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Úvod
Posuzovvaná územníí studie „Přeepravní zařízzení Kohútkaa“ (textová + grafická část)
č
byla
zpracovánaa společnosttí Urbanisticcké středisko
o Ostrava, s.r.o. v lednuu 2015. Zad
davatelem
zpracováníí územní stu
udie je Krajsský úřad Zlín
nského krajee – odbor úzzemního pláánování a
stavebního řádu.
Hodnoccená koncep
pce je územ
mní studií, která navrrhuje několiik variant dopravní
dostupnosti lyžařského
o areálu Koohútka. Aktu
uálně navržžené variantyy podrobnějji rozvíjí
původní vizi
v
na zlepššení dopravnní dostupno
osti tohoto lyžařského
l
sstřediska, ktterá byla
navržena v nadřazených
h dokumentaacích – Zásad
dách územníího rozvoje Z
Zlínského kraje (ZÚR
ZK) (Atelier T-plan 2008, 2012)) a Územníí studií Rek
kreační oblaast Vsetínsk
ká Bečva
o Brno 2013 ). Jedna z přředložených variant je oobsažena i v aktuálně
(Urbanisticcké středisko
rozpracovaaném ÚP obcce Nový Hrozzenkov.
Předkládané Odborrné posouzenní možného vlivu územ
mní studie naa životní prrostředí a
veřejné zdrraví (dále jen
n Posouzení či SEA) je obsahově zp
pracováno naa základě příílohy č. 9
zákona č. 100/2001 Sb.,
S
o posuzzování vlivů
ů na životníí prostředí, ve znění po
ozdějších
předpisů. Formálně,
F
dee iure, se všaak nejedná o posouzení vlivu
v
konceppce záměru na
n životní
prostředí (S
SEA) dle zák
k. č. 100/20 01 Sb., v plaatném znění,, protože nejjsou splněny
y všechny
náležitosti celého proccesu dané pllatnou legisllativou. Před
dložené odboorné posouzzení však
poskytuje všechny
v
potřřebné inform
mace a podklady ve struk
ktuře jak je oobvyklé u po
osuzování
vlivů konceepcí dle zák. č. 100/20011 Sb., v platn
ném znění. Odborné
O
posoouzení možnéého vlivu
územní stuudie na živottní prostředí je zpracovaané osobou oprávněnou
o
ppodle § 19 zákona
z
č.
100/2001 Sb.
S
Základnními materiály pro zppracování Vyhodnocení
V
jsou textoová a grafická část
dokumentuu „Přepravní zařízení Koohútka“. Vy
yužity byly také
t
další kooncepční po
odklady a
informace, poskytnutéé zpracovaatelům Vyh
hodnocení předkladatele
p
em koncepce, dále
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p
Neezbytným po
odkladem
konzultace s orgány veeřejné správyy a literární a mapové podklady.
nocení byl taaké orientačn
ní terénní prů
ůzkum návrhhových ploch
h a jejich
pro zpracovvání Vyhodn
okolí v k.úú. Nový Hro
ozenkov v úúnoru 2015. Veškeré po
oužité materriály jsou uv
vedeny v
závěru Vyhhodnocení v kapitole „Seeznam použittých podklad
dů“.

1 Str učné shrnutí
s
í obsah
hu a h lavníc h cílů
úze
emní s tudie, vztah k jiným
m konccepcím
m.
1.1 Strručné sh
hrnutí ob
bsahu a hlavních cílů úzzemní studie
Posuzovvaná územn
ní studie vyychází z náv
vrhu veřejněě prospěšné stavby přeepravního
zařízení DT
T01 Velká Vranča
V
- Porrtáš v ZÚR Zlínského
Z
krraje, která byyla převzata do ÚAP
ORP Vsetíín a na jejím
mž základě byyla zpracováána územní studie
s
Rekreaační oblast Vsetínská
V
Bečva.
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
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 k dolní stanici lanovvé dráhy. Obě
O parkovišště 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
____________________
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_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
7
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní studie „Přepravní zařízzení Kohútka“ Oddborné posouzen
ní možného vlivu
u územní studie nna životní prostřeedí a veřejné
k. 100/2001 Sb., v platném znění
zdraví v rozsahhu přílohy č. 9 zák

t
jezdí skibus velm
mi výjimečněě, tedy spíšee jen v přípaadě potřeby nebo po
dny. Přes týden
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.
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.
1 červená – dle ÚPNSÚ
Ú Nový Hrozzenkov
Varianta 1.
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), kdee se nachází její mezistaniice.
Horní část
č
lanové dráhy směřřuje dále jih
hojihozápadn
ně a to tém
měř výhradn
ně lesním
průsekem až
a následně vyústí
v
u vrchhní stanice um
místěné poblíž chaty Zlínnských klubů
ů.
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
údolí Vrannča. Tato varianta
v
poččítá v přípaadě celé sjeezdové dráhhy i s vybu
udováním
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.
2 fialová – Přibližovací
P
í lanovka
Varianta 2:
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.
____________________
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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
vedena jižnním směrem loukami a nnásledně tak
ké lesním porrostem, až nnakonec vyússtí vrchní
stanicí um
místěnou poblíž chaty Zllínských klu
ubů. Drobným problémeem při výstaavbě této
varianty byy mohla býtt kolize nejeen s jedním ze stávajícíích 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. Jeeho dolní čáást (od stávvající vodní nádrže pro
o zasněžovánní) slouží v případě
dostatečné sněhové pok
krývky ke sjjezdu lyžařů
ů na stávajícíí parkoviště v údolí Vraanča již v
současnosti.
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:
____________________
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t
skibusu
u pro variantuu 4.2:
Navržené trasy
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.
Navržené parkovací
p
plo
ochy pro vari
riantu 4.2:
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
lanových drah.
d
Z tohotto parkovištěě by v pravid
delných interrvalech odjížžděl skibus. Kapacita
200 vozideel.
B: Novvé záchytné parkoviště - v místní části Vrančaa naproti býývalé školy nedaleko
hotelu Perm
moník a v těěsné blízkostti zastávky Nový
N
Hrozen
nkov, Vrančča, škola. Neevýhodou
oproti ostattním odstavn
ným plochám
m je však po
odstatně většíí vzdálenost k areálu na Kohútce.
Kapacita 110 vozidel.
Dále lze definovat nulovou vaariantu, kteráá znamená absenci
a
jakékkoliv nové – aktivní
varianty, teeda zachován
ní stávajícíhoo, pro potřeby
y areálu již nevyhovující
n
ího stavu.
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V
1. čeervená – dlee ÚPNSÚ Nový
N
Hrozen
nkov – podkkladová dataa: ČÚZK,
Obr. 1: Varianta
Urbanistickké středisko Ostrava 20155.
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ovka – podklladová data: ČÚZK, Urb
banistické
Obr. 2: Vaarianta 2: fiaalová – Přiblližovací lano
středisko Ostrava
O
2015.
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odrá – Variaanta navržená územní stu
udií Kohútkaa – podkladová data:
Obr. 3: Vaarianta 3: mo
ČÚZK, Urbbanistické středisko Ostrrava 2015..

____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
13
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní studie „Přepravní zařízzení Kohútka“ Oddborné posouzen
ní možného vlivu
u územní studie nna životní prostřeedí a veřejné
k. 100/2001 Sb., v platném znění
zdraví v rozsahhu přílohy č. 9 zák

V
4 – dílčí variaanta 4.1: oraanžová – Rekonstrukce
R
stávající přístupové
Obr. 4: Varianta
komunikacce – podklado
ová data: ČÚ
ÚZK, Urbanistické středissko Ostrava 22015.
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V
4 – dílčí variantta 4.2: zelen
ná – Nová trasa skibusuu – podklado
ová data:
Obr. 5: Varianta
ČÚZK, Urbbanistické středisko Ostrrava 2015.
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1.2 Vzttah územ
mní stud
die k jiný
ým konc
cepcím
1.2.1 Soulad
S
s Politikou ú zemního rozvoje
r
ČR
R
Pro hoddnocení koorrdinace z hleediska širších
h vztahů je výchozím
v
poodkladem vy
ymezení a
definice roozvojových oblastí,
o
rozvoojových os a specifickýcch oblastí naa úrovni jedn
notlivých
regionů, jakk je proveden
no v Politicee územního rozvoje
r
ČR 2008
2
(PÚR Č
ČR).
Z PÚR ČR 2008 jee patrné záklladní vymezení rozvojov
vých oblastí národního významu.
v
Vlastní řeššené území není
n
součástíí rozvojové oblasti
o
ani rozvojové osyy, ale je zařřazeno do
specifické oblasti
o
SOB2
2 Beskydy.
Při řešeení ÚS Přeepravní zaříízení Kohúttka jsou resspektovány republikovéé priority
územního plánování, které
k
jsou ddále specifik
kovány v ZÚ
ÚR Zlínskéhho kraje a týkají se
řešeného úzzemí (řešení územní studdie).
 Podporoovat prostřed
dky a nástrojji územního plánování udržitelný rozzvoj území Zlínského
Z
kraje. Vytvářet
V
na celém
c
území kraje vhodn
né územní po
odmínky proo dosažení vy
yvážného
vztahu mezi
m nároky na zajištění příznivého životního
ž
prostředí, stabiilního hospo
odářského
rozvoje a kvalitní sociální souudržnosti obyvatel kraje. Dbát na ppodporu udrržitelného
kých oborov
vých konceepcí a strattegií, při
rozvoje území kraaje při utvááření krajsk
rozhodoování o změn
nách ve využžití území a při územně plánovací
p
činnnosti obcí - Územní
studie návrhem přřepravních zařízení zlepšuje podm
mínky pro dosažení sttabilního
hospodářského ro
ozvoje a kvvalitní sociá
ální soudržžnosti obyvaatel této sp
pecifické
rozvojoové oblasti kraje
k
při zajiištění přízniivého životn
ního prostředdí.
 Preferovvat při územ
mně plánovaací činnosti obcí zpřesněění územníhho vymezeníí ploch a
koridorůů podchycen
ných těmito Zásadami úzzemního rozzvoje (ZÚR),, které jsou nezbytné
pro reallizaci mezin
národně a reepublikově významných
v
záměrů stan
anovených prro území
kraje v Politice územního rozvooje z roku 20
006 (PÚR 2006) a pro rrealizaci výzznamných
krajskýcch záměrů, které
k
vyplývaají ze strateg
gických cílů a rozpisů jeddnotlivých funkčních
f
okruhů stanovených
h v Programuu rozvoje úzzemního obv
vodu Zlínskéh
ého kraje z ro
oku 2002
(PRÚOZ
ZK) - Územ
mní studie zp
přesňuje zám
měr ZÚR - koridor přeepravního zařízení
z
s
označen
ním veřejněě prospěšné stavby „DT
T01“ na územ
mí obce Novvý Hrozenkov (ORP
Vsetín). Tento zám
měr je rovn
něž obsažen
n v Programu rozvojee územního obvodu
Č
nského příh
hraničí a
Zlínskéého kraje z roku 20022, ve Studiii rozvoje Česko-Sloven
v Územ
mní studii Reekreační obllast Vsetínsk
ká Bečva.
 Soustředdit pozornost na územněě plánovací podporu
p
přem
měny původnních a rozvoje nových
hospodáářských činn
ností v územ
mí regionů see soustředěno
ou podporouu státu podlee aktuální
Strategiie regionálníh
ho rozvoje Č
ČR, za něž jssou na území kraje vyhláášeny územn
ní obvody
obcí s rozšířenou působností (ORP) Krom
měříž, Rožn
nov pod Raadhoštěm a Valašské
Kloboukky. Prověřit soulad lokaalizace novýcch hospodářských aktiviit v těchto územích
ú
s
rozvojovými záměry kraje a m
možnosti jejicch zajištění potřebnou
p
doopravní a teechnickou
infrastruukturou - Tento úkol se řřešeného úzzemí netýká..
ntrický rozvooj sídelní strruktury krajee. Posilovat republikový
ý význam
 Podporoovat polycen
krajskéhho města Zlín
n a urbanizoovaného územ
mí Zlínské ag
glomerace zvvláště v návaaznosti na
rozvojové potenciály
y koridoru P
Pomoraví a koridoru
k
Povááží na straně Slovenska. Posilovat
zároveňň rozvoj ostaatních význaamných center osídlení kraje, zvlášště středisek
k plnících
funkci obce s ro
ozšířenou ppůsobností. Vytvářet fu
unkční podm
dmínky pro zesílení
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městy a ven
nkovem krajje, s cílem zvýšit atraaktivitu a
kooperaativních vztaahů mezi m
konkureenceschopno
ost venkovskéého prostoru
u - Tento úko
ol se řešenéhho území neetýká.
ní vhodnýchh územních podmínek
p
pro umístění a realizaci po
otřebných
 Podporoovat vytvářen
staveb a opatření pro
p účinné zlepšení dopravní dostu
upnosti, doppravní vybav
venosti a
veřejné dopravní obsluhy krajee podle PRÚ
ÚOZK, PÚR
R 2006 a ZÚ
ÚR Zlínskéh
ho kraje.
Považovvat tento úk
kol za rozhhodující prio
oritu rozvojee kraje nejm
méně do rok
ku 2010.
Pamatovvat přitom so
oučasně na:
 rozzvoj a zkvaliitnění železn
niční dopravy
y a infrastruktury pro kaaždodenní i rekreační
využžití jako rov
vnocenné allternativy k silniční do
opravě, včettně možnostti širšího
uplattnění systém
mu lehké ko lejové dopraavy jako sou
učásti integrrovaného do
opravního
systéému pro ekollogicky šetrnnou formu do
opravní obslu
uhy území krraje;
 rozzvoj cyklistiické doprav
vy pro každ
dodenní i rekreační
r
vyyužití jako součásti
integgrovaných dopravních
d
systémů krraje, včetně potřeby seegregace cy
yklistické
doprravy a její přřevádění do samostatnýcch stezek, s využitím vyybraných účeelových a
místnních komuniikací s omezeeným podílem motorové dopravy.
- Ten
nto úkol se řešeného
ř
úzzemí netýká..
urní a civiliizační hodno
oty kraje,
 Podporoovat péči o typické a vvýjimečné přřírodní, kultu
které vyytvářejí chaarakteristickéé znaky úzeemí, přispívaají k jeho ssnadné identtifikaci a
posilují vztah obyvaatelstva kraj e ke zvolenéému životním
mu prostoru.. Dbát přitom
m zvláště
na:
 zacchování a ob
bnovu jedineečného výrazzu kulturní krajiny
k
v jejjí místní i regionální
rozm
manitosti, s cílem
c
minim
malizovat neccitlivé zásah
hy do krajinnného rázu a podpořit
úpraavy, které pov
vedou k obnoově a zkvalittnění krajinn
ných hodnot úúzemí;
 zacchování a ciitlivé doplněění tradičníh
ho vnějšího i vnitřního vvýrazu sídel, s cílem
nenaarušovat hisstoricky cennné městsk
ké i venko
ovské urbannistické stru
uktury a
archiitektonické dominanty nevhodnou
u zástavbou, vyloučit nekoncepčn
ní formy
využžívání zastav
vitelného územ
mí a zamezitt urbánní fragmentaci přiilehlé krajiny
y;
 zacchování krajjově pestrýcch hodnot kulturního
k
dědictví
d
měsst i venkovaa a jeho
oblastní charakteeristiky.
- Ten
nto úkol se řešeného
ř
úzzemí netýká..
podářských funkcí na úzzemí kraje zvláště
z
ve
 Dbát přři podpoře sttabilizace a rrozvoje hosp
vymezeené rozvojovéé oblasti a vyymezených rozvojových
r
osách předevvším na:
 výzznamné sociiální vlivy p
plynoucí z úrovně
ú
zabezzpečení kvaliity života ob
byvatel a
obyttného prostřředí, s cílem
m podpořit zajištění sídel
s
potřebbnou infrasttrukturou,
vybaaveností a obsluhou,
o
prrosadit přízn
nivá urbanisttická a archhitektonická řešení a
zajisstit dostatečn
ná zastoupeníí veřejné zeleeně a zachov
vání prostupnnosti krajiny;;
 vyu
užití ploch a objektů vhoodných k pod
dnikání v zasstavěném úzeemí, s cílem
m podpořit
předdnostně rekon
nstrukce a přřestavby nevy
yužívaných objektů
o
a areeálů, a na výb
běr ploch
vhoddných k podnikání v zzastavitelném
m území, s cílem nezhhoršit podmínky pro
využžívání zastav
věného územíí a dodržet fu
unkční a urbanistickou ceelistvost sídlla;
 výrraznější pod
dporu rozvojje hospodářřsky význam
mných aktivi
vit cestovníh
ho ruchu,
turistiky, lázeňstv
ví a rekreacee na území krraje, s cílem zabezpečit ppotřeby jejich
h rozvoje
v souuladu s podm
mínkami v koonkrétní částti území;
 výzznamné ekonomické příínosy ze zemědělství, vinařství
v
a llesního hosp
podářství,
s cíleem zabezpeččit jejich úzeemní nároky
y a urychlit pozemkové úpravy potřřebné pro
jejichh rozvoj, a na
n potřeby upplatnění též mimoproduk
kční funkce zzemědělství v krajině
____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
17
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní studie „Přepravní zařízzení Kohútka“ Oddborné posouzen
ní možného vlivu
u územní studie nna životní prostřeedí a veřejné
k. 100/2001 Sb., v platném znění
zdraví v rozsahhu přílohy č. 9 zák

ní funkce leesů v návštěv
vnicky a rek
kreačně atrak
aktivních obllastech, s
a miimoprodukčn
cílem
m umožnit in
ntenzivnější rrekreační a tu
uristické vyu
užívání územ
mí;
 rozzvíjení krajských systém
mů dopravníí obsluhy a technické vvybavenosti,, soustav
zásobování enerrgiemi a voodou a na využití vlasstních surovvinových zd
drojů pro
výstaavbu, s cílem
m zabezpečiit podmínky
y pro hospodářský rozvvoj vybranýcch území
krajee a pro stabilizaci hospoddářských činn
ností v ostatn
ním území krraje;
 důssledky náhlý
ých hospodářřských změn
n, které moh
hou vyvolat změnu v nárrocích na
form
mu a rozsah dosavadního
d
o způsobu vy
yužívání dotččených plochh či koridorů
ů, s cílem
zajisstit v území podmínky
p
proo jejich opěttovné využitíí.
- Ten
nto úkol se řešeného
ř
úzzemí netýká..
o
a rozvoj specificckých hodnot území a
 Podporoovat ve speciifických oblaastech kraje ochranu
řešení sppecifických problémů, prro které jsou
u vymezeny. Prosazovat v tomto územ
mí takové
formy rozvoje,
r
kterré vyhoví pootřebám hosspodářského a sociálníhoo využívání území a
neohrozzí zachování jeho specificckých hodno
ot. Dbát přito
om současně na:
 zajištění územ
mních nárokůů pro rozvo
oj podnikán
ní, služeb a veřejné a sociální
vybaavenosti v hlaavních centre
rech oblastí;
 zacchování příro
odních a kraajinných hod
dnot a zajišttění kvalit žživotního a obytného
prosttředí v územ
mí;
 preeventivní och
hranu územíí před poten
nciálními rizziky a příroddními katastrrofami, s
cílem
m minimalizzovat rozsahh případných
h škod z působení příroodních sil v území a
vytvvořit územní rezervy
r
pro ppřípadnou nááhradní výstaavbu.
- Ten
nto úkol se řešeného
ř
úzzemí netýká..
yužívání vešk
kerých příroodních, surov
vinových,
 Podporoovat územní zajištění a ppřiměřené vy
léčivýchh a energetiických zdrojjů v území kraje. Zajisstit jejich ho
hospodárné využívání
v
v současnosti a neo
ohrozit možnnosti jejich využití v bu
udoucnosti. Podporovat v území
zájmy na
n rozvoj obn
novitelných zzdrojů energie - Tento úk
kol se řešen ého území netýká.
n
 Považovvat zeměděllský půdní fond (ZPF
F) za jedno z nejvýznnačnějších přírodních
bohatstvví území kraaje a za nezaastupitelný zdroj
z
ekonom
mických přínnosů kraje. Preferovat
P
při rozhhodování o změnách
z
vee využívání území
ú
a při zpracování podrobnějšíí územně
plánovaací dokumenttace a územnně plánovacíích podkladů
ů taková řešeení, která maají citlivý
vztah k zachování ZPF, minim
malizují nárroky na jeho
o trvalé zábbory, podpo
orují jeho
ochranuu před vodní a větrnou erozí a přeed negativním
mi jevy z ppůsobení přívalových
srážek, a eliminují rizika kontaaminace půd
d. Dbát na minimalizová
m
ání odníman
né plochy
pozemkků ZPF zvlášště u půd zařřazených v I.
I a II. třídě ochrany - Ř
Řešení územní studie
nepředsstavuje význ
namnější záásah do ZPF
F, zejména ne
n do půd zzařazených v I. a II.
třídě occhrany a nezznamená oh
hrožení územ
mí vodní a větrnou
v
erozzí a negativn
ními jevy
z působ
bení přívalov
vých srážek
k a riziko kontaminace půd.
p
 Respekttovat v územ
mí kraje zájm
my obrany stáátu a civilní ochrany obyyvatelstva a majetku
m
Řešení územní stud
die respektu
uje zájmy ob
brany státu a civilní ochhrany obyva
atelstva a
majetku
u.
 Koordinnovat utváření koncepcí územního rozvoje
r
krajee a obcí s ut
utvářením přííslušných
strategicckých rozvojových dookumentů kraje.
k
Sladitt územní a politické aspekty
souvisejjících řešení a prověřit m
možnosti jejicch naplnění v konkrétnícch podmínkáách území
kraje - Řešení úzzemní stud
die respektu
uje koncepcci územníhho rozvoje kraje a
ové dokumen
nty kraje.
strategiické rozvojo
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 Podporoovat zlepšen
ní funkční a prostorové integrace úzzemí kraje s územím sou
usedících
krajů a obcí České republiky a s územím sousedících krajů
k
a obcí Slovenské republiky.
Dbát naa potřeby koo
ordinací s dootčenými orgány sousedíccích území a spolupracov
vat s nimi
při utvááření rozvojo
ových konceepcí překraču
ujících hranici kraje a sttátní hranici - Řešení
územníí studie nep
představuje zásah do rozvojových
r
h koncepcí sousedních obcí na
české straně,
s
bylo
o koordinovváno se so
ousedními obcemi
o
Slovvenské repu
ubliky a
respekttuje rozvojové záměryy obsaženéé v jejich územních
ú
pplánech, kteeré jsou
v soulad
du s rozvojo
ovými dokum
menty Žilinského kraje.
 Zapojit orgány územního plánnování kraje do spolupráce na uutváření náro
odních a
nadnároodních pláno
ovacích iniciaativ, program
mů, projektů
ů a aktivit, kkteré ovlivňu
ují rozvoj
území kraje
k
a vyžad
dují konkrétnní územně pllánovací prov
věření a kooordinace - Teento úkol
je nad rámec
r
této územní
ú
stud
die.
1.2.2

S
Soulad
s územně plánoovací doku
umentací vy
ydanou Zlíínským kra
ajem

V Zásaddách územního rozvoje Z
Zlínského kraaje je potvrzeno zařazeníí dotčeného území do
specifické oblasti SOB
B2 Beskydy. Současně jee navrhováno
o zpřesnění ppožadavků na
n využití
území, kriitérií a podm
mínek pro rrozhodováníí o změnách
h v území a úkolů pro
o územní
plánování.
Požadavkyy na využití území,
ú
kritériia a podmínk
ky pro rozhod
dování o změěnách v územ
mí:
 podporoovat možnossti vytvářeníí nových praacovní příležžitosti v SOB
B2 zvláště rozvojem
r
cestovního ruchu, reekreace a turristiky - Zám
měr výstavby
y přepravníích zařízení přispěje
s areálu Kohútka nna území Slovenské
k rozvooji zejména zimní turristiky ve ski
republiiky a tím podpoří
p
vzn
nik nových pracovních příležitostíí nejen ve vlastním
areálu, ale i v ob
bci Nový H
Hrozenkov, související s rozvojem
m cestovního
o ruchu,
rekreacce a turistiky
y.
 podporoovat situován
ní nové nadm
nské vybaveenosti předevvším do přilléhajícího
místní občan
území OS11
O
a N-OS
S1 - Tento ú
úkol se řešen
ného území netýká.
n
 podporoovat zlepšeníí dopravní doostupnosti a dopravní obssluhy území příhraničí SO
OB2;
- Záměr výstavby
v
přepravních zařízení přispěje ke zlepšení doopravní dosstupnosti
příhran
ničního střeediska situoovaného na
a hranici se
s Slovenskkem a využžívaného
občany obou států..
v
řešeení pro možnné uplatnění těžby černéh
ho uhlí a zájm
my ochrany přírody v
 hledat vyvážené
území SOB2
S
- Tento úkol se ře šeného územ
mí netýká.
Úkoly pro územní
ú
plánování:
 řešit přeednostně úzeemní souvisloosti zpřesněn
ní ploch a koridorů vymeezených ZÚR
R v území
SOB2 - Územní studie
s
zpřessňuje záměrr ZÚR - koridor
k
přeppravního za
ařízení s
označen
ním veřejněě prospěšné stavby „DT
T01“ na územ
mí obce Novvý Hrozenkov (ORP
Vsetín).
ných vymezeením SOB2 a stanovit
 prověřitt rozsah zastaavitelných plloch v území obcí dotčen
pravidlaa pro jejich využití
v
- Ten
nto úkol se řeešení územn
ní studie netýýká.
 v hlavvním středissku Rožnovv pod Rad
dhoštěm vy
ytvářet územ
mní podmínky pro
restruktturalizaci eko
onomiky a zzajištění vybaavenosti cesttovního ruchhu a rekreacee - Tento
úkol se řešení územ
mní studie neetýká.
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 prověřitt územní podmínky pro doplnění vybavenosti rekreace
r
a tu
turistiky v náástupních
centrechh SOB2 pod
dél silnic I//35 a II/ 48
87- Záměr výstavby
v
přřepravních zařízení
doplňujje zařízeníí zlepšujícíí dopravní dostupnosst příhraniičního rekreačního
středisk
ka situovanéého na hran
nici se Sloven
nskem ze silnice II/487.
 stanovitt regulativy pro ochranuu přírody a krajiny i zástavby v příípadě rozšířeení těžby
zásob čeerného uhlí nebo
n
plynu v oblasti - Teento úkol se řešení územ
mní studie neetýká.
 dbát na minimalizacci negativnícch vlivů rozvoje na kultturní a civiliizační hodno
oty území
SOB2, včetně
v
urban
nistického, arrchitektonick
kého a archeologického ddědictví a naa přírodní
a krajinnné hodnoty
y v území S
SOB2 - Zám
měry obsažžené v územ
mní studii negativně
n
neovlivní kulturní a civilizačníí hodnoty úzzemí
SOB
B2,
jehho
urba
anistické,
architek
ktonické a archeologick
a
ké dědictví, částečně by
y však mohlyy ovlivnit přřírodní a
krajinn
né hodnoty.
 zpracovvat podrobné řešení turisttické poznáv
vací stezky Radhošť
R
– Puustevny - Teento úkol
se řešen
ní územní studie netýkáá.
 prověřitt územní přeedpoklady ppro zlepšení dopravního propojení sse Slovenskeem a pro
rozšířenní nabídky přeshraničníc
p
ch pěších a cyklistických spojení - Záměry obsažené
o
v územní studii přiispějí ke zleepšení dopra
avního prop
pojení se Sloovenskem a rovněž i
pro rozzšíření nabíd
dky přeshraaničních pěšíích a cyklisttických spojeení.
zařízení do ploch a
ÚS Přeepravní zařízzení Kohútkka respektujee zařazení přepravního
p
koridorů nadmístního
n
o významu vvymezených v ZÚR:
Přepravní zařízení:
z
ZÚR sttanovuje miimo jiné pllochu a ko
oridor přep
pravního zaařízení nadmístního
významu, vymezenou v kap. 7.1 v popisu VPS pod kódem DT01:
 Velká Vranč
ča – Portáš
mí uvedených ploch a koridorů ppřepravních zařízení
Pro plánnování a vy
yužívání územ
nadmístníh
ho významu
u se stanovujje dodržován
ní těchto zássad pro rozhoodování o zm
měnách v
území a tytto úkoly pro územní plánnování:
 rozhodoovat o umísťťování přepraavních zařízeení pro rekreeaci a sport v úzké koorrdinaci se
zájmy ochrany
o
přírody a krajinny – řízený rozvoj rekreeace a sportuu - Součástíí územní
studie je
j posouzení jednotlivýých variant řešení
ř
z hled
diska vlivů na životní prostředí
p
(SEA) i na soustavu
u NATURA
A 2000.
 zajistit územní
ú
koorrdinaci a ochr
hranu koridorrů a ploch pro umístění zzařízení a vyb
bavenosti
- Účeleem zpracová
ání územní studie je vytvoření
v
po
odkladu proo koordinacci tohoto
záměroo v rámci ÚP
P Nový Hrozzenkov.
ÚS Přeepravní zařízzení Kohútkka respektujje plochy a koridory územního systému
ekologickéé stability vy
ymezené v ZÚ
ÚR:
Nadregionáální ÚSES:
ZÚR sttanovuje mimo jiné ploochu a korridor skladeebných prvkků nadregionálního
územního systému ek
kologické sttability, vym
mezenou v kap. 7.2 jakko VPO pod kódem
PU19:
 nadregionální biokoridoor 147 Makytta - hranice ČR
Č
Pro plánnování a vyu
užívání územ
mí ploch a ko
oridorů ÚSES se stanovuuje dodržováání těchto
zásad pro rozhodování
r
o změnách v území a tytto úkoly pro územní plánnování:
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 respektoovat stávajíccí a vymezzené prvky ÚSES jako
o plochy neezastavitelnéé; zajistit
plnohoddnotné ekosstabilizační funkce prv
vků ÚSES - Územní studie nen
navrhuje
zastavittelná územíí do prvků ÚSES vym
mezených (u
upřesněnýchh) územním
mi plány,
nenarušuje výrazněji plnohodn
notné ekosta
abilizační fu
unkce prvkůů ÚSES.
užívání územ
mí řešit na záákladě podrob
bnější dokum
mentace zpraacované
 územní střety ve vyu
matice nadreg
gionálních ÚS
SES ve spoluupráci s MŽP
Pdle metoodiky ÚSES a v problem
Územníí studie přeb
bírá upřesněění vymezen
ní prvků ÚSES z ÚP Noový Hrozenk
kov.
ymezením plloch a korid
dorů pro
ÚS Přeppravní zařízeení Kohútka je řešena v souladu s vy
územní stu
udii a regu
ulační plán obsaženém stanoveném v ZÚR. ZÚ
ÚR stanovujíí potřebu
zpracováníí územní stud
dii (ÚS) na úúzemí kraje mimo
m
jiné pro
o:
 Rekreační oblast
o
Vsetínsská Bečva

1.2.3 Soulad
S
s úzzemní stud
dií „Rekreeační oblast Vsetínsská Bečva“
“
ÚS navvrhuje v rámci kapitoly B
B. Koncepce rozvoje úzzemí rekreačční oblasti Vsetínská
V
Bečva, respp. podkapitolly B. 2. Konccepce rozvojje rekreace:
 podporovat rozvoj vybraaných územíí s rekreačním
m potenciáleem, konkrétn
ně:
- 11 Ski areál Vranča
 rozšiřovat kompletní
k
vyb
ybavenost areeálů zimních sportů
 podporovat vznik novýcch atraktivit v území ve vazbě
v
na letnní rekreaci
Dále v podkapitole
p
B.
B 4. Konceppce technickéé infrastruktu
ury se mimoo jiné konstattuje:
 Rozvojové lokality v rámci řešen
ní rekreačního potenciiálu lze naapojit do
stávajících systémů
s
techhnické infrasttruktury na základě
z
potřeeby.
 U stávajícícch i navrhoovaných lyžaařských areáálů lze reallizovat vodn
ní plochy
(otevřené, zakryté) pro zzasněžování lyžařských svahů.
s
Dále v rámci
r
kapito
oly C. Konceepce rozvojee rekreace v jednotlivýchh obcích a vymezení
v
ploch řešenných územn
ní studií, respp. v podkapitole C.3.7. Nový Hrozeenkov, se mimo
m
jiné
navrhuje zvýšení
z
kom
mfortu Ski ar
areálu Kohúttka (plocha NH1) v k.úú. Nový Hrrozenkov.
Plocha NH
H1 je v textu ÚS
Ú dále rozččleněna na:
- NH1-11 (OS) - plocchy pro tělovvýchovu a sport – stav
- NH1-22 (RH) - plocchy hromadnné rekreace – stav
- NH1-33 (S*.1) plocchy smíšené nezastavěnéého území s možností
m
vyuužití pro tělo
ovýchovu
a sporrt – návrh
- NH1-44 (S*1) - plochy smíšenéé nezastavěnéého území s možností
m
vyu
yužití pro tělo
ovýchovu
a sporrt – návrh
- NH1-55 (SO.4) - plochy smíšenné rekreační - stav ÚS Reekreační oblaast Vsetínskáá Bečva 9
ID kódd způsob vyu
užití území ddalší podmínky využití úzzemí
- NH1-66 (SO.4) - plochy smíšenné rekreační – návrh
- NH1-77 (OS) - plocchy pro tělovvýchovu a sport – stav
- NH1-88 (RH) - plocchy hromadnné rekreace - stav
- NH1-99 (OS) - plocchy pro tělovvýchovu a sport – návrh
- NH1--10 (OS.D) - plochy teechnického a dopravního
o zázemí těělovýchovy, sportu a
rekreaace – návrh
- NH1--11 (OS.D) - plochy teechnického a dopravního
o zázemí těělovýchovy, sportu a
rekreaace – stav
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útka řeší po
ožadavek na
n porovnánní dvou základních
ÚS Přeepravní zařřízení Kohú
variant doopravní obslluhy areálu (3 varianty přepravních zařízení x kyvadlová doprava
po stávajíící komunikaci, přípaadně autom
mobilová do
oprava na vrchol) a systému
parkovacícch ploch již od nástupn
ního bodu do
o údolí Vran
nča.

2 Úda
aje o součas
s
sném stavu
s
životní
ž
ho
pro
ostředí v řeše
eném území
ú
o
a jeho
pře
edpoklá
ádaném
m vývo
oji v přřípadě , že
hod
dnocen
ná kon
ncepce nebud
de rea lizová na
2.1 Základní charakte
c
eristika zájmové
z
ho územ
mí
2.1.1 Základní
Z
charakteri
c
istika zájm
mového 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 katasttru městysu Nový Hrozzenkov. Měsstys Nový Hrozenkov
H
see nachází ccca 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 480 - 910 m n m.
Území je
j dostupné silnicí
s
III. tří dy č. 48717 z intravilánu
u Nového Hrrozenkova.
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mového územ
mí (podkladov
vá data: www
w.mapy.cz).
Obr. 6: Sittuační mapa polohy zájm
území (poddkladová datta: ČÚZK).

zájjmové území

2.1.2 Geologické
G
é a geomorrfologickéé poměry
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).
V řešenném správníím území jssou evidováány plochy vykazující vvysokou nááchylnosti
k sesuvům.. V území neejsou registroovány aktivn
ní plochy sessuvů, nacházzí se zde však
k několik
lokalit klassifikovaných jako dočasnně uklidněné a ostatní sesuvy či svahoové nestabilitty.
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z
svahových nestabilit a sesuvů v zájmovém
m území
Obr. 7: Situační znázornění
(www.geollogy.cz).

zájmovvé území

2.1.3 Klimatické
K
é a hydrol ogické pom
měry
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, ressp. Moravy a Dunaje. C
Celé území leží
l
v oblasti CHOPAV Beskydy, vyhlášené
v
Nařízením vlády č. 40/1978 Sb.

2.1.4 Pedologick
P
ké poměry
Podle taxonomické
t
ého klasifikaačního systéému půd Čeeské republikky (TKSP) zájmové
území leží na kyselé peelické kambizzemi (geoportal.cenia.cz)).
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2.1.5 Biogeograf
B
fické poměěry
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/).
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.
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2.1.6 Fytogeogra
F
afická klassifikace a potenciáln
ní přirozeená vegetace
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
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).

2.1.7 Radonový
R
index geo logického podloží
Zvýšenéé koncentracce radonu v ppodloží moh
hou následně ovlivnit i kooncentrace radonu
r
ve
stavebních materiálech
h přírodního původu a ve
v vodě, dod
dávané do obbjektů z pod
dzemních
zdrojů. Raddon z podložží proto nejvííce ovlivňujee výslednou koncentraci
k
rradonu v objektech.
Hlavním
m cílem mapování radonoového rizika z geologickéého podloží jje vymezení území, v
objemovou aktivitou
nichž lze předpokládat
p
vyšší frekveenci výskytu
u objektů s ekvivalentní
e
radonu přeevyšující sm
měrnou hodnnotu 200 Bq.m3. Posou
uzení efektivvity vyhledáávání lze
provést sroovnáním předpokládané kategorie raadonového rizika z podlloží a odpov
vídajícího
počtu objekktů nad 200 Bq.m
B -3.
Radonoový index geologického ppodloží urču
uje míru prav
vděpodobnossti, s jakou je
j možno
očekávat úrroveň objem
mové aktivity radonu v daané geologick
ké jednotce.
Mapa sledované
s
ob
blasti je preezentována na
n následujíccím obrázkuu. V celém území
ú
se
vyskytuje pouze nízk
ká kategoriee radonovéh
ho indexu. Ve sledovaaném území nebylo
provedeno bodové měření radonovéého indexu.
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Obr. 8: Maapa radonovéého indexu + legenda (www.geology.cz).

zájmovvé území

2.1.8 Archeologi
A
ická nalezziště, histo rické pam
mátky
V zájm
movém územ
mí se nenachhází žádné objekty
o
archeeologického zájmu (dle Státního
archeologicckého seznaamu ČR na webu Národ
dního památtkového ústaavu). Nejsou
u zde též
evidovány nemovité ku
ulturní památtky ani pamáátky místního
o významu.

2.2 Occhrana přírody
p
a krajiny
2.2.1 Výskyt
V
příírodních sttanovišť v zájmovém
m území
Všechnyy varianty z předložené v ÚS Kohú
útka navrhujíící výstavbuu nových přeepravních
zařízení, teedy var. č. 1, 2 a 3 zasahhují v části sv
vé trasy do segmentů meezofilních ov
vsíkových
luk (příroddní stanovišttě 6510) a kkvětnatých bučin
b
(přírodní stanovišště 9130), které
k
jsou
předmětem
m ochrany EV
VL Beskydy.. Některé varrianty (konkrétně var. č. 1 a 3) navícc zasahují
do segmenttu smilkovýcch luk (prioriitní přírodní stanoviště 6230*), které jsou také přředmětem
ochrany EVL Beskydy
y – viz nássledující mapa a tabulka s bližší iddentifikací dotčených
d
segmentů přírodních
p
biotopů.
b
Do segmentu ov
vsíkových lu
uk zasahuje i plocha naavrženého
záchytnéhoo parkoviště, které má být mimo výše
v
uveden
né varianty využito i v případě
zavedení skibusové
s
lin
nky ze záchy
hytného park
koviště u toččny. Dále byy realizací některých
n
variant mohhly být dotčeeny např. seggmenty pohááňkových passtvin (biotopp T1.3).
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K
trasováání navrženýých variant se
s segmenty
y přírodních biotopů (podkladová
Obr. 9: Kolize
data: AOPK
K ČR 2015b).
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P
segmentů přírodníích biotopů v zájmovém
m území dootčených nav
vrženými
Tab. 1: Popis
variantami studie (zdroj
oj: AOPK ČR
R 2015b). Vyysvětlivky: RB – reprezentativnnost, DG – degradace, RH
– regionální hodnocení,
h
SF – hodnocení stru
ruktury a funkcee.

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

poznámk
ka

RB-V, DG-1, RH
H4, SF--MP
RB-P
–
T1.22,
T2.3B
B, DG-2, RH
H4, SF--MP
RB-P – T1.1, DG-11,
RH-4,, SF-MP

sečeno

RB-P – T1.1, T1.22,
DG-1,, RH-4, SFFMP
RB-P – T1.2, DG-11,
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, RH
H4, SF--MP

7
8

L5.1
L5.1

X10 (20 %)
X9A (50 %)
-

9130
9130

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

9

T1.1

-

6510

repr. B,
B zach. A

10

T1.1

-

6510

11

L5.1

-

9130

RB-V, DG-1, RH
H4, SF--P
RB-V, DG-2, RH
H4, SF--MP

12

T1.1

-

6510

repr. A,
A zach. A

13

T1.1

-

6510

14

T1.1

-

6510

RB-V, DG-1, RH
H4, SF--P
RB-V, DG-2, RH
H4, SF--P

v zimě
sečeno,
využíváno
o
jako
sjezdovkaa
krátkostéb
belná
na
vegetace
konvexnícch tvarech
terénu
dříve
sečeno,
nyní
pastviny,
sjezdovkaa
křoviny
sečeno, sjezdovka,
s
louka
ovsíková
s horským
mi prvky
kmenovin
na, vysoký
podíl sm
mrku, část
porostu vy
ykácena
kmenovin
na, místy
inklinuje k L5.4 a
L4
místy
náznaky
přechodu k T2.3B
pravidelněě sečeno
stejnověká
kmenovin
na, větší
smrku,
příměs
místy jed
dle, hojně
kapradiny
y
výskyt vemeníku
ho
dvoulistéh
(Platantheera
bifolia)
pravidelněě sečeno,
občas paseno
sečeno, mulčováno
m
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Tab. 1: pokkračování
číslo
segmentu

biotop

popis
mozaiky

15

moz.

T1.3 (98 %)

typ
přírodního
stanovišště
-

T1.10 (2 %)

-

16

moz.

T1.1 (90 %)

6510

17
18
19
20
21

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

X1 (10 %)
-

9130
9130
9130
9130
6510

2.2.2

kvalitta biotopu

poznámk
ka

RB-P – T1.1, DG-22,
RH-4,, SF-MP

extenzivně paseno,
nepravideelně
sečeno
maloplošn
ně
Juncetum effusi
nepravideelně
sečené porosty
místy
přechod
k T2.3B

RB-V, DG-2, RH
H4, SF--MP
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

Výskyt zvláště chrán
V
něných či jinak
j
význ
namných ddruhů rostlin a
ž
živočichů

Z dat nálezové
n
dataabáze ochranny přírody (N
NDOP) - veerze únor 20 15 [cit. 2015-02-09],
databáze www.birds.cz
w
z a www.seelmy.cz a na
n základě konzultace s pracovníky
y Správy
CHKO Besskydy byly excerpovány
e
údaje o výsk
kytu zvláště chráněných či jinak výzznamných
druhů rostlin a živočich
hů v zájmovéém 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
bene, ale opaakovaně se vy
yskytovali i na straně česské. Ze stud
die je také
Slovenskouu stranu hřeb
patrné, že dosavadní představa
p
o vvelikosti areálu jedinců rysa byla sililně podhodn
nocena, u
čtyř sledovaných rysů
ů byl dom
movský okrsek stanoven
n na 140 aaž téměř 700
7
km2.
Z Javornickkého hřeben
ne jsou znáámy také ob
bčasné nálezy pobytovýých znaků medvěda
hnědého a vlka
v obecnéh
ho.
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ých šelem v širším záájmovém úzzemí dle
Obr. 10: Zákres udávaného výýskytu velký
www.selmyy.cz.

zájmo
ové území
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V
předm
mětů ochranyy EVL Besky
ydy a PO Ho
orní Vsacko a zvláště ch
hráněných
Obr. 11: Výskyt
či jinak výzznamných drruhů bioty z databáze ND
DOP (AOPK
K ČR 2015a).
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v
zvlááště chráněný
ých či jinak významných
ch druhů v zájmovém
Tab. 2: Komentář k výskytu
Č 2015a). K
Kategorie ohrožžení dle vyhlášk
ky 395/1992 Sbb. v platném zn
nění: KO –
území (zdrroj: AOPK ČR
kriticky ohrožžený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený. Kaategorie ohrožen
ní dle Červenéhho seznamu: CR
R – kriticky
ohrožený, EN
N – ohrožený, VU
V – zranitelný,, NT – téměř oh
hrožený, LC – málo
m dotčený.

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

O, VU, 4 jedin
nci
SO

Luukáš Spitzer

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

O, VU, 3 jedin
nci
SO

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. 2: 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

O, VU, 3 jedin
nci
SO

Luukáš Spitzer

Kolektiv autorů
(2006)
Spitzer (22007)

O, VU, 1 jedin
nec
SO

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,
louka
ru
uderál
a
vy
yplňující prosstor mezi
serpentinami stoupající
s
asfaltovou cesto
ou
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

M
M. Popelářová

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

Jiř
iří
Skalaa,
Luukáš Spitzer

1.44.2007 –
31..5.2007

SO
O, EN, 22 jediinců

K
Kristýna
H
Hajduchová

M
M. Popelářová

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. 2: 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
Šerek
k,
Jaan
M
Martin Šerek

Křenek (22012)

14..5.2011

SO
O, NT, 1 samec
ak
kusticky
SO
O, NT, 1 samec
sběru
vizzuálně
při
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. 2: 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
d
šafráán karpatskýý (Crocus heuffelianus),
h
, hlavinka hhorská (Trausteinera
ohrožený druh“:
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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Hieracium auurantiacum) (C3), škard
da ukousnutáá (Crepis pra
aemorsa)
jestřábník oranžový (H
vá in verb.).
(C2) a dalšší (Popelářov
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.).

2.2.3 Velkoplošn
V
ná zvláště chráněná území
Celé zájjmové územ
mí leží v chrááněné krajinn
né oblasti (C
CHKO) Beskkydy. Zájmové území
zasahuje doo I., II. a III. zóny CHKO
O, podrobněji viz Obr. 12
2.
P
řešenéého území vee vztahu k zonaci
z
CHKO
O Beskydy (zzdroj: Mapo
ový portál
Obr. 12: Poloha
AOPK ČR)).
zájmoové území

Z následdujícího obrrázku je paatrné, že vššechny navržené variannty alespoň částečně
prochází III. a III. zónou
u CHKO Beeskydy, horní část navržeených lanovýých drah u vaarianty č.
1 a 3, navrržené sjezdov
vé tratě a jeddna ze serpentýn stávajíccí komunikacce prochází navíc i I.
zónou CHK
KO Beskydy
y.
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P
jedno
otlivých variiant ve vztah
hu k zonaci CHKO Beskkydy (zdroj: Mapový
Obr. 13: Poloha
portál AOP
PK ČR, ČÚZ
ZK).
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2.2.4 Maloplošn
M
á zvláště cchráněná území
Do zájm
mového územ
mí nezasahujee žádné malo
oplošné zvlášště chráněnéé území (MZC
CHÚ).
Nejbližšším MZCHÚ
Ú je přírodní rezervace Malý
M
Javorník. Tato PR bbyla vyhlášena v roce
2013 pro ochranu ro
ozvolněných, přírodě bllízkých lesn
ních porostůů a fragmen
ntů dříve
rozsáhlých hřebenovýcch luk a pasttevních lesů.. Na toto úzeemí je vázánna řada ohro
ožených a
vzácných živočišných
ž
a rostlinnýcch druhů, zeejména popu
ulace roháčkaa jedlového a jasoně
dymnivkovvého.
Toto maaloplošné zvláště chráněnné území neb
bude hodnocenou konceppcí nijak ovliivněno.
Obr. 14: Poloha
P
řešenéého území vee vztahu k MZCHÚ
M
(zdro
oj: geoportall.cenia.cz).

PR Maalý Javorník

zájmoové území
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2.2.5 Území
Ú
sousstavy Natu
ura 2000
Celé záájmové úzeemí se nachhází v evro
opsky význ
namné lokallitě (EVL) Beskydy
(CZ08135116) a ptačí ob
blasti Horní V
Vsacko (CZ0
0721023) – viz
v Obr. 15, 16.
Nejblížee situované území sousstavy Naturaa 2000 na území
ú
Slovennska je SAC
C Čertov
(SKUEV01102), které se nachází ccca 10 km jiho
ozápadně 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 navržen
ných staveb lze konstatov
vat jejich nulové ovlivněění a nejsou tudíž
t
dále
v textu řešeeny.
Obr. 15: Poloha
P
zájmo
ového územíí ve vztahu k lokalitám soustavy Natu
tura 2000 a dálkovým
d
migračním koridorům (podkladová
(
data ČÚZK,, AOPK ČR)).
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P
jedno
otlivých variiant navržen
ného záměru ve vztahu k lokalitám soustavy
Obr. 16: Poloha
Natura 20000 a dálkovým
m migračním
m koridorům (podkladováá data ČÚZK
K, AOPK ČR
R).

EVL Besk
kydy (kód: CZ0724089)
C
ČR č.132/200
05 Sb. na
byla vyhláššena nařízením Vlády Č
ploše 120 357,67 ha. Jedná se o rrozsáhlé úzeemí rozkládaající se na vvýchodě ČR,, které je
vymezeno státní hranicí se Slovennskou repub
blikou na vý
ýchodě, na sseveru je oh
hraničeno
masívem Velkého
V
Javo
orníku u Frennštátu pod Raadhoštěm a hranicí
h
CHKO
O Beskydy.
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 (FestucoBrometaliaa)
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kátových podložích v hoorských oblasstech (a v
6230* - Drruhově bohatté smilkové llouky na silik
konntinentální Evropě
E
v poddhorských ob
blastech)
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
nem
moralis)
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)
ociace Galioo-Carpinetum
m
9170 - Dubbohabřiny aso
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,
lbae)
Alnnion incanaee, Salicion alb
9410 - Aciddofilní smrčiiny (Vaccinioo-Piceetea)
Dále jssou předměttem ochranyy EVL Besk
kydy následující 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
*)
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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m
hranicee evropsky významné
v
lok
kality Beskyydy (zdroj: AOPK
A
Obr. 17: Schematická mapa
ČR).

Základní popis
p
PO Ho
orní Vsackoo:
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. 18).
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).
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
____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
43
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní studie „Přepravní zařízzení Kohútka“ Oddborné posouzen
ní možného vlivu
u územní studie nna životní prostřeedí a veřejné
k. 100/2001 Sb., v platném znění
zdraví v rozsahhu přílohy č. 9 zák

p
oorgánu ochran
ny přírody neení třeba (§33, odst. 3 naříízení
Předchoozí souhlas příslušného
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.
Obr. 18: Mapa
M
hranice ptačí oblassti Horní Vssacko (zdroj: nařízení Vllády ČR č. 686/2004
6
Sb.).
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opsky význ
namné lokallitě (EVL) Beskydy
Celé záájmové úzeemí se nachhází v evro
(CZ08135116) a ptačí ob
blasti Horní V
Vsacko (CZ0
0721023) – viz
v Obr. 15 a 16. K jednéé variantě
záměru (vaarianta č. 1 – červená) jižž bylo zpracováno hodno
ocení dle §455i zák. 114/1
1992 Sb.,
v platném znění. Konkrétně v ráámci hodnocení ZÚR Zlínského kkraje, územn
ní studie
Rekreační oblast Vsetín
nská Bečva a v rámci ho
odnocení ÚP
P Nový Hrozzenkov, závěěry těchto
hodnocení jsou podrob
bně rozebránny v kapitolee 3.1. Ve zp
pracovaném odborném posouzení
p
možného vlivu
v
územn
ní studie „Přřepravní zaříízení Kohútk
ka“ na EVL
L a PO byl vyloučen
významný negativní vlliv jednotlivý
vých variant na EVL Besskydy a PO Horní Vsaccko. Bylo
však upozoorněno na konkrétní
k
rizzika a probllémy ve vzttahu k předm
mětům ochraany EVL
Beskydy a PO Horní Vsacko
V
(viz B
Banaš 2015).

2.2.6 Památné
P
sttromy
V zájmoovém území se nenacházzí žádné pam
mátné stromy.

2.2.7 Územní
Ú
sysstém ekoloogické sta bility
Územníí systém ek
kologické sttability (ÚSE
ES) je obeccně tvořen soustavou biocenter
b
vzájemně propojených
p
h biokoridoryy. Principiállně je rozlišován územnní systém ek
kologické
stability vee třech úrovních – nadreggionální, regionální a lokáální ÚSES.
V řešenném území see vyskytují prrvky nadregiionální, regio
onální a lokáální úrovně ÚSES.
Ú
Nadregionáální ÚSES:
Nadregionáální biokorid
dor 147 Makyyta - hranice ČR
Regionálníí ÚSES:
Regionálníí biocentrum Stolečný
Lokální ÚS
SES:
Střední částí zájm
mového územ
mí procházzí nefunkční lokální bbiokoridor. Přibližně
v polovině navržené přřibližovací laanovky (variaanta č. 2) se nachází loká
kální biocentrrum LBC
84.
Všechnyy navržené varianty prootínají nadreegionální bio
okoridor Maakyta – hran
nice ČR,
v podobě v jaké je upřeesněn v rozprracovaném ÚP
Ú Nový Hro
ozenkov. Déllka kolize s NRBK
N
je
pro jednotlivé varianty v textu územ
mní studie vy
yčíslena v rozzmezí 40 až 160 m. Konk
krétně:
variantaa č. 1 – 80 m
variantaa č. 2 – 40 m
variantaa č. 3 – 80 m
variantaa č. 4 – 160 m
V případě varianty č. 1 se trassa lanové drráhy okrajov
vě dotýká reegionálního biocentra
b
RBC 01 (Stolečný).
V kolizii s lokálními biokoridoryy jsou pouze navržené varrianty č. 2 a 4.2. Konkréttně:
- variannta č. 2: okrajjově zasahujee v délce 84 m do LBC 84
8
- variannta 4.2 protíná nefunkční lokální biokoridor po stáávající komun
unikaci
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2.2.8

Migrační prostupn ost krajin
ny

Zájmovvým územím
m prochází dáálkový migrrační koridorr velkých saavců a celé území je
zároveň miigračně význ
namným územ
mím.
Migračnně významnáá území (MV
VÚ) – zahrnu
ují oblasti stáálého výskytuu velkých sav
vců i
prostory pootřebné k miigraci a chránní propustno
ost krajiny jaako celku. Ceelková rozlo
oha MVÚ
je 42 % úzeemí ČR. Požžadavkem je, aby hledisko zachování jejich propuustnosti bylo jedním z
důležitých kritérií v rámci procesůů územního plánování.
p
Převážná
P
částt katastrálníh
ho území
Nového Hrrozenkova jee součástí M
MVÚ, vyčleněěno je pouzee souvisle zaastavěné územ
mí a jeho
bezprostředdní okolí.
Dálkovéé migrační koridory (DM
MK) – jsou veedeny uvnitř MVÚ a předdstavují prosstory pro
zajištění aleespoň minim
mální průchoddnosti krajin
ny. Jsou repreezentovány oosou a bufferrem o
šířce 250 m na každou stranu (intrav
avilány obcí jsou
j
z DMK)) vyčleněny. Jsou vymezeny v
místech, ktterá jsou v so
oučasnosti stáále ještě průcchozí, přičem
mž se často jeedná o poslední
možnosti, kudy
k
mohou velcí savci pprojít. Pokud
d je DMK přeerušen bariérrou, označujee se tato
lokalita jakko místo kritiické. Přitom jje podmínko
ou, že kritick
ká místa je m
možné techniccky
reálnými prrostředky zprůchodnit. M
Místa, která jssou dnes prů
ůchozí, ale s vvelkým omezením,
jsou na mapě vyznačeena jako mí sta problém
mová. Požadaavkem pro oochranu DM
MK je, že
v nich nesm
mí být povollovány žádnéé stavby, kteeré by snížily migrační pprostupnost koridoru.
Celková déélka vymezen
ných DMK v ČR je 10 06
60 km.
Poloha dotčeného dálkového
d
miigračního ko
oridoru je zřeejmá z Obr. 15 a 16 v kaap. 2.2.4.
Podle podkkladů Správy
y CHKO Beeskydy, resp. AOPK ČR
R je osa význnamného miigračního
koridoru posunuta seveerně po svahhu pod dolní část stávajícího areálu Kohútka, kudy
k
mají
procházet navržené lan
nové dráhy. Tyto návrh
hové plochy (trasy lanovvek) 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 každo
ou stranu. M
Migračně význ
namný korid
dor vedoucí hraniční hřeebenovou
partií Javorrníků je potv
vrzen i pracíí Bojdy a ko
ol. (2012). Dle
D sdělení pp. Bojdy i prracovníků
Správy CH
HKO Beskyd
dy probíhá m
migrace přev
vážně po slo
ovenské stranně hřebene (Háková,
Losík 20133). Navíc se jedná o územ
mí, hodnoceené z hledisk
ka UAT (Unnfragmented Areas by
Traffic) jakko kategorie A, tj. výbornný stav (zdro
oj: geoportal.cenia.cz).
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P
mapka
m
prvkůů ÚSES v zájjmovém území (zdroj: U
Urbanistické středisko
Obr. 19: Přehledová
Ostrava 2015).
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2.2.9 Významné
V
krajinné prvky
Význam
mnými krajin
nnými prvkyy (VKP) jso
ou dle ustan
novení § 3 písm. b) zákona
z
č.
114/1992 Sb.,
S v platnéém znění: le sy, rašeliniště, vodní tok
ky, rybníky,, jezera, údo
olní nivy,
resp. jiné části krajiny zaregistrovan
z
né podle § 6 výše citovan
ného zákona..
V zájmoovém území se nachází pouze VKP ze zákona. Varianty 1, 2 a 3, kteréé počítají
s výstavbouu lanové drááhy, významnně zasahují do
d VKP les, nelze vylouččit ani zásah
h do VKP
vodní tok. Největší rozzsah kácení by si vyžád
dala realizacee varianty č.. 1, která veede téměř
celá lesním
mi poroty.

2.2.10 Přírodní
P
parky
V zájmoovém území se přírodní pparky nenach
hází.

2.3 Kra
ajinný rá
áz
Zájmovvé území ležží na severníím úbočí Ko
ohútky, konkrétně se jeedná o územ
mí v okolí
potoka Vraanča a stávajíící komunikaace mezi Vraančou a lyžařřským areáleem Kohútka.. Dotčené
území je poohledově pom
měrně exponnované.

Nemovitéé kulturní památky
p
v zájmovém
m území:
Přímo v zájmovém území
ú
se nem
movité kulturrní památky nenachází.

Možné ovvlivnění krrajinného rrázu:
Na celéém území CHKO
C
Beskyydy bylo v roce
r
2007 provedeno
p
prreventivní hodnocení
h
krajinného rázu, jeho následná
n
akttualizace pro
oběhla v rocee 2011. V ráámci jeho zp
pracování
bylo podroobně zmapov
váno a charak
akterizována území této velice
v
rozsáhhlé chráněnéé krajinné
oblasti. Dlee tohoto hod
dnocení byl kkatastr Nového Hrozenko
ova zařazen do oblasti krrajinného
rázu 3. Valašsko
V
jeliikož leží v centrální hornaté
h
částii CHKO s typickou ku
ulturní a
historickouu charakteristtickou, kteráá je odlišná od
o jiných částí této CHK
KO. Následujjící popis
vychází z tohoto hodno
ocení – Arvitta P spol. s r.o. 2011.
V
se dále dělí doo několika míst
m krajinnéého rázu, obbec Nový Hrozenkov
Oblast Valašsko
byla zařazeena do dvou míst
m krajinnéého rázu - Údolí Vsetínsk
ké Bečvy a JJavorníky.
Zájmovvé území se nachází zásaah v oblasti s přísnou ochranou
o
kraajinného rázu
u (Arvita
spol. s r.o. 2007, 2011).
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O
krajin
nného rázu C
CHKO Besky
ydy (Arvita P spol. s r.o. 22011).
Obr. 20: Oblasti

Pro úzeemí Zlínskéh
ho kraje bylaa dále zpraco
ována odborn
ná studie: Krrajinný ráz Zlínského
Z
kraje (Arviita P spol. s r.o. 2005). Zde bylo záájmové územ
mí zařazeno do krajinnéého celku
Vsetínsko a krajinnéh
ho prostoru Údolí Vsetíínské Bečvy
y. Celkový sstav krajinn
ného rázu
v tomto úzzemí byl chaarakterizovánn jako dobrý
ý a bylo dopo
oručeno zachhovat či kon
nzervovat
krajinný rááz.
Některéé navrhovanéé varianty jsoou v rozporu s tímto dopo
oručením, koonkrétně variianty 1, 2
a 3, které počítají
p
s výsstavbou lanovvé dráhy. Ko
onkrétní hod
dnocení je uvvedeno u jedn
notlivých
hodnocenýých variant.

2.4 Pře
edpoklád
daný výývoj slož
žek ŽP bez
b realizzace úz
zemní
stu
udie
V přípaadě, že by neebyla realizoována ani jeedna variantaa předloženáá v územní studii,
s
lze
předpokláddat, že by živ
votní prostředdí zůstalo ve stávajícím stavu.
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3 Cha
arakte ristiky životn
ního prrostřed
dí v
obl astech
h, které
é by mohly
m
být
b pro
oveden
ním
kon
ncepce
e význa
amně zasaže
eny
Jednotliivé složky životního
ž
prrostředí, u kterých
k
nelze vyloučit ppředpoklad možnosti
významnéhho ovlivnění realizací navržených variant, ob
bsahuje náslledující tabu
ulka. Pro
každou sloožku životního prostředíí jsou defino
ovány záklaadní charakteeristiky, speecifikující
potenciál ovlivnění
o
jed
dnotlivých slložek životníího prostředíí v případě uuplatnění posuzované
koncepce.
Tab. 3: Chharakteristiky
y životního pprostředí poteenciálně ovliivnitelné reallizací některéé
varianty z ÚS
Ú Přepravn
ní zařízení Koohútka.
Charakteristika
živootního
prostředí
p
Složka životního
ž
pro
ostředí
potenciálně
p
ovlivnitelnáá realizací některé
Ú
varianty z ÚS
 Zábory
Z
ZPF a PUPFL
Půda a horninové
h
prrostředí
 Erozní
E
situacce a vliv na stabilitu
svahů
 Jakost
J
ppovrchových
h
a
Voda
podzemních
p
vvod
 Změny
Z
odtokkových poměěrů
Ovzduší a klima
 Míra
M znečištěění ovzduší
 Stav
S
příroddních a přírodě
blízkých
b
biottopů
 Stav
S fauny a flóry
 Stav
S
VZCH
HÚ a MZC
CHÚ a
předmětů
p
jejiich ochrany
Příroda a krajina
 Stav
S
lokalitt Natura 2000
2
a
předmětů
p
jejiich ochrany
 Stav
S VKP a ppamátných sttromů
 Krajinný
K
ráz
 Prostupnost
P
krajiny (ÚSES,
MVÚ,
M
DMK))
 Kvalita
K
ovzduuší
Veřejnéé zdraví obyv
vatelstva vč. sociálně
 Hluková
H
situaace a vibracee
ekonom
mických jevů
 Sociální
S
a ekoonomická sittuace

3.1 Půda a horninové prostředí
3.1.1 Zábory
Z
ZP
PF a PUPF
FL
V rámcii řešení ÚS nebylo
n
požaddováno vyho
odnocení přeedpokládanýcch důsledků realizace
přepravníchh zařízení na
n ZPF a P
PUPFL, pro
oto je v ÚS dopad jednnotlivých vaariant na
požadavky na zábor ZP
PF a PUPFL
L řešen pouzze orientačněě jako jedno z hodnotícícch kritérií
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n
varianty řeššení přepravn
ních zařízení..
Do plooch záborů ZPF
Z
jsou
pro výběr nejvhodnější
v ÚS zahrnnuty plochy záborů pro stanice lano
ové dráhy a parkoviště (parkovacího
o domu).
Nejsou do nich zahrnuty (vzhledeem k jejich malé výměřře) plochy ppro ukotven
ní stožárů
lanové dráhhy. Dále nejsou u variannt 4.1 a 4.2 zahrnuty
z
zábory pro přípaadné úpravy
y stávající
komunikacce, neboť je v současné ddobě není mo
ožné kvantiffikovat. Lze však očekáv
vat, že by
tyto záboryy byly drobnéého charakteeru (např. v místě
m
výhybeen apod.).
Tab. 4: Porovnání územ
mních dopaddů jednotlivý
ých variant z hlediska ZPPF a PUPFL.
varianta
varianty/
dopad na:

č. 1 červená
lanovka
a se
sjezdovk
kou

č. 2 fiallová
ka
lanovk

č. 3 modrrá
lano
ovka se
sjezd
dovkou a
s park
kovištěm u
točny
0,93
0

zábor ZPF (hha)
0,95
0,588
zábor PUPFL
L
8,74
1,199
8,37
8
(ha)*
*
pro vedení lanovkyy se předpokláddá průsek lesa v šířce 15 m

lanovka se
sjezdovkou
s
a
s parkovištěm
u dolní stanice
0,55
8,37

č. 4.1
oranžová

č. 4.2
zelená

individuálníí
doprava

skibus

0

0,90

0

0

Posouzeníí záboru zem
mědělskýchh a lesních pozemků
p
Z výše uvedeného vyplývá, žee nejmenší dopad
d
na ZP
PF a PUPFL
L by měla realizace
variant 4.1 a 4.2, zejmééna v případěě výstavby paarkoviště u bývalé
b
školy..

3.1.2 Erozní
E
situ
uace a stab
bilita svah
hů
Realizaccí navrženýcch variant v ÚS dojde v řešeném úzeemí ke změnně jejich dosavadního
využívání (zábory
(
ZPF a PUPFL).
V řešenném území jsou evidovvány plochy vykazující vysokou nááchylnost k sesuvům.
V území jee také evidov
vána dočasně uklidněná sv
vahová nestaabilita, viz kaap 2.1.2.
Vzhledeem k výše uv
vedeným skuutečnostem nelze
n
a priorii vyloučit ovl
vlivnění erozn
ní situace
a stability svahů realizzací navrženných variantt. Vyhodnocení vlivu Ú
ÚS na tento aspekt je
obsaženo v kapitole 6.

3.2 Vo
oda
Celé správní území obce leží v chráněné ob
blasti přirozeené akumulaace vod Besk
kydy, což
s sebou přinnáší zvýšenéé nároky na oochranu zdro
ojů povrchových i podzem
mních vod.

3.2.1 Jakost
J
pov
vrchových a podzem
mních vod
V souviislosti s uvažžovanou výýstavbou věttších parkov
višť může ddojít ke kon
ntaminaci
dešťových vod ropným
mi látkami.
Vzhledeem k výše uvedeným skutečnosteem nelze v souvislostiti s realizacíí variant
navrženýchh ÚS vylouččit významnýý vliv na stáávající stav povrchových
p
h či podzem
mních vod
v zájmovém
m území. Vy
yhodnocení vvlivu ÚS na tento
t
aspekt je
j obsaženo v kapitole 6..
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3.2.2 Změny
Z
odttokových p
poměrů
Hodnoccená územní studie předppokládá výsttavbu parkov
višť ve třechh variantách, jakožto i
další přeměěny doposud
d nezpevněnýých ploch na zpevněné.
V souviislosti s realiizací navrženných variant v ÚS proto nelze vylouč
učit významn
ný vliv na
odtokové poměry
p
v zájjmovém úzeemí. Vyhodn
nocení vlivu ÚS na tentoo aspekt je obsaženo
v kapitole 6.
6

3.3 Ovvzduší a klima
Řešené území jako takové
t
patří k oblastem s vysokou čistotou ovzduuší. V řešenéém území
mají přímýý negativní vliv
v na čistootu především
m malé zdro
oje znečištěnní (zejména v zimním
období v innverzních, málo
m provětráv
ávaných snížeeninách, obv
vykle podél vvodních toků
ů). Situaci
příznivě ovvlivňuje částečná plynofi
fikace obce. Obecně
O
nepřříznivě působbí zejména nestabilní
n
cenová (dootační) politiika v oblasti paliv. Při použití
p
dřevaa a uhlí pro vytápění do
ochází ke
zvýšení em
misí částic, polyaromatic
p
ckých uhlovo
odíků a těžk
kých kovů. PPokud je v lokálních
topeništíchh spalován od
dpad, docházzí navíc k em
mitování nebezpečných ddioxinů. Svůjj podíl na
čistotě vzduuchu mají i emise
e
z doprravy.
Potenciáální negativn
ní vliv realizzace navržen
ných variant na kvalitu ovvzduší nelzee vyloučit
zejména vzhledem
v
k předpokládaanému navýšení dopravního zatíženní obce v so
ouvislosti
s rozvojem
m rekreačních
h aktivit a kkumulaci zneečištění z do
opravy s ostaatními zdrojii v okolí.
Vyhodnoceení vlivu ÚS na tento asppekt je obsaženo v kapitole 6.

3.4 Přííroda a krajina
k
3.4.1 Stávající
S
přírodní
p
a přírodě blízké bioto
opy
V řešenném území see nachází řadda přírodně hodnotných
h
stanovišť (poodmáčená sttanoviště,
luční a leesní porosty, atd.), majjících z hled
diska širších
h ekologický
kých vazeb v krajině
nezastupiteelný význam
m – viz kap. 2.2.1. Poten
nciální konfliikty jednotlivvých variantt s těmito
ekologickyy hodnotnými lokalitami jjsou vyhodnoceny v kapiitole 6.

3.4.2 Fauna
F
a fló
óra
V dotčeeném území je
j udáván výýskyt řady zvláště
z
chrán
něných druhůů rostlin a živočichů,
viz kap. 2.22.2, resp. nállezová databbáze ochrany
y přírody (AO
OPK ČR 20114). Některé nálezové
údaje jsou lokalizován
ny v prostoruu jednotlivýcch variant či
č v jejich bbezprostředníím okolí.
Konflikt jeednotlivých variant a zvvláště chráněěných druhů rostlin a žiivočichů je podrobně
p
vyhodnoceen v kapitole 6.

3.4.3 Chráněná
C
území a p ředměty j ejich ochrrany
Vysokáá koncentracee významnýcch biologick
kých hodnot v území je eevidentní z míry
m jeho
legislativníí ochrany. Celé
C
dotčenéé území se nachází
n
ve velkoplošném
v
m zvláště ch
hráněném
území (VZ
ZCHÚ) – chrráněné krajinnné oblasti (CHKO) Besskydy. Někteeré navrženéé varianty
zasahují i do
d její I. zón
ny. Dále se ccelé území nachází
n
na úzzemí evropskky významnéé lokality
(EVL) Beskydy (CZ0724089) a ptaačí oblasti (PO) Horní Vssacko (CZ07221023).
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mí a předměětů jejich occhrany jsou podrobně
p
Charaktteristiky dotččených chránněných územ
rozvedeny v kapitole 2..2.
Vliv realizace jedn
notlivých varriant na chrráněná územ
mí a předměěty jejich occhrany je
vyhodnoceen v kapitole 6. Odbornéé posouzení možného vlivu ÚS na ppříznivý stav
v druhů a
přírodních stanovišť, které
k
jsou přředmětem occhrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko,
V
a
zásady jejich ochrany při
p realizaci ÚS vypraco
oval RNDr. Marek Banaaš, Ph.D. v odborném
o
posouzení možného vliivu koncepc e na EVL a PO v březnu
u 2015. Závvěry tohoto posouzení
p
jsou přenesseny do kap. 6 tohoto dokkumentu.

3.4.4 Významné
V
krajinné prvky (VK
KP), pamá
átné strom
my
Význam
mnými krajin
nnými prvkyy (VKP) jso
ou dle ustan
novení § 3 písm. b) zákona
z
č.
114/1992 Sb.,
S v platnéém znění: le sy, rašeliniště, vodní tok
ky, rybníky,, jezera, údo
olní nivy,
resp. jiné části krajiny zaregistrovan
z
né podle § 6 výše citovan
ného zákona..
V zájmoovém území se nachází pouze VKP ze zákona. Varianty 1, 2 a 3, kteréé počítají
s výstavbouu lanové drááhy, významnně zasahují do
d VKP les, nelze vylouččit ani zásah
h do VKP
vodní tok. Nejvíce káácení by si vvyžádala reaalizace variaanty č. 1, ktterá vede tééměř celá
lesními porroty.

3.4.5 Krajinný
K
ráz
r
Krajinný ráz je defiinován v § 1 2 zákona č. 114/1992 Sb
b., o ochraněě přírody a krajiny,
k
v
platném znnění, jako zejjména příroddní, kulturní a historickáá charakteristtika určitého
o místa či
oblasti, kteerý je chráněn
n před činno stí snižující jeho
j
estetick
kou a přírodnní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu (zzejména um
misťování a povolování staveb) mo
ohou být
prováděny pouze s ohleedem na zachhování význaamných krajinných prvkůů, zvláště ch
hráněných
území, kullturních dom
minant krajinny, harmoniického měřítka krajiny a vztahů v krajině.
Některé naavrhované vaarianty jsou v rozporu s tímto
t
doporu
učením, konkkrétně varian
nty 1, 2 a
3, které počítají s výstaavbou lanovéé dráhy. Kon
nkrétní hodno
ocení je obsaaženo v kap. 6 tohoto
dokumentuu.

3.4.6 Prostupnos
P
st krajiny
Územníí systém ek
kologické staability krajiny (ÚSES) je vzájemnně propojený
ý soubor
přirozenýchh i pozměn
něných, avšaak přírodě bllízkých ekosystémů, ktteré udržují přírodní
rovnováhu (def. MŽP). Cílem vym
mezení územ
mního systém
mu ekologickké stability v řešeném
území je zajistit
z
přetrrvání původnních přirozeených skupin
n organismůů v jejich typických
t
(reprezentaativních) stan
novištích a v podmínkácch kulturní krajiny.
k
Realilizace tohoto
o systému
má zajistitt trvalou ex
xistenci a reeprodukci ty
ypických pů
ůvodních neebo přírodě blízkých
společensteev, která jsou
u schopna bbez výraznéh
ho přísunu en
nergie člověkkem zachov
vávat svůj
stav v podmínkách ruššivých vlivů civilizace a po narušení se vracet kke svému pů
ůvodnímu
stavu.
Popis skladebných
částí územnního systém
s
mu ekologick
ké stability jje uveden v kapitole
2.2.7.
Zájmovvým územím
m prochází dáálkový migrrační koridorr velkých saavců a celé území je
zároveň miigračně význ
namným územ
mím. Navíc se jedná o území, hodnoocené z hlediiska UAT
(Unfragmeented Areass by Trafffic) jako kategorie A, tj. výbborný stav
v (zdroj:
geoportal.ccenia.cz). Reealizace někkterých navržených varriant může ovlivnit pro
ostupnost
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dnotlivých vaariant z hled
diska migračn
ní prostupnoosti území je uvedeno
krajiny. Hoodnocení jed
v kap. 6 tohhoto dokumeentu.

3.5 Veřejné zd
draví obyyvatelstv
va vč. sociálně
eko
onomick
kých jevů
3.5.1 Kvalita
K
ovzzduší
Problem
matika kvalitty ovzduší jee podrobně rozepsána
r
v kapitole 3.33. Vyhodnoccení vlivu
realizace variant
v
ÚS na kvalitu oovzduší ve vztahu k veeřejnému zddraví obyvattelstva je
obsahem kaapitoly 6.

3.5.2 Hluk
H
a vibrace
Hlukováá situace v zájmovém úúzemí je dn
nes závislá především
p
nna intenzitě dopravy.
Legislativnní rámec pro ochranu obyyvatel před hlukem
h
je vy
ymezen zákonnem č. 258/2
2000 Sb.,
o ochraně veřejného
v
zd
draví v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá
u
vlastnníkům resp. správcům
s
pozemníchh komunikací, železnic a dalších obj
bjektů, jejichž provozem
m vzniká hluk
k (zdroje
hluku) povvinnost zajiistit technickkými, organ
nizačními a dalšími oppatřeními, aby
a
hluk
nepřekračooval hygieniccké limity uupravené prováděcím prrávním předdpisem pro chráněný
venkovní prostor,
p
chrán
něné vnitřní pprostory stav
veb a chráněn
né venkovní prostory staaveb.
Hluk v dotčeném území
ú
z doprravy generuje zejména provoz
p
na siilnici III/487
717, jejíž
frekventovanost je aktu
uálně silně oovlivněna ex
xistencí rekreeačního areállu Kohútka. Doprava
rekreantů do
d areálu již dnes značněě ovlivňuje faaktor pohody
y obyvatel úddolí Vranči. Realizací
hodnocenýých variant z ÚS můžee dojít k nav
výšení dopravní zátěže v zájmovém
m území.
Vyhodnoceení jednotlivý
ých variant vve vztahu k tomuto
t
aspek
ktu je obsaheem kapitoly 6.
6

3.5.3 Sociální
S
a ekonomick
ká situacee obyvatelsstva
Hospoddářské podm
mínky jsou obvykle záákladním faaktorem rozzvoje obcí, regionů
s nemalým
mi důsledky i do sociálnní oblasti (ssoudržnosti obyvatel
o
úzeemí). Územ
mní studie
prověřuje zlepšení
z
doprravní dostuppnosti a tím i možný rozv
voj rekreační
ního využití ski
s areálu
Kohútka. S ohledem na
n velikost aareálu lze očekávat,
o
že realizace nněkterých naavržených
variant by případně vy
ytvořila řádoově jednotky
y pracovních
h míst a v ceelkové bilancci širšího
zájmovéhoo území by see tento vliv nnijak význam
mněji neprojev
vil.
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4 Sou
učasné
é prob lémy a jevy životn ího
pro
ostředí , které
é jsou význam
v
mné prro
kon
ncepci , zejmé
éna vz
ztahující se k oblas
stem
se zvlášt ním výýzname
em pro
o živottní
ostředí
pro
Popis problémů
p
a složek živvotního prosstředí, které by realizaací některé z variant
navrženýchh v ÚS moh
hly být výzznamně ovliivněny je podrobněji
p
rrozepsán v předchozí
p
kapitole 3.
Řešené území obecně vykazujee vysokou ko
oncentraci biologických hodnot, cožž dokládá
míra jeho legislativní ochrany. V
Veškeré rozv
vojové aktiv
vity v dotčenném území je proto
zapotřebí obzvláště pečlivě
p
posuuzovat v kontextu jejich obecně vvysokého potenciálu
negativně ovlivnit
o
příro
odní prostředdí.
Vliv reealizace variiant z ÚS nna chráněnáá území a předměty
p
jejjich ochrany
y, včetně
vyhodnoceení vlivu na VKP
V
a skladeební prvky ÚSES
Ú
je popssán v kapitolle 5.
Odborné posouzení možného vvlivu ÚS na příznivý staav druhů a ppřírodních stanovišť,
s
které jsou předmětem
p
ochrany
o
EVL
L Beskydy a PO Horní Vsacko, a zásaady jejich occhrany při
realizaci ÚS
Ú vypracovaal RNDr. Maarek Banaš, Ph.D. v odb
borném posou
ouzení možnéého vlivu
koncepce na
n EVL a PO
O v březnu 22015. Závěry
y tohoto possouzení jsou přeneseny do
d kap. 6
tohoto dokuumentu.

5 Cíle
e ochrrany ži votníh o pros
středí sstanov
vené
na mezin árodníí, kom unitárn
ní nebo
o
vni trostáttní úro vni, ktteré ma
ají vzta
ah ke
kon
ncepci a způ sob, ja
ak byly
y tyto ccíle vz aty
v ú vahu během
b
m její přřípravy
y
Při zprracování úzeemní studie byly zvažo
ovány relevantní stanovvené cíle přijaté
p
na
vnitrostátníí a komuniitární úrovnni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další
dokumentaaci stejně jak
ko požadavkyy platných předpisů
p
v occhraně ovzduuší, vod a pů
ůdy nebo
přírody bylly zpracovatelem ÚS zhoodnoceny a promítly
p
se do
d konečnéhho řešení přeedkládané
ÚS.
Tyto cílle byly zohlledněny zejm
ména v řešen
ní dopravnícch systémů, řešení záborru ZPF a
PUPFL, v požadavcích
h na prostuppnost vyššícch i lokálnícch systémů Ú
ÚSES v úzeemí a na
ochranu zvvláště chráněěných územíí. Návrh ÚS
S je zpracován variantněě, tak jak je popsáno
v kap. 1.
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6 Zho
odnoce
ení závvažnýc
ch vliv ů navrrhovan
ných
varriant ko
oncepcce na životní
ž
í prosttředí
Územníí studie vych
hází z požadaavků zadání a zahrnuje 4 základní varrianty řešení dopravní
dostupnosti území, ktteré jsou dáále členěny na další díllčí varianty.. S ohledem
m na tuto
skutečnost je variantní i hodnocení jjejích vlivů.
Zpracovvatel SEA hodnotí zjiištěné nebo
o předpokláádané kladnné a záporn
né vlivy
posuzovanéé ÚS na oby
yvatelstvo, liidské zdraví, biologickou
u rozmanitosst, faunu, flo
oru, půdu,
vodu, ovzdduší, klima a vlivy na kraj
ajinu, včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi.
Hodnoccení ÚS je realizováno
r
nna základě poznatků
p
z rozsáhlé
r
rešeerše dat o zájmovém
území, náhhledu do datt nálezové ddatabáze ochrrany přírody
y (NDOP), ddat mapování biotopů
(2007) posskytnutých Agenturou
A
oochrany příro
ody a krajin
ny, konzultacce na Správě CHKO
Beskydy, orientačního
o terénního průzkumu zájmového
z
území
ú
(únorr 2015), ze znalosti
dotčeného území zpraacovatelem hodnocení a dále ze zpracování dalších tišttěných a
digitálních dat o sledov
vaném územíí (viz seznam
m literatury).
Hodnocceny jsou vlivy
v
primárrní, sekund
dární, synerg
gické, kumuulativní, kráátkodobé,
střednědobbé a dlouhodo
obé, trvalé a přechodné.
Předmětem hodnocení jsou jeddnotlivé variaanty z předk
kládané ÚS,, přičemž míra jejich
vlivu na referenční
r
cíl je vyjádřřena pětistup
pňovou škállou specifiko
kovanou v náásledující
tabulce. V případě, že byla
b
pro konnkrétní varianty navrženaa doporučeníí zmírňující výsledný
vliv na jeddnotlivé složky životníhoo prostředí je v tabulce na prvním m
místě uveden
n vliv při
realizaci varianty
v
v pllném rozsahhu a za znaaménkem / následuje koonstatovaný vliv při
dodržení naavržených zm
mírňujících oopatření.
Tab. 5: Stuupnice hodno
ocení předpookládaných vlivů
v
na živottní prostředí..
Hodnota
a vlivu
Specifikkace
+2
2
Výrazně pozzitivní vliv
+1
1
Mírně pozitiivní vliv
0
Bez vlivu (n
neutrální vlivv)
-1
1
Mírně negatiivní vliv
-2
2
Výrazně neg
gativní vliv
Hodnoccení vlivů na půdu a hornninové prosttředí vycházíí z posouzenní orientačníh
ho záboru
ZPF a PUP
PFL, posouzzení respektoování ochran
nného pásma lesa dle zákkona č. 289//1995 Sb.
v platném znění, poten
nciální možnnosti ovlivněění erozní situace a stabbility svahů a dalších
okality.
specifickýcch aspektů lo
Zábory ZPF
F a PUPFL jsou hodnoceeny dle násleedující škály významnostti:
Významnýý nepříznivý vliv
v (-2):
 Zábbor ZPF či PUPFL
P
o rozzsahu větším než 5 ha
 U ZPF
Z převažu
ují půdy nejvvyšších tříd ochrany
o
(I, II))
 U PUPFL nelzze vyloučit vliv přeměn
ny pozemků
ů na další eekologické parametry
p
úzeemí (stabilitaa svahů, stabbilita okolních
h porostů, od
dtokové pom
měry území, atd.)
a
Mírně negaativní vliv (-1):
 Zábbor ZPF či PUPFL
P
o rozzsahu 0,5 – 5 ha
 Přiihlédnutí k dalším specifi
fickým aspek
ktům lokality
y (ochranná ppásma, erozn
ní situace,
atdd.)
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v (0):
Neutrální vliv
 Beez záboru ZPF
F či PUPFL či je jeho rozsah do 0,5 ha
h
Mírně až výýznamně pozzitivní vliv ((+1,+2):
 Buudoucí záměrr má potenciáál pro rozšířeení stávající rozlohy ZPFF či PUPFL
 Buudoucí záměěr má potennciální pozittivní až významně pozzitivní vliv na další
speecifické aspeekty (stabilitaa půd, pozitiv
vní dopad naa půdní proceesy, atd.)
Hodnoccení vlivů ÚS
Ú na ovzduuší a klima vychází z posouzení
p
přříspěvku navrhované
varianty a jejích stav
vebních objjektů ke stáávající mířee znečištění ovzduší. Pokud
P
je
předpokláddaný imisní příspěvek
p
buudoucího zdro
oje menší neež 20 % referrenční hodno
oty a není
překročen imisní
i
limit ve
v vztahu k pprůměrným ročním konccentracím, jee vliv takovéh
ho zdroje
považován za bezvýzn
namný. Vari anty, které by
b samy o sobě měly nnegativní, čii výrazně
negativní vliv
v
na ovzzduší nebylyy v ÚS iden
ntifikovány. U vybranýých variant však byl
konstatovánn sekundárn
ní dopad jej
ejich realizacce na kvalitu ovzduší, obvykle v důsledku
předpokladdu jejich vliv
vu na zvýšeníí intenzity do
opravy.
Předpokkládané vliv
vy ÚS na vodní složkku životního
o prostředí zahrnuje posouzení
p
potenciálu realizovaný
ých variant oovlivnit stáv
vající stav povrchových
p
h a podzemn
ních vod,
odtokovýchh poměrů a retence
r
v kraj
ajině.
Přírodnní a krajinněě-estetická slložka životníího prostředíí byla při hoodnocení přeedkládané
ÚS shledánna jako poteenciálně nej více kolizníí, což vyplý
ývá z biologiické hodnoty
y daného
území a stupně
s
jeho legislativníí ochrany. Větší
V
či meenší konflikkt zlepšení dopravní
dostupnosti areálu a záájmů ochranny přírody byl
b identifiko
ován u všechh variant, prroto bylo
hodnocení doplněno o doporučenní úpravy reealizace těch
hto variant tak, aby by
yl rozsah
potenciálníího negativn
ního ovlivněění co nejnižžší. Hodnocení přírodníí a krajinno--estetické
složky živvotního prosttředí zahrnoovalo posouzení navržen
ných variannt ve vztahu
u k jejich
potenciálu ovlivnit stáv
vající stav ppřírodních čii přírodě blíízkých stanoovišť, stávajíící stav a
početnost populací
p
faun
ny a flóry, sstav zvláště chráněných
c
území
ú
a předdmětů jejich ochrany,
stav a funkkčnost význam
mných krajinnných prvků
ů, skladebnýcch prvků ÚS ES a vliv naa krajinný
ráz. Zhodnnocení vlivu ÚS na lokaliity soustavy Natura 2000
0 a předmětyy jejich ochrrany byly
vyhodnoceeny zvlášť v samostatné ččásti předkláádané dokum
mentace (viz nnaturové possouzení –
Banaš 20155).
Vliv reaalizace hodn
nocené ÚS nna veřejné zdraví
z
obyva
atelstva a soocio-ekonomiické (SE)
aspekty byyl hodnocen na základě potenciálu navržených variant ovliivnit stávající imisní
situaci v záájmovém úzzemí, akusticckou situaci a eventuáln
ně také sociiální či ekon
nomickou
situaci zdejjších obyvatel (pracovní příležitosti, posílení stáv
vajících podnnikatelských
h aktivit a
záměrů v území,
ú
atd.).
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6.1 So
ouhrnné zhodnocení vliv
vu územ
mní studi e na živ
votní
pro
ostředí
V Tabulce 6 je sou
uhrnnou forrmou znázorrněno zhodn
nocení míryy potenciálníího vlivu
realizace jeednotlivých variant na žiivotní prostřředí, resp. naa jeho jednottlivé složky.. Veškeré
střetové siituace jsou posléze blížže identifiko
ovány, popsány a zhoddnoceny v náásledující
kapitole zaaměřené na podrobné vyhhodnocení.
Tab. 6: Hoodnocení výzznamnosti vliivu realizacee variant na složky
s
životnního prostřed
dí.

Varianta

1
2

3

4

dílčí varian
nta

s celou sjezd
dovkou
se zkrácenou sjezdovkou

Poten
nciálně ovlivn
nitelná složkaa životního prrostředí
Veřejné
Půda
Příroda
zdraví a
a
Ovzduší
Voda
a
sociohorninovéé
a klima
krajina ekonomické
e
prostředíí
aspekty
-2
0
0 až -1/0
-2
0 až -1
-2
0
0 až -1/0
-2
0 až -1

s parkovištěěm u točny
s parkovacím
m domem u
dolní stanice
4.1 – individ
duální
doprava
s parkovištěm
u točny
4.2 skibus
s parkovištěm
u bývalé školyy

-1

0

0 až -1/0

-1 až -2

0 až -1

-2

0

0 až -1/0

-2

0 až -1

-2

0

0 až -1/0

-2

0 až -1

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1/0

0 až -1

0

0

0

0 až -1/0

0

0 až +1

6.2 De
etailní zh
hodnoce
ení územ
mní studie na živvotní
pro
ostředí
Detailníí část hodno
ocení obsahuuje stručnou
u charakteristiku každé z návrhových
h variant
ÚS. Identiifikovány jssou rovněž nejvýznam
mnější zjištěn
né střetové situace vy
yplývající
z realizace územního studie
s
ve vzttahu k někteeré ze složek
k životního pprostředí. Ho
odnoceny
jsou jak přředpokládanéé vlivy jednootlivých variiant v navržeeném rozsahhu i vlivy vy
yplývající
z těchto variant při zapracování
z
doporučujících opatřen
ní. Následuj
ující tabulkaa shrnuje
jednotlivé střety
s
s aspek
kty životníhoo prostředí a veřejného zd
draví.
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Tab. 7: Identifikace nejvýznamnějších zjištěných střetových situací vyplývajících z realizace územního studie ve vztahu ke složkám životního prostředí a
veřejného zdraví.

dotčené aspekty ŽP a veřejného zdraví

1
s celou
sjezdovkou

se zkrácenou
sjezdovkou

zásah do I., II. a
III. zóny CHKO
zásah do EVL
Beskydy
zásah do PO Horní
Vsacko
zásah do migračně
významného
území, dálkového
migračního
koridoru a území
UAT

zásah do I., II. a
III. zóny CHKO
zásah do EVL
Beskydy
zásah do PO Horní
Vsacko
zásah do migračně
významného
území, dálkového
migračního
koridoru a území
UAT

zásah do oblasti
přísné
ochrany
krajinného rázu
(Arvita spol. s r.o.
2007, 2011)

zásah do oblasti
přísné
ochrany
krajinného rázu
(Arvita spol. s r.o.
2007, 2011)

zásah do VKP les

zásah do VKP les

zábor ZPF 0,95 ha

zábor ZPF 0,95 ha

zábor PUPFL 8,74
ha

zábor PUPFL 8,74
ha

2
-

zásah do II. a
III. zóny CHKO
zásah do EVL
Beskydy
zásah do PO
Horní Vsacko
zásah
do
migračně
významného
území,
dálkového
migračního
koridoru
a
území UAT
zásah do oblasti
přísné ochrany
krajinného rázu
(Arvita
spol.
s r.o.
2007,
2011)
zásah do VKP
les
zábor ZPF 0,58
ha
zábor
PUPFL
1,19 ha

varianta
3
s parkovištěm u
s parkovacím
točny
domem u dolní
stanice

4
4.1 individuální
doprava

4.2 skibus
s parkovištěm u
točny
zásah do I., II. a III.
zóny CHKO
zásah do EVL
Beskydy
zásah do PO Horní
Vsacko
zásah do migračně
významného území,
dálkového
migračního
koridoru a území
UAT

s parkovištěm u
bývalé školy
zásah do I., II. a III.
zóny CHKO
zásah do EVL
Beskydy
zásah do PO Horní
Vsacko
zásah do migračně
významného území,
dálkového
migračního
koridoru a území
UAT

zásah do I., II. a III.
zóny CHKO
zásah do EVL
Beskydy
zásah do PO Horní
Vsacko
zásah do migračně
významného území,
dálkového
migračního
koridoru a území
UAT

zásah do I., II. a
III. zóny CHKO
zásah do EVL
Beskydy
zásah do PO
Horní Vsacko
zásah
do
migračně
významného
území, dálkového
migračního
koridoru a území
UAT

zásah do I., II. a
III. zóny CHKO
zásah do EVL
Beskydy
zásah do PO
Horní Vsacko
zásah
do
migračně
významného
území, dálkového
migračního
koridoru a území
UAT

zásah do oblasti
přísné
ochrany
krajinného rázu
(Arvita spol. s r.o.
2007, 2011)

zásah do oblasti
přísné
ochrany
krajinného rázu
(Arvita spol. s r.o.
2007, 2011)

zásah do oblasti
přísné
ochrany
krajinného rázu
(Arvita spol. s r.o.
2007, 2011)

zásah do oblasti
přísné
ochrany
krajinného
rázu
(Arvita spol. s r.o.
2007, 2011)

zásah do oblasti
přísné
ochrany
krajinného
rázu
(Arvita spol. s r.o.
2007, 2011)

zásah do VKP les

zásah do VKP les

zásah do VKP les

zásah do VKP les

zásah do VKP les

zábor ZPF 0,93 ha

zábor ZPF 0,55 ha

zábor ZPF 0 ha

zábor ZPF 0,90 ha

zábor ZPF 0,90 ha

zábor PUPFL 8,37
ha

zábor
8,37 ha

zábor PUPFL 0 ha

zábor PUPFL 0 ha

zábor PUPFL 0 ha

PUPFL

Tab. 7: pokračování

dotčené aspekty ŽP a veřejného zdraví

1
s celou
sjezdovkou

se zkrácenou
sjezdovkou

kolize s udávaným
výskytem ZCHD –
viz kap. 2.2.2

kolize s udávaným
výskytem ZCHD –
viz kap. 2.2.2

zásah do NRBK
147 Makyta –
hranice ČR
trasa lanové dráhy
se okrajově dotýká
regionálního
biocentra RBC 01
(Stolečný)
-

zásah do NRBK
147 Makyta –
hranice ČR
trasa lanové dráhy
se okrajově dotýká
regionálního
biocentra RBC 01
(Stolečný)
-

-

-

zábor biotopu T1.1
cca 0,10 ha
zábor
biotopu
T2.3B cca 0,002 ha

zábor biotopu T1.1
cca 0,10 ha
zábor
biotopu
T2.3B cca 0,002 ha

varianta
3
s parkovištěm u
s parkovacím
točny
domem u dolní
stanice
kolize s udávaným kolize
výskytem ZCHD – s udávaným
viz kap. 2.2.2
výskytem ZCHD
– viz kap. 2.2.2

kolize
s udávaným
výskytem ZCHD
– viz kap. 2.2.2

zásah do NRBK
147
Makyta
–
hranice ČR
-

zásah do NRBK
147 Makyta –
hranice ČR
-

zásah do NRBK
147 Makyta –
hranice ČR
-

zásah do NRBK
147
Makyta
–
hranice ČR
-

zásah do NRBK
147
Makyta
–
hranice ČR
-

-

-

-

-

-

trasa lanové
dráhy okrajově
zasahuje do
LBC 84
vloženém
v trase NRBK
174
zábor biotopu
T1.1 cca 0,11 ha
-

-

-

-

-

trasa skibusu
mostně překonává
nefuknčkní lokální
biokoridor
-

zábor biotopu T1.1
cca 0,11 ha
zábor
biotopu
T2.3B cca 0,002 ha

zábor
biotopu
T1.1 cca 0,14 ha
zábor
biotopu
T2.3B cca 0,002
ha

-

zábor biotopu T1.1
cca 0,09 ha
-

2
kolize
s udávaným
výskytem
ZCHD – viz
kap. 2.2.2
zásah do NRBK
147 Makyta –
hranice ČR
-

4
4.1 individuální
doprava

-

4.2 skibus
s parkovištěm u
s parkovištěm u
točny
bývalé školy
kolize s udávaným kolize s udávaným
výskytem ZCHD – výskytem ZCHD –
viz kap. 2.2.2
viz kap. 2.2.2

-

dotčené aspekty ŽP a veřejného zdraví

Tab. 7: pokračování
1
s celou
sjezdovkou

se zkrácenou
sjezdovkou

zábor biotopu L5.1
cca 1,53 ha
riziko
kontaminace
dešťových
vod
ropnými látkami
z plochy parkovišť

zábor biotopu L5.1
cca 1,53 ha
riziko
kontaminace
dešťových
vod
ropnými látkami
z plochy parkovišť

riziko
ovlivnění
zdraví obyvatel

riziko
ovlivnění
zdraví obyvatel

2
zábor biotopu
L5.1 cca 0,44 ha
riziko
kontaminace
dešťových vod
ropnými látkami
z plochy
parkovišť
riziko ovlivnění
zdraví obyvatel

varianta
3
s parkovištěm u
s parkovacím
točny
domem u dolní
stanice
zábor biotopu L5.1 zábor
biotopu
cca 1,37 ha
L5.1 cca 1,37 ha
riziko kontaminace riziko
dešťových
vod kontaminace
ropnými
látkami dešťových
vod
z plochy parkovišť
ropnými látkami
z plochy
parkovišť
riziko
ovlivnění riziko ovlivnění
zdraví obyvatel
zdraví obyvatel

4
4.1 individuální
doprava
-

4.2 skibus
s parkovištěm u
s parkovištěm u
točny
bývalé školy
-

-

riziko kontaminace
dešťových
vod
ropnými
látkami
z plochy parkovišť

riziko kontaminace
dešťových
vod
ropnými
látkami
z plochy parkovišť

riziko ovlivnění
zdraví obyvatel

riziko
ovlivnění
zdraví obyvatel

riziko
ovlivnění
zdraví obyvatel

Územní studie „Přepravní zařízzení Kohútka“ Oddborné posouzen
ní možného vlivu
u územní studie nna životní prostřeedí a veřejné
k. 100/2001 Sb., v platném znění
zdraví v rozsahhu přílohy č. 9 zák

1 červená – dle ÚPNSÚ
Ú Nový Hrozeenkov
Varianta 1.
Tato varrianta zahrnu
uje výstavbuu lanové dráh
hy z blízkostii stávající toččny Vranča na
n hřeben
poblíž chaaty Zlínských
h klubů. Taato varianta je lomená a její mezisstanice se nachází
n
u
místního lomu
l
v lok
kalitě Hlubooká (Šohajk
ka). Realizacce tohoto ppřepravního zařízení
předpokláddá zřízení nov
vé sjezdovkyy v horní čássti svahu. Do
olní část svahhu (od stávajjící vodní
nádrže pro zasněžován
ní) slouží v ppřípadě dostaatečné sněho
ové pokrývkyy ke sjezdu lyžařů
l
na
stávající paarkoviště v údolí Vrančča již v sou
učasnosti. Alternativně uuvažuje se zkrácenou
z
variantou sjezdovky k přestupní stanici. V případě reaalizace celé sjezdové dráhy
d
se
v projektu počítá i s vy
ybudováním zzasněžovacícch nádrží v dolní
d
části svvahu v blízko
osti točny
Vranča.
Plocha zasahuje do I., II. a III. zzóny CHKO
O Beskydy, VKP
V
les, nelz
lze vyloučit ani
a zásah
do VKP vodní tok, oblasti pří
řísné ochran
ny krajinnéh
ho rázu, prrostoru vym
mezeného
nadregionáálního bioko
oridoru (NR
RBK) 147 Makyta
M
– hranice
h
ČR, RBC 01 Stolečný,
migračně významného
v
území, vym
mezeného dállkového migračního koriidoru a územ
mí UAT –
viz Tab. 7.
Zábor PUPFL
P
byl u dané plochyy propočten na
n 8,74 ha, zábor ZPF naa 0,95 ha.
Výstavbba parkovišť přináší rriziko kontaaminace deššťových vodd ropnými látkami.
Realizace plochy
p
přináší i rizika ovvlivnění zdraaví obyvatel (např. hlukoová zátěž při výstavbě
a provozuu zařízení, vlivy souvvisející s přřípadným náárůstem návvštěvnosti území
ú
–
automobiloovou dopravo
ou).
V prostoru navrženéého parkovišště se z částii nachází exttenzivní polee – biotop X3,
X z části
kvalitní meezofilní ovsík
ková louka – biotop T1.1
1 (přírodní sttanoviště 65110 - předmětt ochrany
EVL Beskyydy) – viz segment 14 nna Obr. 9 a v Tab. 1. Seeverní část naavrženého parkoviště
zasahuje doo mozaiky biotopů T1.3 a T1.10 – viiz segment 15 na Obr. 9 a v Tab. 1. Realizace
R
tohoto parkkoviště by si vyžádala zábbor cca 0,09 ha stanovišttě 6510 - přeedmětu ochraany EVL.
Téměř celá severníí polovina trrasy včetně plochy navrržené dolní stanice se nachází
n
v
segmentu kvalitní ovssíkové louky
ky (přírodní stanoviště 6510 – přeedmět ochraany EVL
Beskydy) – viz segmen
nt 13 na Obr. 9 a v Tab. 1.
1
V okollí navržené přestupní sstanice se nachází porrost květnattých bučin (přírodní
stanoviště 9130
9
– předm
mět ochranyy EVL Besky
ydy). Dále naavržená trasaa pokračuje rozsáhlou
r
smrkovou monokulturo
m
ou (biotop X99A), na níž navazuje
n
km
menovina kvěětnaté bučiny
y – biotop
L5.1 (příroodní stanovišště 9130 – ppředmět ochrrany EVL Beskydy)
B
– vviz segment 7 a 8 na
Obr. 9 a v Tab. 1. Záávěrečná čásst lanové drááhy a její ho
orní stanice se nachází v lučních
porostech s podílem sm
milkových luuk – biotop T2.3B (prio
oritní přírodnní stanovištěě 6230* předmět occhrany EVL Beskydy). Jeedná se o veelice hodnotn
ný luční poroost ve vrchollové části
hřebene s výskytem
v
řad
dy vzácnýchh a chráněných druhů rosstlin a živočiichů – viz kaap. 2.2.2.
Pro botanicckou a entom
mologickou cennost porrostů luk na javornickém
m hřebeni je na jejich
obhospodařřování posky
ytován příspěěvek z Progrramu péče o krajinu. K ne
nejvzácnějším
m druhům
vyskytujícíím se na do
otčeném lučnním porostu patří největtší populace kriticky oh
hroženého
šafránu kaarpatského (Crocus heufffelianus) v Beskydech (jedna ze ttří lokalit v ČR!) a
populace kriticky
k
ohro
ožené chrpy javornické (měkké)
(
(Ceentaurea monntana subsp. mollis),
která je jeddinou populací v rámci Č
ČR (!) a jedin
nou fertilní (aa tedy životasschopnou) populací v
rámci Českké i Slovensské strany JJavornického
o hřebene. V bezlesích ččástech javo
ornického
hřebene se vyskytuje taaké jediná poopulace jason
ně dymnivko
ového (Parnnassius mnem
mosyne) v
CHKO Beeskydy – kriiticky ohrožženého druhu
u (dle Vyhllášky 395/19992 Sb.) a evropsky
ohroženéhoo druhu (dle směrnice 922/43/EHS).
Navrženná sjezdová trať procházzí shodnými segmenty biotopů jako lanová dráh
ha, v jižní
(vrcholové) části ještě poměrně roozsáhle zasah
huje do plochy vegetačnní mozaiky s podílem
smilkovýchh luk – bioto
op T2.3B (prrioritní přírod
dní stanovišttě 6230* - př
předmět ochrrany EVL
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ntář výše. Taato plocha lu
uk je pro
Beskydy) – viz segment 1 na Obrr. 9 a v Tab. 1 a komen
sjezdové lyyžování využžívána již v ssoučasnosti.
Trasa navržené
n
lan
nové dráhy pprotíná dálk
kový migrační koridor vvelkých savců, který
prochází seeverním úbo
očím hraničnního hřebenee. Podle pod
dkladů Spráávy CHKO Beskydy,
B
resp. AOPK ČR je ossa významnéého migračn
ního koridoru
u procházejíící hřebenov
vou partií
Javorníků posunuta
p
sev
verně po svahhu pod dolníí část stávajícího areálu K
Kohútka. Tato plocha
(navržená trasa
t
lanové dráhy) křížíí tento migraační koridor v rámci jehoo vymezené ochranné
zóny na obbě strany – ochranná
o
zónna DMK je stanovena na 250 m na ob
obě strany. Z území je
udáván praavidelný vý
ýskyt rysa oostrovida a občasná mig
grace medvěěda hnědého
o a vlka
obecného, jež jsou přeedměty ochrrany EVL Beskydy.
B
Z údolí Vrančči 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. Z lučníích porostů v dotčeném
m území je udáván
u
výskkyt chřástalaa polního
(Crex crex)), který je přředmětem occhrany PO Horní
H
Vsacko
o. Z širšího ookolí navržen
né lanové
dráhy je udáván
u
výsky
yt dalších ppředmětů och
hrany PO Horní
H
Vsacko
ko - jeřábkaa lesního
(Bonasa boonasia), čápa černého (C
Ciconia nigrra), strakapo
ouda bělohřbbetého (Dendrocopos
leucotos), datlíka
d
tříprsstého (Picoiddes tridactylu
us) a lejska malého
m
(Ficeedula parva)). Výskyt
strakapoudda bělohřbetéého (Dendroccopos leucotos) je udáván
n i přímo z řeešeného územ
mí.
V trase této varianty
y a jejím okoolí se vysky
ytují i další zvláště chránněné druhy – jedná se
např. o moodráska čern
noskvrnnéhoo (Maculinea
a arion), jassoně dymnivvkového (Pa
arnassius
mnemosynee), zmiji obecnou (Vippera berus)), šafrán kaarpatský (C
Crocus heuff
ffelianus),
měsíčnici vytrvalou
v
(Lu
unaria rediviiva) a další – viz kap. 2.2
2.2.
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. Autor citovaného hodnocení dále
d upozorňuje na ovlivn
vnění stanoviiště 9130,
který by mělo
m
být dle jeho
j
doporuučení elimino
ováno v rámcci projektováání stavby. Z důvodu
zvýšeného pohybu náv
vštěvníků sou
ouvisejícího s provozem lanovky lzee dle autora očekávat
rušení velkkých šelem (p
především ryysa) a konstatuje mírně neegativní ovliivnění velkýcch 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
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
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d
na strak
kapouda běloohřbetého. V závěru natu
urového hodnnocení ÚS Rekreační
R
cca 6 ha, dále
oblast Vseetínská Bečv
va je doporuučeno plochu
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 a lookality sousttavy 2000 v rrámci processu EIA. Natu
urové posouzzení (dle § 45
5i zákona
č. 114/19992 Sb. o occhraně příroddy a krajiny
y) případnéh
ho konkrétní
ního záměru v rámci
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.
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 SEA
A hodnocenní autor do
oporučuje
navrhovanýý záměr na ploše
p
347 vylloučit z územ
mního plánu Nový
N
Hrozennkov.

____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
64
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní studie „Přepravní zařízzení Kohútka“ Oddborné posouzen
ní možného vlivu
u územní studie nna životní prostřeedí a veřejné
k. 100/2001 Sb., v platném znění
zdraví v rozsahhu přílohy č. 9 zák

P
ploch
hy NH1 navvržené v rám
mci dříve hod
dnocené Územ
mní studie Rekreační
R
Obr. 21: Podoba
oblast Vsettínská Bečvaa.

S ohleddem na výše uvedené sku
utečnosti lzee konstatovatt, že realizacce této varia
anty bude
mít význam
mně negativní vliv (-22) na stav lesních a zemědělskýc
z
ch pozemků
ů (půda),
významně negativní vlliv (-2) na přřírodu a kraj
ajinu a nulovvý až mírně negativní vlliv (0 až 1) na vodní prostředí, zejména
z
z hllediska rizika
a kontamina
ace vod ropný
nými látkamii z plochy
parkovišť, což lze dosttatečně omezzit např. insttalací lapolů
ů atd., v takoovém případěě by měla
tato varian
nta nevýznam
mný vliv (0) n
na vodní pro
ostředí. Vliv této varianty
ty na veřejnéé zdraví a
socioekonoomické aspek
kty nejde v ssoučasnosti přesně
p
vyhod
dnotit. Lze oočekávat, že realizace
této varian
nty by mohla
a vést k mírn
nému navýšeení dopravy na příjezduu k parkovaccí ploše a
zároveň byy mohla gen
nerovat vznikk řádově jed
dnotek praco
ovních míst.. Celkově lze vliv na
veřejné zdrraví a socio--ekonomickéé aspekty ho
odnotiti jako nevýznamný
ný až mírně negativní
n
(0 až -1).
h složek živottního prostřeedí je tato varianta nevýzznamná.
Z hledisska ostatních
Předmětnou variantu nedoporuučujeme z důvodu
d
značčných střetůů s hodnotam
mi území
realizovat.
Varianta 2.
2 fialová – Přibližovací
P
llanovka
Tato vaarianta zahrnu
uje výstavbuu lanové dráh
hy a jedné parkovací ploochy u stávajjící točny
autobusu. Tato variantta navrhuje výstavbu přibližovací
p
lanové
l
dráhy
hy, jež by vyústila
v
v
blízkosti doolní stanice stávající
s
čtyřřsedačky.
Plocha zasahuje do
o II. a III. zzóny CHKO
O Beskydy, VKP
V
les, obblasti přísné ochrany
krajinného rázu, prosto
oru NRBK 1147 Makyta – hranice ČR
R, migračněě významnéh
ho území,
dálkového migračního koridoru a úúzemí a územ
mí UAT – viz Tab. 7. Naavržená trasaa LD dále
okrajově zaasahuje do LBC
L
84, kteréé je vloženo do trasy NRB
BK 174.
Zábor PUPFL
P
byl u dané plochyy propočten na
n 1,19 ha, zábor ZPF naa 0,58 ha.
Výstavbba parkovišť přináší rriziko kontaaminace deššťových vodd ropnými látkami.
Realizace plochy
p
přináší i rizika ovvlivnění zdraaví obyvatel (např. hlukoová zátěž při výstavbě
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ú
–
a provozuu zařízení, vlivy souvvisející s přřípadným náárůstem návvštěvnosti území
automobiloovou dopravo
ou).
V prostoru navrženéého parkovišště se z částii nachází exttenzivní polee – biotop X3,
X z části
kvalitní meezofilní ovsík
ková louka- biotop T1.1 (přírodní stanoviště 65110 - předmětt ochrany
EVL Beskyydy) – viz seegment 14 nna Obr. 9 a v Tab. 1. Sev
verní část paarkoviště zassahuje do
mozaiky biotopů T1.3 a T1.10 – vviz segmentt 15 na Obr.. 9 a v Tab.. 1. Realizacce tohoto
parkoviště by si vyžádaala zábor ccaa 0,09 ha stan
noviště 6510 - předmětu oochrany EVL
L.
Spodní počátek trasy
y včetně plo chy dolní staanice se nach
hází v segmeentu kvalitní ovsíkové
louky (stannoviště 6510
0 – předmět ochrany EV
VL Beskydy) – viz segm
ment 13 na Obr.
O 9av
Tab. 1.
Trasa laanové dráhy dále procházzí lesními po
orosty tvořený
ými pásy kul
ulturních smrčin, které
jsou střídáány pásy kvěětnatých buččin – biotop
p L5.1 (přírodní stanoviiště 9130 – předmět
ochrany EV
VL Beskydy)).
Horní (jižní)
(
konecc lanové drááhy ústí v prostoru
p
mezzofilní ovsíkkové louky (přírodní
stanoviště 6510
6
– předm
mět ochrany EVL Beskyd
dy).
V prosttoru navržen
né horní stannice je oprotti nálezové databázi
d
ND
DOP udáván i výskyt
prstnatce bezového
b
(D
Dactylorhizaa sambucina
a), vstavačee mužskéhoo (Orchis mascula),
m
vemeníku dvoulistého
o (Platantheera bifolia), hlavinky horské
h
(Traaunsteinera globosa)
(Popelářovvá in verb.).
Trasa navržené
n
lan
nové dráhy pprotíná dálk
kový migrační koridor vvelkých savců, který
prochází seeverním úbo
očím hraničnního hřebenee. Podle pod
dkladů Spráávy CHKO Beskydy,
B
resp. AOPK
K ČR je osaa významnéhho migračníího koridoru posunuta seeverně po sv
vahu pod
dolní část stávajícího areálu Kohúútka a ploch
ha lanové drráhy kříží teento koridorr v rámci
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 předměty oochrany EVL
L Beskydy. Lokálně
L
(na vhodných biiotopech)
nelze vylouučit výskyt kuňky
k
žlutobbřiché (Bomb
bina variegata) a čolka kkarpatského (Triturus
montandonni), jež jsou předměty
p
ochhrany EVL Beskydy
B
. Z lu
učních porosstů v dotčenéém území
je udáván výskyt chřáástala polníhho (Crex creex), který jee předmětem
m ochrany PO
P Horní
Vsacko. Z širšího okolí navržené llanové dráhy
y je udáván výskyt
v
dalšícch předmětů
ů ochrany
PO Horní Vsacko - jeřábka lesnního (Bonassa bonasia),, čápa černéého (Ciconia
a nigra),
strakapoudda bělohřbetéého (Dendroccopos leucottos), datlíka tříprstého
t
(P
Picoides trida
actylus) a
lejska maléého (Ficedula
a parva).
V trase této varianty
y a jejím okoolí se vysky
ytují i další zvláště chránněné druhy – jedná se
např. o mlooka skvrnitéh
ho (Salamanndra salaman
ndra), šafrán
n karpatský ((Crocus heufffelianus)
a další – viz kap. 2.2.2.
utečnosti lzee konstatovatt, že realizacce této varia
anty bude
S ohleddem na výše uvedené sku
mít mírně negativní vliv (-1) na sstav lesních a zemědělsk
kých pozemkků (půda), mírně
m
až
významně negativní vliiv (-1 až -2) na přírodu a krajinu (v závislosti naa finálním řeešení této
varianty) a nulový až mírně
m
negati
tivní vliv (0 až
a -1) na vod
dní prostředí
dí, zejména z hlediska
rizika kontaminace vo
od ropnými látkami z plochy
p
parko
ovišť, což lzze dostatečn
ně omezit
a
v takovéém případě by
b měla tato varianta neevýznamný vliv (0) na
např. instaalací lapolů atd.,
vodní prosstředí. Vliv této varianty
ty na veřejn
né zdraví a socioekonom
mické aspek
kty nejde
v současnoosti přesně vyhodnotit.
v
L
Lze očekáva
at, že realiza
ace této varrianty by mo
ohla vést
k mírnému
u navýšení dopravy
d
na příjezdu k parkovacím plochám a zároveň by
b mohla
generovat vznik řádovvě jednotek pracovních míst. Celko
ově lze vliv na veřejné zdraví a
socio-ekon
nomické aspeekty hodnotit
iti jako nevýzznamný až mírně
m
negativvní (0 až -1)..
Z hledisska ostatních
h složek živottního prostřeedí je tato varianta nevýzznamná.
Předmětnou varianttu doporučujjeme z důvodu značných
h střetů s hoodnotami úzeemí spíše
nerealizovaat. Její příp
padná realizaace by bylaa smyslupln
ná pouze v kombinaci s dalšími
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př. výrazné om
mezení počtu výjezdů in
ndividuální au
automobilovéé dopravy
opatřeními, jako je nap
po stávajíccí komunikaaci a omezenní parkovaccích míst příímo v areáluu Kohútka. Jinak by
zřízení lannové dráhy nepřineslo
n
ddostatečný přřínos a přev
važovaly by spíše jeho negativní
vlivy. Omeezení provozu individuálnní automobillové dopravy
y v úseku úddolí Vranči – Kohútka
lze však efe
fektivněji pro
ovést za využžití kyvadlov
vé autobusové dopravy (vviz var. 4.2).
Varianta 3:
3 modrá – Varianta
V
navvržená územn
ní studií Kohútka
Modrá varianta nav
vrhuje kabinoovou lanovk
ku s přepravní kapacitouu 2000 os./h
hod, která
začíná v úddolí Vranča asi 200 m ood stávajícíh
ho parkovištěě 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 horní části svahuu a zasněžov
vacích nádržží v dolní čáásti svahu, v blízkosti
točny Vrannča.
Plocha zasahuje do I., II. a III. zóny CHKO
O Beskydy, VKP les, obblasti přísnéé ochrany
krajinného rázu, prosto
oru NRBK 1147 Makyta – hranice ČR
R, migračněě významnéh
ho území,
dálkového migračního koridoru
k
a úz
území a územ
mí UAT – vizz Tab. 7.
Zábor PUPFL
P
byl u dané plochhy propočten
n na 8,37 ha,, zábor ZPF na 0,55 ha v případě
výstavby parkovacího
p
domu u spoodní stanicee a 0,93 ha v případě výýstavby park
koviště u
stávající točny autobusu
u.
Výstavbba parkovišť přináší rriziko kontaaminace deššťových vodd ropnými látkami.
Realizace plochy
p
přináší i rizika ovvlivnění zdraaví obyvatel (např. hlukoová zátěž při výstavbě
a provozuu zařízení, vlivy souvvisející s přřípadným náárůstem návvštěvnosti území
ú
–
automobiloovou dopravo
ou).
V prostoru navrženéého parkovišště se z částii nachází exttenzivní polee – biotop X3,
X z části
kvalitní meezofilní ovsík
ková louka- biotop T1.1 (přírodní stanoviště 65110 - předmětt ochrany
EVL Beskyydy) – viz seegment 14 nna Obr. 9 a v Tab. 1. Sev
verní část paarkoviště zassahuje do
mozaiky biotopů T1.3 a T1.10 – vviz segmentt 15 na Obr.. 9 a v Tab.. 1. 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 – biotop T1.1 (příroddní stanovišttě 6510 –
předmět occhrany EVL Beskydy)
B
– vviz segment 13 na Obr. 9 a v Tab. 1.
Horní (jjižní) poloviina lanové ddráhy dále pokračuje
p
rozzsáhlou smrk
rkovou mono
okulturou
(biotop X9A), na níž naavazuje kmeenovina květn
naté bučiny – biotop L5. 1 (přírodní stanoviště
s
9130 – předmět ochran
ny EVL Beskkydy) – viz segment
s
7 a 8 na Obr. 9 a v Tab. 1. Závěrečná
Z
část lanovéé dráhy a jejíí horní stanicce se nacházzí v lučním porostu
p
s poddílem smilko
ových luk
– biotop T22.3B (prioritní přírodní sstanoviště 62
230* - předm
mět ochrany E
EVL Beskyd
dy). Jedná
se o velicee hodnotný luční
l
porost ve vrcholov
vé části hřebene s výskyttem řady vzzácných a
chráněnýchh druhů rosttlin a živočicchů – viz kap.
k
2.2.2. Prro botanickoou a entomo
ologickou
cennost poorostů luk na
n javornickkém hřebenii je na jejicch obhospoddařování po
oskytován
příspěvek z Programu péče
p
o krajinnu. K nejvzáccnějším druh
hům vyskytuj
ujícím se na dotčeném
d
lučním porrostu patří největší
n
popuulace kritick
ky ohroženého šafránu karpatského (Crocus
heuffelianuus) v Beskyd
dech (jedna zze tří lokalitt v ČR!) a populace
p
kritticky ohrožeené chrpy
javornické (měkké) (C
Centaurea moontana subsp
p. mollis), která
k
je jedinnou populacíí v rámci
ČR (!) a jeedinou fertiln
ní (a tedy živvotaschopnou
u) populací v rámci Českké i Slovenské 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 (dlee Vyhlášky 395/1992 Sb
b., v platném
m znění) a eevropsky oh
hroženého
druhu (dle směrnice 92/43/EHS).
Navrženná sjezdová trať procházzí shodnými segmenty biotopů jako lanová dráh
ha, v jižní
(vrcholové) části ještě poměrně
p
rozzsáhle zasahu
uje do plochy mozaiky s podílem sm
milkových
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luk – biotoop T2.3B (prrioritní příroddní stanovišttě 6230* - přředmět ochraany EVL Beeskydy) –
viz segmennt 1 na Obrr. 9 a v Tabb. 1 a komeentář výše. Tato
T
plocha luk je pro sjezdové
lyžování vyyužívány již v současnossti, její další ovlivnění
o
se neočekává.
Trasa navržené
n
lan
nové dráhy pprotíná dálk
kový migrační koridor vvelkých savců, který
prochází seeverním úbo
očím hraničnního hřebene. Podle podk
kladů Správyy CHKO Beeskydy je
osa význam
mného migraačního koridooru posunutaa severně po
o svahu pod ddolní část sttávajícího
areálu Kohhútka a ploccha lanové ddráhy kříží tento koridorr v rámci occhranné zóny
y na obě
strany – ochranná zón
na DMK je stanovena na
n 250 m naa obě stranyy. Z území jee udáván
pravidelný výskyt rysa ostrovida a občasná mig
grace medvěěda hnědého a vlka obecného, jež
jsou předm
mětem ochrany EVL Beeskydy. Z úd
dolí Vranči a jejích příttok je udáváán výskyt
střevlíka hrrbolatého (C
Carabus varioolus), který je předmětem
m ochrany EV
VL Beskydy. Lokálně
(na vhodnýých biotopecch) nelze vyyloučit výsky
yt kuňky žlu
utobřiché (B
Bombina varriegata) a
čolka karppatského (Tr
Triturus monntandoni), jeež jsou přeedměty ochrrany EVL Beskydy.
Z lučních porostů
p
v dottčeném územ
mí je udáván výskyt chřásstala polníhoo (Crex crex)), který je
předmětem
m ochrany PO
O Horní Vssacko. Z širššího okolí navržené lanoové dráhy jee udáván
výskyt dalších předměětů ochrany PO Horní Vsacko
V
- jeřábka lesníhho (Bonasa bonasia),
b
čápa černéého (Ciconia
a nigra), stra
rakapouda běělohřbetého (Dendrocoppos leucotos)), datlíka
tříprstého (Picoides trridactylus) a lejska mallého (Ficedu
ula parva). Výskyt straakapouda
bělohřbetéhho (Dendroccopos leucotoos) je udáván
n i přímo z řeešeného územ
mí.
V trase této varianty
y a jejím okoolí se vysky
ytují i další zvláště chránněné druhy – jedná se
např. o moodráska čern
noskvrnnéhoo (Maculinea
a arion), jassoně dymnivvkového (Pa
arnassius
mnemosynee), zmiji obecnou (Vippera berus)), šafrán kaarpatský (C
Crocus heuff
ffelianus),
měsíčnici vytrvalou
v
(Lu
unaria rediviiva) a další – viz kap. 2.2
2.2.
S ohleddem na výše uvedené sku
utečnosti lzee konstatovatt, že realizacce této varia
anty bude
mít význam
mně negativní vliv (-22) na stav lesních a zemědělskýc
z
ch pozemků
ů (půda),
významně negativní vlliv (-2) na ppřírodu a kra
ajinu a nulo
ový až mírněě negativní vliv
v (0 až
-1) na voddní prostřed
dí, zejména z hlediska rizika konttaminace vood ropnýmii látkami
z plochy paarkovišť, cožž lze dostateččně omezit např.
n
instalací lapolů atdd., v takovém
m případě
by měla tatto varianta nevýznamný
n
ý vliv (0) na vodní
v
prostřředí. Vliv tétoo varianty na
a veřejné
zdraví a soocioekonomiické aspekty nejde v současnosti přeesně vyhodnootit. Lze očeekávat, že
realizace této varian
nty by moh
hla vést k mírnému navýšení
n
doopravy na příjezdu
k parkovaccím plochám
m a zároveň by mohla generovat
g
vzznik řádově jjednotek pracovních
míst. Celkkově lze vlivv na veřejn
né zdraví a socio-ekon
nomické asppekty hodno
otiti jako
nevýznamn
ný až mírně negativní
n
(00 až -1).
Z hledisska ostatních
h složek živottního prostřeedí je tato varianta nevýzznamná.
Předmětnou variantu nedoporuučujeme z důvodu
d
značčných střetůů s hodnotam
mi území
realizovat.
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4 šedá - bezz návrhu přeppravních zaříízení
Varianta 4:
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.
Plocha zasahuje do I., II. a III. zóny CHKO
O Beskydy, VKP les, obblasti přísnéé ochrany
krajinného rázu, prosto
oru NRBK 1147 Makyta – hranice ČR
R, migračněě významnéh
ho území,
dálkového migračního koridoru
k
a úz
území a územ
mí UAT – vizz Tab. 7.
Zábor PUPFL
P
byl u dané plochyy propočten na
n 0 ha, zábo
or ZPF na 0 hha.
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 komunikace protíná ddálkový mig
grační korido
or velkých ssavců, který prochází
severním úbočím
ú
hraniičního hřebenne. Z území je udáván pravidelný výýskyt rysa osstrovida a
občasná migrace
m
medv
věda hnědéhho a vlka ob
becného, ježž jsou předm
mětem ochraany EVL
Beskydy. Negativní
N
dotčení těchto druhů realizzací navrženéé varianty see však nepřed
dpokládá.
V případě realizace tétto varianty sse nepředpok
kládá dotčení ani ostatnícch předmětů
ů ochrany
EVL Beskkydy ani přeedmětů ochrrany PO Ho
orní Vsacko.. V navazujíících plocháách podél
komunikacce je udáván
n výskyt dallších zvláště chráněných
h druhů, jednná se např. o jasoně
dymnivkovvého (Parnasssius mnemoosyne) a dalšší – viz kap. 2.2.2. Jejichh negativní dotčení
d
se
však nepředdpokládá.
S ohleddem na výše uvedené skkutečnosti a tomu, že see jedná pouzze o dílčí úp
pravu již
existující komunikace
k
lze konstatoovat, že realiizace této varrianty bude mít nevýzna
amný vliv
(0) na všeechny složkyy životního pprostředí a veřejné zdra
aví a socio--ekonomickéé aspekty
obyvatel.
Předmětnou varian
ntu doporuučujeme realizovat, zejména v kkombinaci s dalšími
doprovodnýými opatřeníími – např. oomezení počttu parkovacích míst přím
mo v areálu Kohútka
K
a
využití intteligentního parkovacíhoo a signáln
ního systému
u parkováníí. Dle sděleení týmu
zpracovatelů (Gajdůšek
k in verb.) byyla v ÚS Přep
pravní zařízeení Kohútka kapacita parrkovacích
míst na Kohútce
K
stano
ovena na 1000 parkovaccích stání. Při
P naplnění vrchního parkoviště
v prostoru Kohútka by měl být omeezen vjezd vozidel v úsek
ku údolí Vraanči - Kohútk
ka a další
doprava byy měla být usskutečněna nnapř. skibusem
m (blíže viz kap. 7).
Dílčí variannta 4.2 (zelen
ná) – Nová ttrasa skibusu
u
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.
Plocha zasahuje do I., II. a III. zóny CHKO
O Beskydy, VKP les, obblasti přísnéé ochrany
krajinného rázu, prosto
oru NRBK 1147 Makyta – hranice ČR
R, migračněě významnéh
ho území,
dálkového migračního
o koridoru a území a území
ú
UAT
T – viz Tabb. 7. Trasa stávající
komunikacce kříží v úseeku bývalá šškola-Vrančaa kříží nefuk
knční lokálnní biokoridorr (vliv na
prostupnosst tohoto biok
koridoru budde nulový).
Zábor PUPFL
P
byl u dané plocchy propočteen na 0 ha, zábor ZPF nna 0,09 ha v případě
realizace paarkoviště u točny.
V prosttoru navrženéého parkovišště u točny autobusu
a
se z části nachhází extenziv
vní pole –
biotop X3,, z části kvaalitní mezoffilní ovsíkov
vá louky (přřírodní stanooviště 6510- předmět
ochrany EV
VL Beskydy
y) – viz seggment 14 na Obr. 9 a v Tab. 1. Sevverní část parkoviště
zasahuje doo mozaiky biotopů T1.3 a T1.10 – viiz segment 15 na Obr. 9 a v Tab. 1. Realizace
R
tohoto parkkoviště by si vyžádala zábbor cca 0,09 ha stanovišttě 6510 - přeedmětu ochraany EVL.
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které segmen
nty přírodnícch biotopů. Vzhledem
V
V okolí stávající komunikace see nachází něk
b využito ppouze stávajíícího tělesa komunikace
k
bez dalších terénních
ke skutečnoosti, že má být
úprav, se záábor přírodn
ních stanovišťť neočekává..
Stávajíccí komunikace protíná ddálkový mig
grační korido
or velkých ssavců, který prochází
severním úbočím
ú
hraniičního hřebenne. Z území je udáván pravidelný výýskyt rysa osstrovida a
občasná migrace
m
medv
věda hnědéhho a vlka ob
becného, ježž jsou předm
mětem ochraany EVL
Beskydy. Negativní
N
dotčení těchto druhů realizzací navrženéé varianty see však nepřed
dpokládá.
V případě realizace
r
této varianty s e nepředpok
kládá dotčeníí ani ostatnícch předmětů
ů ochrany
EVL Beskyydy ani předm
mětů ochranny PO Horní Vsacko.
V navazzujících plocchách podél kkomunikace je
j udáván i výskyt
v
dalšícch zvláště ch
hráněných
druhů, jednná se např. o jasoně dym
mnivkového
o (Parnassiuss mnemosynne) a další – viz kap.
2.2.2. Jejichh negativní dotčení
d
se vššak nepředpo
okládá.
S ohleddem na výše uvedené sku
utečnosti lzee konstatovatt, že realizacce této varia
anty bude
mít nulovýý až mírně negativní
n
vlivv (0 až -1) na
n vodní pro
ostředí, zejmééna z hledisska rizika
kontaminaace vod ropn
nými látkam
mi z plochy parkovišť,
p
což
c lze dosttatečně omeezit např.
instalací laapolů atd., v takovém ppřípadě by měla
m
tato va
arianta nevýýznamný vliiv (0) na
vodní prosstředí. Dále v případě vvarianty s výstavbou
vý
pa
arkoviště u stávající točny také
nulový až mírně
m
negattivní vliv (0 aaž -1) na přřírodu a krajjinu z důvoddu záboru přřírodního
stanoviště 6510. V příp
ípadě výstavbby parkovišttě u bývalé školy by moohlo dojít ke snížení
počtu průjjezdů v údollí Vranči a tím ke zlepššení životnícch podmínek
ek místních obyvatel,
z tohoto dů
ůvodu lze oččekávat nevýýznamné až mírně
m
pozitiivní ovlivněnní veřejného
o zdraví a
socio-ekon
nomických asspektů obyvaatel
Vliv na ostatní složk
ky životního prostředí bu
ude nevýznam
mný (0).
Předmětnou varian
ntu doporuučujeme realizovat, zejména v kkombinaci s dalšími
doprovodnýými opatřeníími – např. oomezení počttu parkovacích míst přím
mo v areálu Kohútka
K
a
využití intteligentního parkovacíhoo a signáln
ního systému
u parkováníí. Dle sděleení týmu
zpracovatelů (Gajdůšek
k in verb.) byyla v ÚS Přep
pravní zařízeení Kohútka kapacita parrkovacích
míst na Kohútce
K
stano
ovena na 1000 parkovaccích stání. Při
P naplnění vrchního parkoviště
v prostoru Kohútka by měl být omeezen vjezd vozidel v úsek
ku údolí Vraanči - Kohútk
ka a další
doprava byy měla být usskutečněna nnapř. skibusem
m (blíže viz kap. 7).
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7 Pop
pis plá
ánovan
ných op
patřen í pro
pře
edcház
zení, sn
nížení nebo kompe
enzaci
vše
ech záv
važnýcch neg
gativníc
ch vlivvů na
živo
otní prrostřed
dí vyplý
ývajícíích z p
proved ení
kon
ncepce
e
U navržžených varian
nt se zjištěnýými závažným
mi reálnými či potenciálnními záporný
ými vlivy
na životní prostředí
p
(přříp. kumulaccí či synergicckým působeením mírnějšších záporný
ých vlivů)
jsou navrhoována násled
dující opatřenní pro předch
házení, snížení nebo kom
mpenzaci těch
hto vlivů.
Popis opatřření pro před
dcházení snížžení nebo kom
mpenzaci zjiištěných negaativních vliv
vů:
 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. 6 a 7). Z prrovedených analýz
a
vyplýývá, že při hodnocení
h
navvržených varriant v kumuulaci s dalším
mi vlivy a stáávajícím stavvem území může
m
dojít
k významně
v
negativnímu
n
ovlivnění velkých šelem – rysaa, vlka a medvěda
v důsledku
d
reaalizace variaant 1 – 3 (konstatován
(
no rozmezí mírně až významně
v
neggativního vliivu). Lze prooto doporučitt upuštění od
o dalšího pro
rosazování vaariant 1 a
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.
 Takktéž navržen
nou variantuu 2 doporuču
ujeme z důvo
odu značnýcch střetů s ho
odnotami
úzeemí spíše nerealizovat.
n
. Její přípaadná realizaace by bylaa smyslupln
ná pouze
v kombinaci
k
s dalšími opaatřeními, jak
ko je např. výrazné om
mezení počtu
u výjezdů
inddividuální au
utomobilové dopravy po stávající komunikaci a oomezení parrkovacích
míst přímo v areálu
a
Kohúttka. Jinak by
y zřízení lan
nové dráhy nnepřineslo do
ostatečný
příínos a převažžovaly by sppíše jeho neegativní vlivy
y. Omezení provozu ind
dividuální
auttomobilové dopravy
d
v ússeku údolí Vranči
V
– Koh
hútka lze všaak efektivnějji provést
za využití kyvaadlové autobuusové doprav
vy (viz variaanta 4.2).
 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 případnýc
ch budovanných parko
ovacích plo
ochách v okkolí vodních toků
dopporučujeme z důvodu moožné kontam
minace vod ro
opnými látkam
ami instalovaat lapoly.
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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
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.

8 Výččet dův
vodů p
pro výb
běr zko
ouman
ných
varriant a popis jak by
ylo pos
suzová
ání
pro
oveden
no, vče
etně přřípadný
ých pro
oblém ů při
shrromažď
ďováníí požad
dovaný
ých úd
dajů (n apř.
tec hnické
é nedo statky nebo nedosstatečn
né
kno
ow-how
w
Územníí studie bylaa předloženaa ve čtyřech
h základních
h variantáchh, které jsou
u členěny
v dílčí subvvarianty. Všeechny variannty jsou popsány výše.
Posuzovvání vlivu jeednotlivých navržených variant bylo
o prováděnoo na základě rozsáhlé
analýzy doostupných daat ze zájmoového územíí, aktuálního
o průzkumu v terénu, ko
onzultace
s místními znalci a daalších odborrných podklladů, které jsou
j
v textuu průběžně citovány.
Predikce vlivu
v
územníí studie na okolní prosstředí byla zpracována
z
nna základě podrobné
p
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ých vlivů naa jednotlivé složky
s
životn
ního prostředdí a veřejné zdraví a
analýzy předpokládaný
expertního odhadu zpraacovatelů. Poosouzení možného vlivu Územní studdie Přepravní zařízení
Kohútka na
n PO Horní Vsacko a EVL Besky
ydy provedll RNDr. Maarek Banaš, Ph.D. v
samostatnéé studii (vizz Banaš 20115). Výsledk
ky tohoto posouzení
p
byyly do před
dloženého
Vyhodnoceení vlivů na životní
ž
prosttředí zapraco
ovány.
Souhrnnný přehled zhodnoceníí velikosti potenciálníh
ho vlivu reealizace jedn
notlivých
navrženýchh variant na životní prosstředí a veřej
ejné zdraví jee uveden v T
Tabulce 6 v kap. 6.1.
Veškeré střřetové situacce jsou poslézze blíže iden
ntifikovány, popsány
p
a zhhodnoceny v kapitole
6.2 zaměřeené na podro
obné vyhodnnocení. Z tab
bulky je zřejjmé, že něktteré plochy navržené
v ÚS mohhou mít mírrně negativn
vní až výrazzně negativní vliv na životní pro
ostředí a
obyvatelstvvo. U takový
ýchto variantt bylo hodno
ocení obvyklle doplněno o doporučen
ní úpravy
realizace konkrétních variant
v
tak, aaby byl rozsaah potenciáln
ního negativnního ovlivněění složek
životního prostředí a obyvatelsttva co nejn
nižší. Někteeré variantyy nebyly k realizaci
doporučenyy.
Kromě navržených (aktivních) variant lze definovat nulovou
n
variiantu, která znamená
zachování současného
o stavu územ
mí, tedy po
okračování ve stávajícíím využíván
ní území
s dopravní dostupností střediska po stávající kom
munikaci bezz provedení jjejího zkapacitnění.
V tomtoo případě, by
y sice nedoššlo k některý
ým negativníím vlivům nna ŽP a oby
yvatelstvo
(záborům ZPF,
Z
PUPFL
L, kolize se zzájmy ochran
ny přírody a krajiny atd.)), ale na dru
uhé straně
je nutné koonstatovat, že
ž tento stavv není v sou
uladu s nadřaazenými konncepcemi a do určité
míry ovlivňuje i rozvo
oj lyžařskéhoo střediska Kohútka.
K
Ho
odnocení nullové varianty
y je tedy
zavádějící, neboť nulo
ová variantaa neřeší rozv
vojové potřeeby zájmovéého území a nutnost
sladění zám
měru s nadřazzenou dokum
mentací.

9 Návvrh mo
onitoro
ovacích
h ukaz atelů vvlivu
kon
ncepce
e na ži votní prostře
p
edí
Návrh ukazatelů,
u
kteeré umožní ssledovat vliv změn charak
kteristik dílččích složek žiivotního
prostředí vyyvolaných naplňováním územní stud
die, obsahuje následující ppřehled. Ukaazatele
jsou stanovveny dle vybrraných potennciálně ovliv
vnitelných ch
harakteristik žživotního pro
ostředí
(viz kapitolla 4).
Pro tutoo koncepci by
yly stanovenny následující ukazatelé:
- Změny
Z
v počttu návštěvníkků v prostoru
u Kohútka, reesp. Javornicckého hřeben
ne
- Plošné vyjádřření skutečnýých záborů ZPF
Z a PUPFL
L
- Koncentrace
K
PM10
P
a benzzo(a)pyrenů
- Překročení hlu
ukových lim
mitů
- Jaakost povrch
hových vod, sstav koryt vo
odních toků
- Trendy
T
znečišštění podzem
mních vod
- Trendy
T
v zastoupení a úzeemním rozložžení přírodníích či přírodnně blízkých biotopů,
b
zvlláště chráněn
ných druhů roostlin a živoččichů
- Změny
Z
ve vyu
užití krajiny
- Nevhodné
N
zássahy do krajiinného rázu
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10 P opis p lánova
aných opatře
ení k e limina ci,
nimaliz
zaci a kompe
enzaci negat ivních
min
vlivvů zjišttěných
h při prrovádě ní kon
ncepce
e
Pro zajiištění minim
malizace vlivůů realizace jeednotlivých variant z ÚSS na životní prostředí
je nutné finální
f
variaantu vybíratt v souladu
u s podmínk
kami a návvrhy opatřen
ní tohoto
Vyhodnoceení vlivu na životní
ž
prosttředí – viz kaap. 7.

11 S tanove
ení ind
dikátor ů (krité
érií) prro výbě
ěr
ojektu
pro
Jsou staanovena násleedující kritérria pro výběrr projektů:
- zohledněění souhrnný
ých vlivů jednnotlivých vaariant na živo
otní prostředíí a lidské zd
draví

12 V livy ko
oncepcce na veřejné
v
é zdravví
Realizaace některých
h variant přinnáší i rizika ovlivnění
o
zdrraví obyvatell. Jedná se zeejména o
potencciál navýšeníí dopravy v trrasách příjezzdu k parkov
vacím plocháám, což by mohlo
m
potenciálněě vést k navý
ýšení hlukovéé zátěže v záájmovém úzeemí, ke zhorššení kvality ovzduší
o
a
tím i faktooru pohody místních
m
obyyvatel. Po zho
odnocení všeech navrženýých variant jee možné
konstatovaat, že lze celk
kově očekávvat pouze nullové či nevýzznamné vlivyy na zdraví obyvatel.
o

13 N etechn
nické sshrnut í výše uvede
ených
ajů
úda
Hodnoccená koncep
pce je územ
mní studií, která navrrhuje několiik variant dopravní
dostupnosti lyžařského
o areálu Koohútka. Aktu
uálně navržžené variantyy podrobnějji rozvíjí
původní vizi
v
na zlepššení dopravnní dostupno
osti tohoto lyžařského
l
sstřediska, ktterá byla
navržena v nadřazených
h dokumentaacích – Zásad
dách územníího rozvoje Z
Zlínského kraje (ZÚR
ZK) (Atelier T-plan 2008, 2012)) a Územníí studií Rek
kreační oblaast Vsetínsk
ká Bečva
(Urbanisticcké středisko
o Brno 2013 ). Jedna z přředložených variant je oobsažena i v aktuálně
rozpracovaaném ÚP obcce Nový Hrozzenkov.
Předkládané Odborrné posouzenní možného vlivu územ
mní studie naa životní prrostředí a
veřejné zdrraví (dále jen
n Posouzení či SEA) je obsahově zp
pracováno naa základě příílohy č. 9
zákona č. 100/2001 Sb.,
S
o posuzzování vlivů
ů na životníí prostředí, ve znění po
ozdějších
předpisů. Formálně,
F
dee iure, se všaak nejedná o posouzení vlivu
v
konceppce záměru na
n životní
prostředí (S
SEA) dle zák
k. č. 100/20 01 Sb., v plaatném znění,, protože nejjsou splněny
y všechny
náležitosti celého proccesu dané pllatnou legisllativou. Před
dložené odboorné posouzzení však
poskytuje všechny
v
potřřebné inform
mace a podklady ve struk
ktuře jak je oobvyklé u po
osuzování
vlivů konceepcí dle zák. č. 100/20011 Sb., v platn
ném znění. Odborné
O
posoouzení možnéého vlivu
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o
ppodle § 19 zákona
z
č.
územní stuudie na živottní prostředí je zpracovaané osobou oprávněnou
100/2001 Sb.
S
Některéé navržené varianty by m
mohly mít míírně negativn
ní až význam
mně negativn
ní vliv na
jednotlivé složky živo
otního prostřředí. Tam kd
de to bylo možné,
m
bylaa navržena konkrétní
k
opatření s cílem
c
předch
házení, sníženní či kompen
nzaci potenciiálně negativvních vlivů.
Některéé varianty neebyly doporu
ručeny k reallizaci z důvo
odu komplexxu jejich po
otenciálně
negativníchh vlivů na jeednotlivé sloožky životníího prostředíí, a to i při realizaci naavržených
zmírňujícícch opatření. Konkrétně sse jedná o vaarianty 1 a 3 navrhující vvýstavbu přeepravního
zařízení – lanové
l
dráhy
y do prostoruu Kohútka, ve
v spojení see sjezdovýmii tratěmi, parrkovacím
zázemím a dalším příslušenstvím.. Tyto variaanty by vzhlledem ke střřetům s význ
namnými
limity ochhrany životn
ního prostřeedí, v kumulaci s dalším
mi vlivy v území, očeekávaným
budoucím tlakem na další
d
využívvání – aktiv
vity v území a jeho aktuuálním stavem měly
významně negativní vliv
v
na živottní prostředíí. Lze proto
o doporučit upuštění od
d dalšího
prosazovánní variant 1 a 3.
Taktéž navrženou
n
variantu
v
2 dopporučujeme z důvodu zn
načných střettů s hodnotam
mi území
spíše nereaalizovat. Její případná reealizace by byla
b
smyslup
plná pouze v kombinaci s dalšími
opatřeními, jako je nap
př. výrazné om
mezení počtu výjezdů in
ndividuální au
automobilovéé dopravy
po stávajíccí komunikaaci a omezenní parkovaccích míst příímo v areáluu Kohútka. Jinak by
zřízení lannové dráhy nepřineslo
n
ddostatečný přřínos a přev
važovaly by spíše jeho negativní
vlivy. Omeezení provozu individuálnní automobillové dopravy
y v úseku úddolí Vranči – Kohútka
lze však efe
fektivněji pro
ovést za využžití kyvadlov
vé autobusové dopravy (vviz varianta 4.2).
4
Akceptovat lze příp
padnou realizzaci varianty
y 4, tj. dílčí rekonstrukci
r
stávající kom
munikace
(dílčí variaanta 4.1), neb
bo rekonstruukci silnice spojenou
s
s případným
p
fuungováním skibusu
s
a
záchytnýchh parkovišť (dílčí variianta 4.2), případně nulovou
n
variiantu, tj. ponechání
p
stávajícího stavu.
Tab. 8: Doporučené
D
pořadí
p
při výýběru fináln
ní varianty dle
d významnnosti vlivu na
n životní
prostředí a veřejné zdraaví.
varianta

dílčí varrianta
s
s celou sjezdovkou

č. 1 červenáá

č. 2 fialová

se zkráccenou sjezdovkkou

č. 4 šedá

7
4

s parkov
vištěm u točnyy

č. 3 modrá

dopo
oručené pořad
dí při
výběěru finální varianty
8

5

s parkov
vacím domem
mu
dolní staanice

6

4.1 indiv
viduální dopraava

2

s parkovištěm
mu
točny
s parkovištěm
mu
bývalé školyy

3

4.2
skibus

1

Navrženné varianty 4.1
4 a 4.2 spllňují požadaavky ochrany
y životního pprostředí a veřejného
v
zdraví.
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Závěrry a do
oporuč ení vč etně návrhu
n
sta novisk
ka ke kkoncep
pci
Zpracovvatel vyhodn
nocení konceepce (územn
ní studie) „Přepravní zaařízení Kohú
útka“ na
základě poosouzení z hlediska předdpokládaných
h vlivů na životní
ž
prostřředí a veřejn
né zdraví
navrhuje, aby
a příslušný
ý úřad vydal souhlasné stanovisko k realizaci naavržené varrianty 4.1
a 4.2. Tyto varianty lze
l z hlediskka vlivů na životní prostředí doporručit ke schv
válení za
podmínky splnění opattření stanoveených v kapiitole 7. tohotto vyhodnoceení. Ostatní navržené
varianty needoporučujem
me k realizacci.

V Dolanech dne
d 19.3.20115

………………
………………
………………
………….
RN
NDr. Marek
k Banaš, Ph..D.
Drržitel autorizacce podle §19 zzákona č. 100//2001 Sb.,
v platném
p
znění (osvědčení M
MŽP o odbornéé
způ
ůsobilosti ke zpracování
z
dookumentace a posudku,
č.j.. 42028/ENV//14.
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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.

