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1. Úvod
1.1 Cíl hodnocení
Předkládané odborné posouzení (dále též naturové posouzení) hodnotí vliv územní studie:
„Přepravní zařízení Kasárna“ (dále též: územní studie či koncepce) na lokality soustavy
Natura 2000. Hodnocená koncepce je územní studií, která navrhuje několik variant dopravní
dostupnosti lyžařského areálu Kasárna. Cílem předkládaného naturového posouzení je zjistit,
zda jednotlivé navržené varianty mohou mít významně negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Aktuálně navržené varianty
podrobněji rozvíjí původní vizi na zlepšení dopravní dostupnosti tohoto lyžařského střediska,
která byla navržena v nadřazených dokumentacích – Zásadách územního rozvoje Zlínského
kraje (ZÚR ZK) (Atelier T-plan 2008, 2012) a Územní studii Rekreační oblast Vsetínská
Bečva (Urbanistické středisko Brno 2013). Jedna z předložených variant je obsažena i v
aktuálně platném ÚP obce Velké Karlovice.
Předložené naturové posouzení procesně nenahrazuje naturové hodnocení ve smyslu §45i
zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nicméně může sloužit jako
podklad pro vydání stanoviska orgánu ochrany přírody dle §45i ZOPK.

1.2 Zadání
Zadavatelem posouzení je Krajský úřad Zlínského kraje, resp. Urbanistické středisko
Ostrava, s.r.o., zpracovatel územní studie.

1.3 Postup vypracování hodnocení
Předložené naturové posouzení vychází z textových a mapových podkladů územní studie
dodaných zadavatelem posouzení. Konkrétně se jedná o textovou a grafickou část návrhu
územní studie z února 2015, včetně její vektorové podoby (formát .dgn) (viz Urbanistické
středisko Ostrava 2015).
Při zpracování tohoto naturového posouzení bylo využito náhledu do dat nálezové
databáze ochrany přírody (NDOP) - verze únor 2015 [cit. 2015-02-09], databáze
www.birds.cz, databáze na www.selmy.cz, dat mapování biotopů [cit. 2015-02],
poskytnutých Agenturou ochrany přírody a krajiny, konzultace na Správě CHKO Beskydy a
zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném území (viz seznam literatury).
Využito bylo též dříve zpracovaných naturových hodnocení z dotčené lokality, jedná se
zejména o naturové hodnocení ZÚR Zlínského kraje (Machar 2008), naturové hodnocení
Územní studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva (Macháček 2013a) a naturové hodnocení
ÚP Velké Karlovice (Háková, Losík 2013). Naturové posouzení se dále opírá o aktuální
orientační průzkum dotčeného území v únoru 2015. Terénní průzkum území byl zacílen na
všechny navržené dopravní plochy, neboť všechny zasahují do prostoru EVL Beskydy a PO
Horní Vsacko. Pro účely předloženého naturového posouzení bylo zachováno označení
jednotlivých variant a staveb, jež je použito ve zpracované územní studii.
Podrobný popis jednotlivých aspektů hodnocené územní studie a jejích vlivů na dílčí
složky životního prostředí nejsou předmětem tohoto naturového posouzení. Další informace
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lze získat zejména v textu územní studie a v odborném posouzení možného vlivu územní
studie na životní prostředí a veřejné zdraví (Banaš 2015).

2. Údaje o koncepci
2.1 Základní popis koncepce
Zájmovým územím hodnocené územní studie je severovýchodní úbočí masivu Velkého
Javorníku, konkrétně se jedná o území v okolí Příschlopského potoka a stávající komunikace
mezi Velkými Karlovice, Podťáté a lyžařským areálem Kasárna. Zájmové území se nachází
v jihovýchodní části katastru obce Velké Karlovice. Obec Velké Karlovice se nachází cca 30
km východně od Vsetína a náleží do stejnojmenného okresu a Zlínského kraje. Příslušnou
obcí s rozšířenou působností je taktéž město Vsetín. Zájmové území se nachází v rozmezí
nadmořských výšek cca 630 - 900 m n m.
Obr. 1: Situační mapa polohy zájmového území (podkladová data: ČÚZK).

zájmové území

Aktuálně posuzovaná územní studie vychází z návrhu veřejně prospěšné stavby
přepravního zařízení DT02 Velké Karlovice - Kasárna v ZÚR Zlínského kraje, která byla
převzata do ÚAP ORP Vsetín a na jejímž základě byla zpracována územní studie Rekreační
oblast Vsetínská Bečva.
Následující popis hodnocené koncepce vychází z textu územní studie Přepravní zařízení
Kasárna (viz Urbanistické středisko Ostrava 2015).
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Hlavním cílem navržené územní studie je vyřešit problém dopravní obslužnosti areálu
Kasárna, včetně řešení systému parkovacích ploch s ohledem na stávající nedostatečnou
dopravní dostupnost z české strany. V územní studii byla dále prověřena reálnost stavby
přepravního zařízení trase navrhované v ZÚR Zlínského kraje a ÚS Rekreační oblast
Vsetínská Bečva a porovnat ji s variantou navrženou obcí Velké Karlovice. Dále navrhnout
optimální šířku koridorů plánovaných přepravních zařízení, případně také další alternativní
řešení v návaznosti na ZÚR ZK. Všechny varianty jsou v územní studii porovnány z hlediska
faktorů ekonomických, sociálních a životního prostředí. Cílem je vybrat nejoptimálnější
variantu řešení.
Z české strany je v současnosti areál dostupný po zpevněné komunikaci, která
v některých parametrech již nevyhovuje. Cesta bývá v zimním období udržována na náklady
provozovatele skicentra. V ideálním případě se tedy motoristům daří dojet od Olomouce
směr Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm – Velké Karlovice a
dále údolím Podťaté, asi až 300 metrů od samotné sjezdovky, kde se auta nechávají
zaparkovány při okraji vozovky, což samozřejmě způsobuje jisté dopravní komplikace.
Pokud není zajištěna sjízdnost této silnice, je třeba z Velkých Karlovic zvolit alternativní
trasu přes Slovensko (směr Makov – Kopanice).
Velkou nevýhodou stávající komunikace je, že v zimě závěrečný úsek příjezdové cesty z
ČR na Slovensko křižuje sjezdové dráhy hned čtyř lyžařských vleků a stává se tak
neprůjezdným. Proto není v zimním období přejezd mezi oběma státy po komunikaci III.
třídy č. 48715 reálný. Ze slovenské strany je tedy možné dostat se vozidly pouze k penzionu
Javorník a z české strany jenom po penzion Kasárné, jež leží při okrajích příslušného
lyžařského svahu.
Možnosti veřejné dopravy k areálu na Kasárnách jsou hlavně kvůli velké vzdálenosti (asi
3,5 km) od nejbližší autobusové zastávky (Velké Karlovice, Podťaté, Světlá) prakticky
nulové. Tudíž je použití jakéhokoliv vhodného dopravního prostředku vyjma osobního
automobilu aktuálně v podstatě vyloučeno.
Pro zlepšení dopravní dostupnosti slovenského střediska „Zóna Snow Makov Kasárné“
z českého území jsou v územní studii navrženy varianty s přepravním zařízením (lanovka) a
bez přepravního zařízení. Jednotlivé varianty jsou v územní studii posuzovány z hlediska
nákladů, rentability, atraktivity, ale také komfortu a reálnosti jejich uskutečnění.
Celé zájmové území se nachází na území EVL Beskydy a PO Horní Vsacko, podrobněji
tedy byly hodnoceny všechny navrhované varianty, resp. jejich možný vliv na předměty
ochrany a celistvost uvedených lokalit Natura 2000.

2.2 Navržené varianty řešení
V územní studii jsou navrženy čtyři základní varianty řešení dopravní dostupnosti území,
které jsou popsány níže.Je zde přiloženo i jejich grafické znázornění na podkladu leteckého
snímku. Ty varianty, které navrhují výstavbu nového přepravního zařízení, počítají
s výstavou lanové dráhy o kapacitě 500 os./hod značky Doppelmayer.
Varianta 1. červená – dle ÚPNSÚ Velké Karlovice (upravena dle Správy CHKO
Beskydy)
Řešení této varianty respektuje požadavky AOPK ČR – Správy CHKO Beskydy, která ve
svém stanovisku č.j. 0682/BE/10 ze dne 11.3.2010 souhlasí s realizací záměru v případě, že
lanová dráha bude umístěna do stávajícího průseku VN, které bude kabelizováno a bude
sloužit pouze k přepravě osob do stávajícího lyžařského střediska Kasárna.
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Tato varianta navrhuje kabinovou lanovku, která začíná v bodě asi 100 m vzdáleném a
značně převýšeném (cca 40 m) od nejbližších místních komunikací, u nichž je možno
vystavět parkoviště. Poté je vedena jihovýchodně loukami a částečně také lesním porostem v
lokalitách Noclehy i Štúrali, kde se tento záměr přibližuje místy až výrazně některým
zdejším obytným či rekreačním objektům.
Horní část lanové dráhy by poté směřovala jižně a to úzkým lesním průsekem pro vedení
VN. Lanovka by vyústila bezprostředně za státní hranicí, tedy již na slovenském území,
konkrétně u místní komunikace Zóny Snow Makov Kasárne, kde by se nacházela její
konečná stanice.
Navržené parkovací plochy pro variantu 1:
A: Nové záchytné parkoviště (dále označováno jako dolní) - vedle stávající
autobusové točny v osadě Světlá. Nevýhodou této varianty je poměrně velká docházková
vzdálenost k začátku navržené lanové dráhy – cca 450 m. Kapacita 130 vozidel. Případně
možná výstavba parkovacího domu.
B: Alternativní záchytné parkoviště (dále označováno jako horní) - v Podťatém
bezprostředně u místní komunikace odbočující do údolí Lopušánky a nedaleko (cca 50 m) od
počátku plánovaných lanových drah. Kapacita 120 vozidel. Případně možná výstavba
parkovacího domu.
Varianta 2: fialová – Původní návrh obce Velké Karlovice
Tato varianta navrhuje kabinovou lanovou dráhu, která začíná v bezprostřední blízkosti
místní komunikace vedoucí do údolí Lopušánky, kde jsou nedaleko od jejího počátku
potencionální místa vhodná k výstavbě parkoviště. Poté je k cílové lokalitě vedena jižním
směrem, převážně však lesním porostem, přímo po terénním hřebenu tak dlouho, než vyústí
bezprostředně za státní hranicí, tedy již na slovenském území, konkrétně u východní části
místní komunikace Zóny Snow Makov Kasárna, kde by se nacházela její konečná stanice.
Fialová varianta se snaží najít jinou polohu přepravního zařízení a oddálit tak polohu
lanovky v územním plánu od obytné zástavby osad Štúrali a Noclehy.
Navržené parkovací plochy pro variantu 2:
A: Nové záchytné parkoviště - vedle stávající autobusové točny v osadě Světlá.
Nevýhodou této varianty je poměrně velká docházková vzdálenost k začátku navržené
lanové dráhy – cca 450 m. Kapacita 130 vozidel. Případně možná výstavba parkovacího
domu.
B: Alternativní záchytné parkoviště - v Podťatém bezprostředně u místní komunikace
odbočující do údolí Lopušánky a nedaleko (cca 50 m) od počátku plánovaných lanových
drah. Kapacita 120 vozidel. Případně možná výstavba parkovacího domu.
Varianta 3: modrá – Varianta navržená územní studií Kasárna
Tato varianta navrhuje kabinovou lanovku, která začíná v bezprostřední blízkosti místní
komunikace vedoucí k sedlu Pindula (Lemešná), kde je nedaleko od jejího počátku
potencionální místo vhodné k výstavbě parkovacího domu nebo parkoviště. Poté je k cílové
lokalitě vedena jižním směrem napůl loukami a lesním porostem, přičemž kříží silnici
vedoucí z Podťatého do skicentra. Horní část lanové dráhy včetně jejího vyústění je totožná s
variantou 1 (červenou). Vede tedy úzkým lesním průsekem pro vedení VN až za státní
hranici, tedy již na slovenské území, kde končí u místní komunikace Zóny Snow Makov
Kasárne.
Modrá varianta se dle zpracovatele územní studie snaží najít rovněž vhodnou, k
životnímu prostředí poměrně šetrnou a navíc také finančně schůdnou alternativu přepravního
zařízení.
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Navržené parkovací plochy pro variantu 3:
A: Parkovací dům - nedaleko křížení přístupové komunikace na Kasárna s místní silnicí
vedoucí k sedlu Pindula. K odstavení vozidel by sloužil parkovací dům, na jehož nejvyšším
patře bude možný přímý nástup na lanovku. Pokud by toto nemohlo být z nějakého důvodu
provedeno, pak by se budova dolní stanice lanové dráhy nacházela v bezprostřední blízkosti
nově postaveného parkovacího objektu. Kapacita 240 vozidel. Případně možná výstavba
parkoviště.
B: Nové záchytné parkoviště - vedle stávající autobusové točny v osadě Světlá.
Nevýhodou této varianty je poměrně velká docházková vzdálenost k začátku navržené
lanové dráhy – cca 600 m. Kapacita 130 vozidel. Případně možná výstavba parkovacího
domu.
Varianta 4 (šedá): bez návrhu přepravních zařízení
Tato varianta navrhuje pouze rekonstrukci stávající přístupové komunikace s případným
provozem skibusu – viz dvě subvarianty:
Dílčí varianta 4.1 (oranžová) – Rekonstrukce stávající přístupové komunikace
Hlavním cílem rekonstrukce by mělo být zlepšení technického stavu komunikace a
celkové bezpečnosti provozu. Dle dopravních projektantů je nutné počítat nejen s pokládkou
nového asfaltového povrchu, ale také s realizací dalších stavebních úprav. Jedná se
především o přidání svodidel, rozšíření silnice v obloucích a umístění výhyben.
Parametry stávající vozovky, zejména pak v horní části, jsou vzhledem k jejímu
šířkovému uspořádání dosti hraniční pro silnici III. třídy. Vlastnosti komunikace zde spíše
odpovídají pouze koncovému úseku vozovek této kategorie. Problém se samozřejmě
stupňuje v zimním období, kdy je po odhrnutí sněhové pokrývky ke krajnici plynulá
průjezdnost značně narušena.
Optimální šířka (dle normy alespoň 6 metrů) zde navíc nemůže být dosažena z důvodu
nemožnosti rozšířit těleso komunikace mimo pozemky Správy silnic. Vzhledem ke všem
uvedeným skutečnostem se doporučuje v horní části vozovky umístit na vytipovaných
místech výhybny, jež by měly být od sebe vzdáleny maximálně 150 až 200 m. Toto by si
zřejmě vyžádalo budování umělých staveb, jako jsou opěrné nebo zárubní zdi apod.
Výhybna musí mít podle normy minimální šířku 1,8 m a délku nejméně 6 m. Ve
výjimečných případech se dají k těmto účelům využít i jiné vhodné plochy přiléhající k
jízdnímu pruhu, zejména pak lesní cesty odbočující z prověřované příjezdové silnice na
Kasárna. Očekávaný počet přepravovaných osob činí 1500 os./den.
U této varianty se nepočítá s výstavbou parkovacích ploch – lyžařské středisko plánuje
bezprostředně za státní hranicí (již na slovenském území) výstavbu parkovací plochy o
kapacitě 150 vozidel sloužící výhradně pro české turisty, která by měla kapacitně postačovat.
Dílčí varianta 4.2 (zelená) – Nová trasa skibusu
Skibusovou linku vyvážející v zimním období lyžaře pravidelně do střediska na
Kasárnách je možno zavést ze stávající autobusové točny v osadě Světlá (zastávka Velké
Karlovice, Podťaté, Světlá). Skibus by navážel lyžaře do areálu v závislosti na jeho provozní
době mezi 8:30 – 13:30, v pozdějších hodinách by sloužil především k tomu, aby turisty
dostal z vrcholu zpět k plánovanému záchytnému parkovišti v lokalitě Podťaté. Očekávaný
počet přepravovaných osob činí 700 os./den při započítání 18 párů spojů denně.
Navržené parkovací plochy:
A: Nové záchytné parkoviště - vedle stávající autobusové točny v osadě Světlá. Z tohoto
parkoviště by v pravidelných intervalech odjížděl skibus. Kapacita 130 vozidel.
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Dále lze definovat nulovou variantu, která znamená absenci jakékoliv nové-aktivní
varianty, tedy zachování stávajícího, pro potřeby areálu již nevyhovujícího stavu.
Při úvodním screeningu předložené územní studie bylo konstatováno, že v případě všech
čtyř navržených variant lze vyslovit riziko možného ovlivnění lokalit Natura 2000. Důvodem
je skutečnost, že všechny navržené varianty se nachází na území EVL Beskydy a PO Horní
Vsacko. Některé varianty zasahují do míst s doloženým či pravděpodobným výskytem
jednotlivých předmětů ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko. Úbočím hraničního
hřebene navíc prochází vymezený dálkový migrační koridor velkých šelem. Podle podkladů
Správy CHKO Beskydy je osa významného migračního koridoru procházející hřebenovou
partií Javorníků posunuta severně po svahu do komplexu zatím nefragmentovaných lesů
v místě, kudy mají procházet navržené lanové dráhy. Tyto návrhové plochy (trasy lanovek)
kříží vymezený migrační koridor v rámci jeho ochranné zóny na obě strany. Požadavky na
ochranu migračně významného koridoru pro velké savce jsou vymezeny ochrannou zónou
(bufferem) 250 m od osy koridoru na každou stranu. Migračně významný koridor
procházející hraniční hřebenovou partií Javorníků je potvrzen i prací Bojdy a kol. (2012).
Dle sdělení p. Bojdy i pracovníků Správy CHKO Beskydy probíhá migrace velkých savců
převážně po slovenské straně hřebene, kde osa dálkového migračního koridoru prochází přes
Butorky a Hričovec (Háková, Losík 2013).
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2.3 Zákres jednotlivých variant studie do leteckého
snímku
Obr. 2: Varianta 1. červená – dle ÚPNSÚ Velké Karlovice (upravena dle Správy CHKO
Beskydy).
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Obr. 3: Varianta 2: fialová – Původní návrh obce Velké Karlovice.
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Obr. 4: Varianta 3: modrá – Varianta navržená územní studií Kasárna.
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Obr. 5: Varianta 4 – dílčí varianta 4.1: oranžová – Rekonstrukce stávající přístupové
komunikace.
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Obr. 6: Varianta 4 – dílčí varianta 4.2: zelená – Nová trasa skibusu.
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3. Údaje o evropsky významných
lokalitách a ptačích oblastech
3.1 Základní charakteristika zájmového území a
identifikace jeho potenciálně dotčených částí
Lokalizace zájmového území:
Zájmovým územím hodnocené územní studie je severovýchodní úbočí masivu Velkého
Javorníku, konkrétně se jedná o území v okolí Příschlopského potoka a stávající komunikace
mezi Velkými Karlovice, Podťáté a lyžařským areálem Kasárna – viz Obr. 1. Zájmové území
se nachází v jihovýchodní části katastru obce Velké Karlovice. Obec Velké Karlovice se
nachází cca 30 km východně od Vsetína a náleží do stejnojmenného okresu a Zlínského
kraje. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město taktéž město Vsetín. Zájmové území
se nachází v rozmezí nadmořských výšek cca 630 - 900 m n m.
Území je dostupné silnicí III. třídy č. 48715 z intravilánu obce Velké Karlovice.
Geologické a geomorfologické poměry:
Zájmové území leží v geomorfologické provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější
Západní Karpaty. Příslušnou geomorfologickou oblastí je oblast Západní Karpaty, celek
Javorníky, podcelek Ráztocká hornatina a okrsek Javornický hřbet (geoportal.cenia.cz).
Geologicky se jedná převážně o území flyšové série pískovců, rozlámané na jednotlivé
kry (Geologická mapa ČR 1 : 500 000).
Klimatické a hydrologické poměry:
Díky velkému výškovému gradientu se zájmové území nachází na rozhraní dvou
klimatických oblastí, většina zájmového území leží v klimatické oblasti CH6, nejvyšší
polohy na Javornickém hřebeni leží v klimatické oblasti CH4. Pro velmi chladnou oblast
CH6 je typická průměrná lednová teplota -4 až -5 ºC, průměrná teplota v červenci činí 14 až
15 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 600–700 mm, v zimním období pak 400–
500 mm. Pro chladnou oblast CH4 je typická průměrná lednová teplota v rozmezí -7 až -8
ºC, průměrná teplota v červenci činí 12 až 14 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí
600–700 mm, v zimním období pak 400–500 mm (Quitt 1971).
Zájmové území je odvodňováno Příschloským potokem, který pramení ve svahu pod
lyžařským areálem. Příschlopský potok se ve Světlé vlévá jako pravostranný přítok do
Lopušanky. Území spadá do povodí Vsetínské Bečvy, resp. Moravy a Dunaje. Celé území
leží v oblasti CHOPAV Beskydy.
Pedologické poměry:
Podle taxonomického klasifikačního systému půd České republiky (TKSP) zájmové
území leží na kyselé pelické kambizemi (geoportal.cenia.cz).
Biogeografické poměry:
Podle Culka (1996) se zájmové území nachází v provincii středoevropských listnatých
lesů, v podprovincii karpatské a v bioregionu 3.9 Vsetínském.
Řešené území se nachází ve čtverci zoologického síťového mapování č. 6676
(http://www.biolib.cz/cz/toolKFME/).
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VSETÍNSKÝ BIOREGION
Bioregion leží na severovýchodní Moravě a částí zasahuje i na Slovensko. Zabírá
geomorfologický celek Javorníky, východní část celku Hostýnsko-vsetínská hornatina a
severní výběžek Vizovické vrchoviny. Plocha bioregionu v České republice je 812 km2.
Bioregion je tvořen dlouhými horskými hřbety s řadou rozsoch na pískovcovém flyši.
Vsetínský bioregion leží převážně v mezofytiku, kde se rozkládá ve východní části
fytogeografického podokresu 80a. Vsetínská kotlina, ve fytogeografickém okresu 82.
Javorníky a na východním okraji okresu 79. Zlínské vrchy. V oreofytiku zaujímá
jihovýchodní cíp fytogeografického podokresu 99a. Radhošťské Beskydy.
Vegetační stupně (Skalický): (suprakolinní) – submontánní až montánní.
V potenciální vegetaci zcela převažují květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum,
Dentario glandulosae-Fagetum a lokálně Melico-Fagetum), které jsou v kontaktu s porosty
jedlobučin až květnatých jedlin (Galio-Abietion), některé ochuzené porosty však mají bližší
vztah k podhorským acidofilním bučinám (Luzulo-Fagetum). Např. v okolí Velkého
Javorníku se maloplošně vyskytují horské acidofilní bučiny (Calamagrostio villosaeFagetum). Lokálně jsou též vyvinuty suťové lesy Aceri-Carpinetum.
Přirozenou nelesní vegetaci tvoří smilkové louky a pastviny (Cynosurion a Vilion
caninae), na úživných půdách bývají obohacené o orchideje.
V lesích dnes převažují kulturní smrčiny se zbytky jedlových a javorových bučin, mimo
les dominují horské louky a pastviny.
Flóra je pestrá, s četnými karpatskými prvky např. zapalice žluťuchovitá (Isopyrum
thalictroides). Ze zajímavějších druhů jsou přítomné střevíčník pantoflíček (Cypripedium
calceolus), kruštík bahenní (Epipactis palustris) a tolije bahenní (Parnassia palustris).
Faunu bioregionu lze charakterizovat jako ochuzenou karpatskou horskou faunu, která
níže přechází v ochuzenou faunu pahorkatin. Tekoucí vody patří převážně do pstruhového
pásma, na Bečvě i lipanového.
K významným druhům živočichů bioregionu patří - savci: ježek východní (Erinaceus
concolor), rejsek horský (Sorex alpinus), plch lesní (Dryomys nitedula). Ptáci: ořešník
kropenatý (Nucifraga caryocatactes), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), kos horský (Turdus
torquatus), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos
leucotos), lejsek malý (Ficedula parva). Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra
salamandra), čolek karpatský (Triturus montandoni), kuňka žlutobřichá (Bombina
variegata). Měkkýši: řasnatka žebernatá (Macrogastra latestriata). Hmyz: okáč Lasiommata
petropolitana, střevlík Carabus obsoletus.
BIOCHORY
Podle Culka a kol. (2005) se zájmové území nachází ve třech různých biochorách.
Konkrétně se jedná o biochory:
5SC – Svahy na jílovitém flyši 5. vegetačního stupně (v.s.)
5SK – Svahy na pískovcovém flyši 5. v.s.
5ZK – Hřbety na pískovcovém flyši 5. v.s.
Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace:
Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti do oblasti mezofytika, obvodu
Karpatského mezofytika a do fytogeografického okresu 82 Javorníky (mapový portál AOPK
ČR).
Potenciální přirozenou vegetací na celém území je bučin s kyčelnicí devítilistou
(Dentario enneaphylli-Fagetum). Jsou pro ni typické lesy pouze se stromovým a bylinným
patrem, keřové a mechové patro bývá vyvinuto jen fragmentárně nebo chybí. Ve stromovém
patře převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšený bývá javor klen (Acer
pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies). Bylinné patro
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bývá většinou souvisle zapojené, jeho pokryvnost kolísá dle stromového zápoje. Převažují
druhy řádu Fagetalia a zastoupena je též většina druhů svazu Fagion, např. kyčelnice
devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), věsenka
nachová (Prenanthes purpurea) a svízel vonný (Galium odoratum) (Neuhäuslová et al.
1998).
Výskyt předmětů ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko a dalších zvláště
chráněných či jinak významných druhů v zájmovém území:
Z dat nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) (AOPK ČR 2015a), verze únor 2015
[cit. 2015-02-09], databáze www.birds.cz a www.selmy.cz a na základě konzultace
s pracovníky Správy CHKO Beskydy byly excerpovány údaje o výskytu předmětů ochrany
EVL Beskydy a PO Horní Vsacko a dalších zvláště chráněných či jinak významných druhů
v zájmovém území.
Z následujícího obrázku, který pochází z tzv. šelmí mapy dostupné na: www.selmy.cz, do
níž jsou zanášeny vybrané nálezy velkých šelem v Beskydech, je patrné, že zájmové území
je součástí areálu pravidelného výskytu několika rysů na Javornickém hřebeni. Pravidelný
výskyt rysa ostrovida na Javornickém hřebeni potvrzuje i nedávno zpracovaná odborná
studie „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“ (Ústav biologie obratlovců Akademie
věd ČR v.v.i. 2014), která mimo jiné zahrnovala monitoring odchycených rysů pomocí GPS
telemetrie. Z výstupů studie vyplývá, že odchycení a sledovaní jedinci využívali převážně
slovenskou stranu hřebene, ale opakovaně se vyskytovali i na straně české. Z Javornického
hřebene jsou známy také občasné nálezy pobytových znaků medvěda hnědého a vlka
obecného.
Obr. 7: Zákres udávaného výskytu velkých šelem v širším zájmovém území dle
www.selmy.cz.

zájmové území
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Obr. 8: Výskyt předmětů ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko a zvláště chráněných či
jinak významných druhů bioty z databáze NDOP (AOPK ČR 2015a).
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Tab. 1: Komentář k výskytu zvláště chráněných či jinak významných druhů v zájmovém
území (zdroj: AOPK ČR 2015a) – zeleně jsou označeny předměty EVL Beskydy, fialově
jsou označeny předměty ochrany PO Horní Vsacko. Kategorie ohrožení dle vyhlášky 395/1992 Sb.
v platném znění: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený. Kategorie ohrožení dle Červeného
seznamu: CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený.

ohrožení,
poznámka
SO, VU, 1x trus pod
mostem

autor

zdroj

Poledníková
K, Poledník L.

VU, samec žluny
šedé bubnoval na
dřevěné kapličce v
Podťatém
O, NT, 1 m2 snůšky
v bazénu U kapličky
SO, VU, 1x trus pod
mostem

Bartošová D.,
Škrott M.

Poledníková,
Poledník
(2006)
Bartošová D.
(2014)

Škrott M.

Škrott (2014a)

Poledníková
K, Poledník L.

KO, CR, 5 jedinců,
Velké
KarlovicePodťaté
SO, VU, 1 samec,
akusticky
SO, VU, 1 samec,
akusticky
SO, VU, 1 samec,
akusticky
KO, CR, 2 jedinci

Spitzer L.

Poledníková,
Poledník
(2006)
Spitzer (2010)

Křenek D.

Křenek (2008)

Škrott M.

Škrott (2013)

Škrott M.

Škrott (2014b)

Spitzer L.

Spitzer (2010)

SO, VU, 1 samec,
akusticky
KO, CR, 2 jedinci

Škrott M.

Škrott (2014b)

Spitzer L.

Spitzer (2011)

SO, EN, 1 samec
akusticky
SO, VU, 1 larva

Křenek D.

Křenek (2007)

Škrott M.

Škrott (2012)

13.10.2011

VU, tlející kmen
buku, 24 tobolek

Novozámská
E., Plášek V.

Novozámská,
Plášek (2011)

14.5.2007

SO, EN, 1 samec
akusticky
SO, EN, 1 samec
akusticky
KO, VU, zmije byla
pozorována
u
hromadiska kamení
v travnatém svahu
pod objekty na
Kasárnách

Křenek D.

Křenek (2007)

Křenek D.

Křenek (2007)

Bartošová D.

Bartošová
(2012)

ID
nálezu
1

druh

datum

vydra říční (Lutra
lutra)

7.11.2006

2

žluna šedá (Picus
canus)

1.4.2014

3

ropucha obecná
(Bufo bufo)
vydra říční (Lutra
lutra)

1.4.2014

modrásek
černoskvrnný
(Maculinea arion)
chřástal polní
(Crex crex)
chřástal polní
(Crex crex)
chřástal polní
(Crex crex)
modrásek
černoskvrnný
(Maculinea arion)
chřástal polní
(Crex crex)
modrásek
černoskvrnný
(Maculinea arion)
kos horský
(Turdus torquatus)
mlok skvrnitý
(Salamandra
salamandra)
šikoušek zelený
(Buxbaumia
viridis)
kos horský
(Turdus torquatus)
kos horský
(Turdus torquatus)
zmije obecná
(Vipera berus)

16.7.2010

4

5

6
7
8
9

10
11

12
13

14

15
16
17

7.11.2006

29.5.2008
3.6.2011
11.6.2014
16.7.2010

11.6.2014
18.7.2011

14.5.2007
20.7.2012

14.5.2007
1.5.2012
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Tab. 1: pokračování
ID
nálezu
A

B

C

D

E

druh

datum

poznámka

autor

zdroj

prstnatec májový
pravý
(Dactylorhiza
majalis subsp.
majalis)
pcháč bělohlavý
(Cirsium
eriophorum)
jalovec obecný
pravý (Juniperus
communis subsp.
communis)
vstavač mužský
znamenaný
(Orchis mascula
subsp. signifera)
suchopýr širolistý
(Eriophorum
latifolium)
prstnatec májový
pravý
(Dactylorhiza
majalis subsp.
majalis)
prstnatec bezový
(Dactylorhiza
sambucina)
vstavač mužský
znamenaný
(Orchis mascula
subsp. signifera)
suchopýr širolistý
(Eriophorum
latifolium)
vemeník dvoulistý
(Platanthera
bifolia)
prstnatec májový
pravý
(Dactylorhiza
majalis subsp.
majalis)
jalovec obecný
pravý (Juniperus
communis subsp.
communis)
prstnatec májový
pravý
(Dactylorhiza
majalis subsp.
majalis)

14.6.2012

O, VU, pokryvnost
+,
min.
20
kvetoucích rostlin

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

VU, pokryvnost +

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

VU, pokryvnost +

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

SO, VU, pokryvnost
+

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

EN, pokryvnost 2

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

O, VU, pokryvnost
+, 20 kvetoucích
rostlin

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

SO, EN, pokryvnost
1,
desítky
kvetoucích rostlin
SO, VU, pokryvnost
+, asi 10 kvetoucích
rostlin

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

EN, pokryvnost +

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

O, VU, pokryvnost
+

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

O, VU, pokryvnost
+, 10 kvetoucích
rostlin

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

VU, pokryvnost 2

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

O, VU, pokryvnost
+, asi 40 kvetoucích
rostlin

Popelářová M.

Popelářová M.
(2012)

14.6.2012

__________________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
21
tel. 605-567905, pevná 583-034674, http://www.ekogroup.cz

Odborné posouzení možného vlivu územní studie „Přepravní zařízení Kasárna“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Všechny varianty navržené v ÚS Kasárna dále zasahují do segmentů mezofilních
ovsíkových luk (přírodní stanoviště 6510), které jsou předmětem ochrany EVL Beskydy –
viz následující mapa a tabulka s bližší identifikací dotčených segmentů přírodních biotopů.
Obr. 9: Kolize trasování navržených variant se segmenty přírodních biotopů (podkladová
data: AOPK ČR 2015b).
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Tab. 2: Popis segmentů přírodních biotopů v zájmovém území dotčených navrženými
variantami studie (zdroj: AOPK ČR 2015b) – zeleně jsou označeny předměty EVL Beskydy.
Vysvětlivky: RB – reprezentativnost, DG – degradace, RH – regionální hodnocení, SF – hodnocení struktury a
funkce.

číslo
segmentu

biotop

popis
mozaiky

kvalita biotopu

poznámka

-

typ
přírodního
stanoviště
6510

1

T1.1

RB-W

T1.1 (50 %)

6510

T1.5 (50 %)

-

RB-V, DG-2, RH4, SF-MP
RB-V, DG-1, RH2, SF-MP
RV-P (T1.5), DG-1,
RH-2, SF-MP
RB-V, DG-0, RH2, SF-P

produkční hnojená
louka
dříve ladem, nyní
kosená, spodní část
podmáčená

2

mozaika

3-1

T1.1

-

6510

3-2

T1.5

-

-

4
5

T1.1
mozaika

T2.3B (90 %)

6510
6230*

T4.2 (10 %)

-

6

T1.1

-

6510

7

T1.1

-

6510

8

T1.1

-

6510

9

mozaika

T1.1 (50 %)

6510

T1.5 (30 %)

-

X12 (20 %)
-

7140

10

R2.2

RB-W
RB-P (T1.1), DG-0,
RH-1, SF-P
RB-V, DG-0, RH2, SF-P
RB-V, DG-2, RH3, SF-MP
RB-V, DG-1, RH2, SF-MP
RB-V, DG-1, RH2, SF-MP
RB-P (T2.3B), DG0, RH-1, SF-P
RB-P (T1.1), DG-0,
RH-1, SF-P
RB-V, DG-2, RH2, SF-MP

koseno
silně
podmáčená
louka a vrbiny –
sušší část kosena,
část
louky
s
prakticky trvalým
podmáčením,
přítomnost
bazických iontů –
výskyt bazifilního a
vzácného
druhu
přesličky obrovské
(Equisetum
telmateia)
pastva ovcí
koseno,
druhově
bohaté
koseno,
druhově
bohaté,
možný
výskyt orchidejí
koseno
koseno
koseno
nekoseno,
smrkem

zarůstá

Níže je prezentován bližší popis jednotlivých variant a jejich případné střety s výskytem
předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 či dalších významných druhů rostlin a
živočichů. Podrobné výsledky analýzy střetů jednotlivých variant s dalšími hodnotami
životního jsou k dispozici v odborném posouzení možného vlivu územní studie na životní
prostředí a veřejné zdraví (viz Banaš 2015).
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Komentář k jednotlivým navrženým variantám a jejich stavebním objektům ve vztahu
k předmětům ochrany lokalit Natura 2000:
Varianta 1. červená – dle ÚPNSÚ Velké Karlovice (upravena dle Správy CHKO Beskydy)
Tato varianta zahrnuje výstavbu lanové dráhy a jedné parkovací plochy, která je navržena
ve dvou variantách. Základní podoba plochy je převzata ze ZÚR Zlínského kraje (koridor
veřejně prospěšných staveb DT02) a z územní studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva
(oblast VK10). Koridor lanové dráhy byl dále v této podobě převzat do ÚP obce Velké
Karlovice (plocha ID 94).
V prostoru navrženého dolního parkoviště se nachází málo kvalitní mezofilní ovsíkové
louky (přírodní stanoviště 6510 - předmět ochrany EVL Beskydy) – viz segment 1 na Obr. 9
a v Tab. 2, na části louky se nachází extenzivní políčko. Realizace tohoto parkoviště by si
vyžádala zábor cca 0,37 ha tohoto předmětu ochrany.
V prostoru navrženého horního parkoviště se nachází mozaika pcháčových luk a
mezofilních ovsíkových luk střední kvality – viz segment 2 na Obr. 9 a v Tab. 2. Realizace
tohoto parkoviště by si vyžádala zábor cca 0,14 ha stanoviště 6510, které je předmětem
ochrany EVL Beskydy.
V severní (spodní) části je lokalita tvořena lučními enklávami s mezofilními ovsíkovými
loukami – stanoviště 6510, které je předmětem ochrany EVL Beskydy – viz segment 6 a 7 na
Obr. 9 a v Tab. 2. Přesný zábor tohoto stanoviště pro výstavbu lanové dráhy bohužel nelze
přesně kvantifikovat (zábor lze očekávat zejména v místě výstavby nosných sloupů). Lze
očekávat zábor řádově v desítkách m2. Na loukách se nachází rozptýlená zástavba se
skupinami dřevin.
Údolím Příschlopského potoka je lanová dráha trasována v průseku vedení VN 22 kV k
areálu Kasárna. Lesní porost je zde tvořen převážně kulturními smrčinami. Navržená lanová
dráha jižním okrajem zasahuje až za státní hranici do lokality Kasárna.
Trasa navržené lanové dráhy protíná vymezený nadregionální biokoridor Makyta –
hranice ČR a dálkový migrační koridor velkých savců, který prochází severním úbočím
hraničního hřebene. Z území je udáván pravidelný výskyt rysa ostrovida a občasná migrace
medvěda hnědého a vlka obecného, jež jsou předměty ochrany EVL Beskydy. Z údolí
Příschlopského potoka, v jehož sousedství se nyní nachází průsek pro vedení VN je
z minulosti znám výskyt šikouška zeleného (Buxbaumia viridis), který je předmětem
ochrany EVL Beskydy. Lokálně (na vhodných biotopech) nelze zcela vyloučit výskyt kuňky
žlutobřiché (Bombina variegata) a čolka karpatského (Triturus montandoni), jež jsou
předměty ochrany EVL Beskydy. Tyto druhy však nemají v hodnocených lučních porostech
a v navazujících lesích vhodnou potravní základnu a podmínky k rozmnožování. Výskyt
ostatních předmětů EVL Beskydy v dotčeném území se nepředpokládá.
Z lučních porostů v severní a střední části dotčeného území je udáván výskyt chřástala
polního (Crex crex), který je předmětem ochrany PO Horní Vsacko. Výskyt dalších
předmětů ochrany PO Horní Vsacko v dotčeném území - jeřábka lesního (Bonasa bonasia),
ťuhýka obecného (Lanius collurio), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos),
datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a lejska malého (Ficedula parva) není recentně
udáván ani není pravděpodobný.
Tato varianta byla v minulosti několikrát hodnocena v rámci SEA a naturových
hodnocení, konkrétně v rámci hodnocení ZÚR Zlínského kraje, územní studie Rekreační
oblast Vsetínská Bečva a v rámci hodnocení ÚP Velké Karlovice.
V naturovém hodnocení ZÚR Zlínského kraje (Machar 2008) bylo k návrhové ploše
konstatováno, že realizace koridoru VPS DT 02 by měla mírně nepříznivý vliv zvýšeného
pohybu návštěvníků související s provozem lanovky na velké šelmy (rušení, především rysa)
a konstatuje absenci negativního vlivu na střevlíka hrbolatého. Dále, bez bližší specifikace,
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prezentuje jako dotčené předměty ochrany - přírodní stanoviště 9130 Bučiny as. Asperulo –
Fagetum a přírodní luční stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky. Dále je v citovaném
naturovém hodnocení konstatováno, že dopady spojené se zvýšeným počtem návštěvníků
mohou mít vliv na výskyt chřástala polního, datlíka tříprstého, datla černého a jeřábka
lesního v širším okolí, hodnotitel však nepředpokládá výrazný vliv. Je dále konstatováno, že
v území není žádoucí rozšiřovat vyznačené trasy běžeckých tratí a turistických stezek.
Do SEA hodnocení ZÚR Zlínského kraje (Ekotoxa s.r.o. 2008) jsou převzaty závěry výše
zmíněného naturového hodnocení, dále je upozorněno na zásah koridoru do II. a III. zóny
CHKO Beskydy a NRBK K 174, dále je zde zmiňován očekávaný negativní vliv zvýšeného
pohybu osob v okolních porostech a hluku při výstavbě zařízení. V závěru hodnocení je
doporučeno dodržet vedení trasy lanové dráhy průsekem vysokého napětí a v dalším stupni
přípravy zajistit odpovídající ochranu dotčených složek přírody a krajiny.
V naturovém hodnocení územní studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva (Macháček
2013a) byl záměr výstavby lanové dráhy hodnocen zároveň s vymezenou sjezdovou drahou
(celé jako návrhová plocha VK10 – viz Obr. 10). Pro tento záměr rozšířený o sjezdovou trať
byl konstatován negativní vliv na několik předmětů ochrany EVL Beskydy a PO Horní
Vsacko. Konkrétně se jednalo o mírně negativní vliv (-1) na přírodní stanoviště 6430, 6510,
9110 a 9130, dále na střevlíka hrbolatého, kuňku žlutobřichou, datlíka tříprstého, jeřábka
lesního a chřástala polního. Dále autor nevylučuje vliv na šikouška zeleného a čolka
karpatského. Významně negativní vliv (-2) byl stanoven u vlka obecného, medvěda hnědého
a rysa ostrovida a to především z důvodu navrženého odlesnění na ploše cca 15 ha. V závěru
naturového hodnocení ÚS Rekreační oblast Vsetínská Bečva je doporučeno plochu VK10
jako celek považovat maximálně za územní rezervu v dalekém výhledu, až po vyčerpání
nabídky služeb ve stávajících lyžařských areálech v horní části povodí Vsetínské Bečvy nad
soutokem se Senicí. Do dalšího výhledu ji hodnocení aktuálně doporučuje nadále nepokládat
za aktivní rozvojovou (návrhovou) plochu. Z tohoto důvodu doporučil autor hodnocení i
vymezený koridor veřejně prospěšné stavby DT02 z hlediska řešení náplně těchto VPS
posuzovat do dalšího výhledu jako obtížně realizovatelný (chybí zastavitelné plochy s funkcí
dopravní infrastruktury pro zázemí přepravního zařízení, kolize s kvalitními přírodními
biotopy v nelesní části). V tomto smyslu apeluje v rámci další aktualizace ZÚR Zlínského
kraje na vypuštění koridoru VPS DT01 z důvodu jeho potenciálně významného (a
kumulativního) vlivu na EVL Beskydy, poněvadž případná realizace lanovky bude neustále
generovat požadavky na vyvolané investice a doprovodné rekreační aktivity z důvodu
odstranění samoúčelnosti přepravního zařízení.
V SEA hodnocení ÚS Rekreační oblast Vsetínská Bečva (Macháček 2013b) je pro celou
plochu VK10 konstatován významný negativní vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vody,
půdu, ÚSES a VKP, krajinný ráz a lokality Natura 2000. Mírně negativní vliv je konstatován
na ovzduší a biotu včetně dřevin. V závěru SEA hodnocení je uvedeno shodné doporučení
jako v naturovém hodnocení územní studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva, tedy
nerealizovat plochu VK10.
V naturovém hodnocení ÚP Velké Karlovice (Háková, Losík 2013) byl konstatován
mírně negativní vliv na velké šelmy, šikouška zeleného a přírodní stanoviště 6510, dále na
jeřábka lesního, a to z důvodu záboru potenciálně vhodného biotopu a rušivých vlivů,
ačkoliv je v hodnocení uvedeno, že jeho výskyt v zájmovém ani širším území není udáván,
ani se nepředpokládá.
V SEA hodnocení ÚP Velké Karlovice (Ecological Consulting a.s. 2013) je konstatován
mírně negativní vliv na půdu, mírně pozitivní vliv na obyvatelstvo a významně negativní
vliv na ekosystémy, a to z důvodu zásahu do NRBK Makyta – hranice ČR. V závěru je
uvedeno, že negativní vlivy křížení stavby s NRBK (a migračním územím pro velké savce)
je nutno ve fázi přípravy záměru minimalizovat a realizaci podmiňují zpracováním územní
studie. Celkově přijatelnost záměru hodnotili jako uspokojivou.
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Obr. 10: Podoba plochy VK10 navržené v rámci dříve hodnocené Územní studie Rekreační
oblast Vsetínská Bečva.

Varianta 2. fialová – Původní návrh obce Velké Karlovice
Tato varianta zahrnuje výstavbu lanové dráhy a jedné parkovací plochy, která je navržena
ve dvou variantách. Tato varianta představuje původní představu obce o vedení lanové
dráhy. Navržená trasa by si vyžádala poměrně rozsáhlé kácení lesních porostů.
V prostoru navrženého dolního parkoviště se nachází málo kvalitní mezofilní ovsíkové
louky (stanoviště 6510- předmět ochrany EVL Beskydy) – viz segment 1 na Obr. 9 a v Tab.
2, na části louky se nachází extenzivní políčko. Realizace tohoto parkoviště by si vyžádala
zábor cca 0,37 ha tohoto předmětu ochrany.
V prostoru navrženého horního parkoviště se nachází mozaika pcháčových luk a
mezofilních ovsíkových luk střední kvality – viz segment 2 na Obr. 9 a v Tab. 2. Realizace
tohoto parkoviště by si vyžádala zábor cca 0,14 ha stanoviště 6510, které je předmětem
ochrany EVL Beskydy.
V severní (spodní) části je lokalita tvořena lučními enklávami s mezofilními ovsíkovými
loukami – stanoviště 6510, které je předmětem ochrany EVL Beskydy – viz segment 6 a 7 na
Obr. 9 a v Tab. 2. Přesný zábor tohoto stanoviště pro výstavbu lanové dráhy bohužel nelze
přesně kvantifikovat (zábor lze očekávat zejména v místě výstavby nosných sloupů). Lze
očekávat zábor řádově v desítkách m2. Na loukách se nachází rozptýlená zástavba se
skupinami dřevin. Trasa lanové dráhy dále prochází lesními porosty tvořenými převážně
kulturními smrčinami. Navržená lanová dráha jižním okrajem zasahuje až za státní hranici
do lokality Kasárna.
Trasa navržené lanové dráhy protíná nadregionální biokoridor Makyta – hranice ČR a
dálkový migrační koridor velkých savců, který prochází severním úbočím hraničního
hřebene. Z území je udáván pravidelný výskyt rysa ostrovida a občasná migrace medvěda
hnědého a vlka obecného, jež jsou předměty ochrany EVL Beskydy. Lokálně (na vhodných
biotopech) nelze zcela vyloučit výskyt kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a čolka
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karpatského (Triturus montandoni), jež jsou předměty ochrany EVL Beskydy. Tyto druhy
však nemají v hodnocených lučních porostech a v navazujících lesích vhodnou potravní
základnu a podmínky k rozmnožování. Výskyt ostatních předmětů EVL Beskydy
v dotčeném území se nepředpokládá.
Z lučních porostů v severní části dotčeného území je udáván výskyt chřástala polního
(Crex crex), který je předmětem ochrany PO Horní Vsacko. Výskyt dalších předmětů
ochrany PO Horní Vsacko - jeřábka lesního (Bonasa bonasia), ťuhýka obecného (Lanius
collurio), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), datlíka tříprstého (Picoides
tridactylus) a lejska malého (Ficedula parva) v dotčeném území není recentně udáván ani
není pravděpodobný.
Varianta 3: modrá – Varianta navržená územní studií Kasárna
Modrá varianta se dle autorů územní studie snaží najít rovněž vhodnou, k životnímu
prostředí poměrně šetrnou a navíc také finančně schůdnou alternativu přepravního zařízení.
Tato varianta navrhuje kabinovou lanovku, která začíná v bezprostřední blízkosti místní
komunikace vedoucí k sedlu Pindula (Lemešná), kde je nedaleko od jejího počátku
potencionální místo vhodné k výstavbě parkovacího domu nebo parkoviště. Poté je k cílové
lokalitě vedena jižním směrem lučními a lesními porosty, přičemž kříží silnici vedoucí z
Podťaté do skicentra. Horní část lanové dráhy včetně jejího vyústění je totožná s variantou 1
(červenou). Vede tedy úzkým lesním průsekem pro vedení VN až za státní hranici.
V prostoru navrženého dolního parkoviště se nachází málo kvalitní mezofilní ovsíkové
louky (stanoviště 6510- předmět ochrany EVL Beskydy) – viz segment 1 na Obr. 9 a v Tab.
2, na části louky se nachází extenzivní políčko. Realizace tohoto parkoviště by si vyžádala
zábor cca 0,37 ha tohoto předmětu ochrany.
V prostoru navrženého parkovacího domu se nachází segment středně kvalitní ovsíkové
louky (stanoviště 6510 – předmět ochrany EVL Beskydy) s přechodem do biotopu T1.5 - viz
segment 3 na Obr. 9 a v Tab. 2. Realizace tohoto parkoviště by si vyžádala zábor cca 0,15 ha
tohoto předmětu ochrany. Plocha je velmi podmáčená. Navazuje na ní druhově bohatý, na
beskydské poměry rozsáhlý bezlesý mokřad s vrbinami a výskytem bazických iontů – výskyt
přesličky obrovské (Popelářová in verb.).
V severní (spodní) a střední části trasa prochází lučními enklávami s mezofilními
ovsíkovými loukami (stanoviště 6510 - předmět ochrany EVL Beskydy) – viz segment 4 a 8
na Obr. 9 a v Tab. 2. Přesný zábor tohoto stanoviště pro výstavbu lanové dráhy bohužel
nelze přesně kvantifikovat (zábor lze očekávat zejména v místě výstavby nosných sloupů).
Lze očekávat zábor řádově v desítkách m2. Trasa lanové dráhy dále prochází lesními porosty
tvořenými převážně kulturními smrčinami.
Trasa navržené lanové dráhy protíná nadregionální biokoridor Makyta – hranice ČR a
dálkový migrační koridor velkých savců, který prochází severním úbočím hraničního
hřebene. Z území je udáván pravidelný výskyt rysa ostrovida a občasná migrace medvěda
hnědého a vlka obecného, jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy. Z údolí
Příschlopského potoka, v jehož sousedství se nyní nachází průsek pro vedení VN je
z minulosti znám výskyt šikouška zeleného (Buxbaumia viridis), který je předmětem
ochrany EVL Beskydy. Lokálně (na vhodných biotopech) nelze zcela vyloučit výskyt kuňky
žlutobřiché (Bombina variegata) a čolka karpatského (Triturus montandoni), jež jsou
předměty ochrany EVL Beskydy. Tyto druhy však zpravidla nemají v hodnocených lučních
porostech a v navazujících lesích vhodnou potravní základnu a podmínky k rozmnožování.
Z lučních porostů ze střední části dotčeného území je udáván výskyt chřástala polního (Crex
crex), který je předmětem ochrany PO Horní Vsacko. Výskyt dalších předmětů ochrany PO
Horní Vsacko - jeřábka lesního (Bonasa bonasia), ťuhýka obecného (Lanius collurio),
strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a
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lejska malého (Ficedula parva) není v dotčeném území recentně udáván ani není
pravděpodobný.
Varianta 4: šedá - bez návrhu přepravních zařízení
Dílčí varianta 4.1 (oranžová) – Rekonstrukce stávající přístupové komunikace
Tato varianta zahrnuje úpravu povrchu stávající komunikace a další stavební úpravy přidání svodidel, rozšíření silnice v obloucích a umístění výhyben.
V okolí stávající komunikace se nachází převážně kulturní smrčiny. Výjimkou je např.
prostor dolní serpentiny, která je z části lemována mezofilními ovsíkovými loukami
(stanoviště 6510 – předmět ochrany EVL Beskydy) – viz segment 3 na Obr. 9 a v Tab. 2. Na
tento segment navazuje druhově bohatý a hodnotný mokřad s výskytem bazických iontů
(Popelářová in verb.), do této plochy však navržená varianta nezasahuje. Porosty přírodního
stanoviště 6510 lemují silnici i v její střední části v blízkosti lokality Noclehy – viz segment
9 na Obr. 9 a v Tab. 2. V bezprostřední blízkosti této louky se přímo u cesty nachází
slatiniště – biotop R2.2 – viz segment 10 na Obr. 9 a v Tab. 2.
Dále se v okolí stávající silnice v blízkosti lokality Štúrali nachází segment smilkových
luk (stanoviště 6230* - předmět ochrany EVL Beskydy) – viz segment 5 na Obr. 9 a v Tab.
2.
Případné zábory přírodních stanovišť pro tuto variantu bohužel nelze nyní kvantifikovat,
lze však očekávat zábory maximálně v řádu nižších desítek m2.
Stávající komunikace protíná nadregionální biokoridor Makyta – hranice ČR a dálkový
migrační koridor velkých savců, který prochází severním úbočím hraničního hřebene.
Z území je udáván pravidelný výskyt rysa ostrovida a občasná migrace medvěda hnědého a
vlka obecného, jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy. V případě realizace této varianty
se nepředpokládá dotčení ostatních předmětů ochrany EVL Beskydy ani předmětů ochrany
PO Horní Vsacko.
Dílčí varianta 4.2 (zelená) – Nová trasa skibusu
Tato varianta zahrnuje výstavbu záchytného parkoviště a zřízení skibusové linky, která si
vyžádá úpravu povrchu stávající komunikace a další stavební úpravy - přidání svodidel,
rozšíření silnice v obloucích a umístění výhyben.
V prostoru navrženého dolního parkoviště se nachází málo kvalitní mezofilní ovsíkové
louky (stanoviště 6510- předmět ochrany EVL Beskydy) – viz segment 1 na Obr. 9 a v Tab.
2, na části louky se nachází extenzivní políčko. Realizace tohoto parkoviště by si vyžádala
zábor cca 0,37 ha tohoto předmětu ochrany.
V okolí stávající komunikace se nachází převážně kulturní smrčiny. Výjimkou je např.
prostor dolní serpentiny, která je z části lemována mezofilními ovsíkovými loukami
(stanoviště 6510 – předmět ochrany EVL Beskydy) – viz segment 3 na Obr. 9 a v Tab. 2. Na
tento segment navazuje druhově bohatý a hodnotný mokřad s výskytem bazických iontů
(Popelářová in verb.), do této plochy však navržená varianta nezasahuje. Porosty přírodního
stanoviště 6510 lemují silnici i v její střední části v blízkosti lokality Noclehy – viz segment
9 na Obr. 9 a v Tab. 2. V bezprostřední blízkosti této louky se přímo u cesty nachází
slatiniště – biotop R2.2 – viz segment 10 na Obr. 9 a v Tab. 2.
Dále se v okolí stávající silnice v blízkosti lokality Štúrali nachází segment smilkových
luk (stanoviště 6230* - předmět ochrany EVL Beskydy) – viz segment 5 na Obr. 9 a v Tab.
2.
Případné zábory přírodních stanovišť pro tuto variantu bohužel nelze nyní kvantifikovat,
lze však očekávat zábory maximálně v řádu nižších desítek m2.
Stávající komunikace protíná nadregionální biokoridor Makyta – hranice ČR a dálkový
migrační koridor velkých savců, který prochází severním úbočím hraničního hřebene.
Z území je udáván pravidelný výskyt rysa ostrovida a občasná migrace medvěda hnědého a
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vlka obecného, jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy. V případě realizace této varianty
se nepředpokládá dotčení ostatních předmětů ochrany EVL Beskydy ani předmětů ochrany
PO Horní Vsacko.

3.2 Identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000,
resp. předmětů ochrany a jejich charakteristika
Celé zájmové území se nachází v evropsky významné lokalitě (EVL) Beskydy
(CZ0813516) a ptačí oblasti Horní Vsacko (CZ0721023) – viz Obr. 11. Z tohoto důvodu
byla podrobná pozornost předloženého naturového posouzení věnována vyhodnocení vlivu
všech navržených variant na předměty ochrany a celistvost EVL Beskydy a PO Horní
Vsacko.
Nejblíže situované území soustavy Natura 2000 na území Slovenska je SAC Čertov
(SKUEV0102), které se nachází cca 10 km jihozápadně od zájmového území. K předmětům
ochrany této SAC patří mimo jiné také populace medvěda hnědého a rysa ostrovida, jejichž
teritoria přesahují i na území ČR. Vzhledem ke značné vzdálenosti ostatních lokalit soustavy
Natura 2000 od navržených staveb lze konstatovat jejich nulové ovlivnění a nejsou tudíž
v textu dále řešeny.
Obr. 11: Poloha zájmového území ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 a
vymezeným dálkovým migračním koridorům (podkladová data ČÚZK, AOPK ČR).
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Obr. 12: Poloha jednotlivých variant navrženého záměru ve vztahu k lokalitám soustavy
Natura 2000 a dálkovým migračním koridorům (podkladová data ČÚZK, AOPK ČR).

3.2.1 Charakteristika evropsky významné lokality Beskydy a jejích
předmětů ochrany
Základní popis EVL Beskydy:
Evropsky významná lokalita Beskydy (kód: CZ0724089) byla vyhlášena nařízením
Vlády ČR č.132/2005 Sb. na ploše 120 357,67 ha. Jedná se o rozsáhlé území rozkládající se
na východě ČR, které je vymezeno státní hranicí se Slovenskou republikou na východě, na
severu je ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu pod Radhoštěm a hranicí
CHKO Beskydy (viz Obr. 13).
Předmětem ochrany jsou následující přírodní stanoviště (značka * znamená, že se jedná o
prioritní přírodní stanoviště nebo prioritní evropsky významný druh):
3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)
5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých
trávnících
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia)
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
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6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex
arifolius)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Dále jsou předmětem ochrany EVL Beskydy následující evropsky významné druhy
rostlin a živočichů:
oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
vlk obecný (Canis lupus *)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
vydra říční (Lutra lutra)
rys ostrovid (Lynx lynx)
netopýr velký (Myotis myotis)
rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)
čolek karpatský (Triturus montandoni)
velevrub tupý (Unio crassus)
medvěd hnědý (Ursus arctos *)
Následující popis přináší pro úplnost zevrubnou charakteristiku EVL Beskydy (převzato
z práce: Weismannová et al. 2004 a údajů AOPK ČR).
Jedná se o převážně hornatou a lesnatou krajinu, zachovalý přírodní a krajinný celek v
nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Specifický krajinný ráz utváří členitý terén,
vodní toky, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a
zemědělského půdního fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno s
pasteveckým horským typem hospodaření.
Geologicky se jedná o flyšové pásmo Západních Karpat, paleogénního, případně
křídového stáří. Horninově jsou Beskydy tvořeny převážně pískovci a jílovci, méně slepenci,
prachovci, slínovci, slíny a jíly. Typickým fenoménem Beskyd jsou štěrkonosné vodní toky a
pseudokrasové jeskyně (beskydský pseudokras). V území převažují hnědé půdy kyselé a
podzolové.
Lesní vegetaci tvoří především květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli - Fagetum,
následované dubohabřinami as. Carici pilosae - Carpinetum. Podstatně méně jsou
zastoupeny acidofilní bučiny a údolní jasano - olšové luhy.
V případě travinobylinných společenstev dominují ovsíkové louky a poháňkové pastviny
as. Lolio - Cynosuretum a as. Anthoxantho - Agrostietum. Na vlhkých stanovištích se
vyskytují pcháčové louky a tužebníková lada, v menší míře vegetace vlhkých narušovaných
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půd. Dále zde nalezneme širokolisté suché trávníky a to i s výskytem jalovce a orchidejí.
Maloplošně se na území EVL Beskydy vyskytují podhorské smilkové trávníky, štěrbinová
vegetace skal, prameniště, slatiniště a mokřadní vegetace. Poměrně rozšířené jsou vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny.
Na prudkých svazích se maloplošně nachází suťové lesy. Objevují se na mezotrofních
rankerech, často sycených svahovou vodou, i na jemně skeletnatých půdách na hranách
svahů. Suťové lesy mohou přecházet v horské klenové bučiny.
Mimo tyto porosty se lze převážně v nižších polohách setkat s náhradními porosty
kapradinových niv as. Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris (převážně v polohách
horských klenových bučin), ale i patrně primárními porosty této vegetace vázanými na strmé
soliflukční svahy v zářezech potoků. Maloplošně jsou podél potoků vyvinuty liniové porosty
devětsilových lemů. Roztroušeně a maloplošně se objevují pískovcové skalní výchozy.
Bezlesé enklávy ve vrcholových partiích, tzv. polany, reprezentuje vegetace podhorských
smilkových trávníků as. Anthoxantho-Agrostietum a as. Violion caninae.
Hlavními faktory, které působí na EVL Beskydy jsou lesní hospodaření, myslivost a
turistický ruch. Lesní porosty jsou silně ovlivněné lesním hospodářstvím. Ohroženy jsou
zejména plochy květnatých bučin a jedlobučin, které jsou po vykácení zalesňovány smrkem,
případně jen na menších plochách stanovištně vhodnými druhy. Mladé listnáče jsou
poškozovány vlivem vysokých stavů spárkaté zvěře. Je patrný ústup Abies alba ze všech
typů porostů. V jihovýchodní části území porosty bučin již ztratily souvislý charakter a jsou
rozčleněny buď pasekami, nebo porosty s převahou smrku. Porosty smrčin jsou převážně
středně, lokálně až těžce poškozeny imisemi (následné okyselování půdy), přičemž rozsáhlé
porosty jsou vytěženy a nahrazovány zcela nevhodnými alochtonními populacemi smrku
ztepilého (tzv. nížinná forma), jež výrazně trpí abiotickými faktory, a dále také
severoamerickým druhem Picea pungens.
Lesním hospodařením jsou také ohrožovány všechny typy pramenišť, subalpínské
bylinné lemy a vodní toky. Ohrožení kromě znečistění vody představují snahy o čistění koryt
od sedimentů.
Na některých místech již pronikají do území synantropní a ruderální druhy rostlin. Malé
luční enklávy ve vyšších polohách jsou zpravidla ponechány ladem a zarůstají, popř. jsou
zalesňovány smrkem. V důsledku snižování stavů dobytka, přestala být řada luk a pastvin
obhospodařována. Upuštění od kosení a od pastvy má za následek snižování druhové
diverzity těchto biotopů. Na opuštěných loukách dominují trávy, postupně dochází k
zarůstání Aegopodium podagraria, Brachypodium pinnatum, Chaerophyllum aromaticum a
k expanzi křovin a stromů.
Dalším důležitým negativním faktorem je převod luk na vysokoprodukční travní porosty.
Hnojení a následná dominance konkurenčně silných vysokostébelných trav eliminují růst
širokolistých bylin.
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Obr. 13: Schematická mapa hranice evropsky významné lokality Beskydy (zdroj: AOPK
ČR).

Základní popis jednotlivých předmětů ochrany EVL Beskydy, jejich schopnosti snášet
antropogenní zátěž, výskyt v zájmovém území a možné ovlivnění realizací koncepce:
Předměty ochrany, které nebudou negativně dotčeny hodnocenou územní studií:
3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů:
Jedná se o mladé štěrkopískové lavice na březích řek a ostrůvky v korytech toků v montánním a submontánním
stupni na místech s vhodnými podmínkami pro sedimentaci unášeného materiálu. Typicky vyvinuté porosty se
obvykle nacházejí na vlhkých písčitých okrajích náplavů položených nízko nad vodní hladinou. Při pravidelných
jarních záplavách dochází často k destrukci porostů přeplavováním a přemísťováním štěrku. Porosty ustupují při
výraznějším zastínění.
Celková rozloha tohoto předmětu ochrany na území EVL Beskydy činí pouze cca 2,49 ha.
Tento předmět ochrany je obecně ohrožen regulacemi vodních toků vedoucích ke změnám v sedimentačním
režimu, protipovodňovými opatřeními spojenými s úpravou břehů a koryt toků, úpravou koryt po povodních,
eutrofizací (zdroj: AOPK).
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix eleagnos)
Tento předmět ochrany se nachází na relativně vyvýšených polohách, na mladých i starších štěrkových a
štěrkopískových říčních náplavech jak v korytech toků, tak na pobřežních štěrkových lavicích. Oproti štěrkovým
náplavům bez keřové vegetace je půdotvorný proces zpravidla pokročilejší, s akumulací jemnozemě a humusu.
Níže položené části štěrkových náplavů se každoročně obnovují při vysokých stavech vody na jaře nebo při
větších neperiodických povodních z přívalových srážek. K přeplavování a destrukci vyšších částí náplavů s
keřovou vegetací dochází řidčeji, neboť svou výškou odpovídají úrovni maxim jarní vody.
Celková rozloha tohoto předmětu ochrany na území EVL Beskydy činí pouze cca 11,48 ha.
Tento předmět ochrany je obecně ohrožen regulacemi vodních toků, protipovodňovými opatřeními spojenými s
úpravou břehů a koryt toků, těžbou štěrku (zdroj: AOPK).
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Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedochází k prostorovému
překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále
předmětem hodnocení.
5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy jen vzácně (10,69 ha) v podobě sekundární
vegetace vzniklé po odlesnění na místech acidofilních bučin, borů a horských smrčin, zpravidla na opuštěných
nebo ochuzených pastvinách, narušovaných okrajích cest či na haldách hlušiny navršených při někdejší těžbě rud.
Půdy mají kyselou reakci.
Obecně hlavním ohrožením pro toto přírodní stanoviště je zarůstání stromy a keři, obohacování dusíkem z
atmosférických spadů, absence pastvy, vypalování nebo jiné narušování porostů.
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy vzácně (13,86 ha), na mírnějších svazích,
zpravidla orientovaných k jihu. Půdy jsou středně hluboké až hluboké, nejčastěji na měkčích sedimentárních
horninách křídy, starších i mladších třetihor, na spraších a podsvahových deluviích.
Obecně hlavním ohrožením pro toto přírodní stanoviště je neobhospodařování pozemků, spad atmosférického
dusíku a následný vznik druhově chudých porostů s vysokou biomasou válečky prapořité (Brachypodium
pinnatum), zarůstání invazními dřevinami pajasanem žláznatým (Ailanthus altissima), kustovnicí cizí (Lycium
barbarum) a trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia), výsadby borovice lesní (Pinus sylvestris), případně b.
černé (P. nigra).
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně:
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy roztroušeně (70,1 ha) v nivách planárního až
supramontánního stupně, na březích a náplavech horských potoků a bystřin, ve vlhkých žlabech a kotlinách v
montánním – supramontánním stupni, nebo na prameništích.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedené stanoviště je změna charakteru biotopu (odvodnění, změna chemismu,
zalesňování apod.), jeho fyzická likvidace (např. zastavění) či hrubá disturbance. Nedochází k prostorovému
překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na toto stanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
7220* Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion):
Popisované prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy bodově s minimální celkovou
rozlohou (0,94 ha) na lokalitách vápencových pramenišť s alkalickou vodou.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedené prioritní stanoviště je změna charakteru biotopu (např. odvodnění,
změna chemismu prostředí, zalesnění), jeho fyzická likvidace (např. zastavění) či hrubá disturbance.
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů:
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy vzácně (14,15 ha) na stinných i slunných
skalních srázech a balvanových rozpadech v údolích, drolinách vulkanických kopců, vzácněji také v opuštěných
lomech a na starých zdech, kde však zpravidla chybějí mnohé diagnostické druhy.
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti:
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy bodově (0,25 ha).
Obecně hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu (např. změna chemismu prostředí) či
hrubá disturbance.
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum:
Jedná se o přírodní stanoviště, které je plošně nejrozsáhlejším přírodním stanovištěm na území EVL Beskydy,
kde se vyskytuje roztroušeně a velmi hojně (11917,79 ha). Jedná se o floristicky chudé acidofilní porosty na
minerálně chudých horninách, často s příměsí smrku, případně jedle.
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Obecně hlavním ohrožením pro uvedené stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového složení porostu-zejména výrazná obnova porostů smrkem, holosečný způsob hospodaření,
zastavění apod.).
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum:
Jedná se o přírodní stanoviště, které je druhým plošně nejrozsáhlejším přírodním stanovištěm na území EVL
Beskydy, kde se vyskytuje roztroušeně, hojně (8209,80 ha) na svazích se středně hlubokými až hlubokými, trvale
provlhčenými půdami s dobrou humifikační schopností.
Obecně hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového složení porostu-zejména výrazná obnova porostů smrkem, holosečný způsob hospodaření,
zastavění apod.).
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius):
Jedná se o přírodní stanoviště vysokobylinných horských javoro-bukových lesů s příměsí sutinových dřevin na
mělkých půdách s vyšším obsahem skeletu a příznivou humifikací. Toto přírodní stanoviště se vyskytuje na
území EVL Beskydy roztroušeně (134,55 ha).
Obecně hlavním ohrožením pro uvedené stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového složení porostu-zejména výrazná obnova porostů smrkem, holosečný způsob hospodaření,
zastavění apod.).
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum:
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy poměrně hojně (806,71 ha), na živinami
bohatých půdách, obvykle hlubších, na svazích a plošinách v nadmořských výškách do 450 m, vzácněji výše.
Obecně hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového složení porostu, holosečný způsob hospodaření, zastavění apod.).
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích:
Uvedené prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy relativně hojně (761,20 ha) na
mezotrofních rankerech prudkých svahů, často sycených svahovou vodou, i na jemně skeletnatých půdách na
hranách svahů.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedené stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového složení porostu, holosečný způsob hospodaření, zastavění apod.).
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae):
Toto prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy maloplošně (268,96 ha) v nejnižších
částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou
vodou nebo zamokření způsobené podzemní vodou.
Obecně hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
vodního režimu na lokalitě, změna přirozeného druhového složení porostu, zastavění apod.).
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea):
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy roztroušeně a hojně (672,82 ha) v nejvyšších
partiích Beskyd.
Obecně hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (holosečné
hospodaření, výsadba sazenic geneticky nevhodného původu, zastavění, vliv imisní zátěže apod.).
Nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálkovému vlivu na
toto stanoviště. Z těchto důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předmětem hodnocení.
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Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum):
Uvedený druh se v zájmovém území EVL Beskydy vyskytuje roztroušeně na vlhkých až mírně podmáčených a
prosvětlených biotopech v okolí lesních pramenišť a podél horských potoků. Početnost druhu je odhadována na
cca 600. Ve většině případů není oměj tuhý moravský výrazně ohrožen.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho fyzická likvidace
(ruderalizace porostů v blízkosti komunikací, zvyšování zápoje lesních porostů-podsadby dřevin, holosečný typ
lesního hospodaření, hrubá disturbance na stanovišti, zastavění biotopu apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskytuje a nemá zde vhodné podmínky k růstu. Nedochází tedy
k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry. Nedojde také
k dálkovému vlivu na biotop tohoto druhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus):
Uvedený druh se vyskytuje v pralesovitých lesních porostech na území EVL Beskydy. Bionomicky je Rhysodes
sulcatus vázán na staré, v různém stadiu se rozkládající dřevo.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho fyzická likvidace
(odstraňování padlých i stojících trouchnivějících kmenů dřevin apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskytuje a nemá zde vhodné podmínky k životu. Nedochází tedy
k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry. Nedojde také
k dálkovému vlivu na biotop tohoto druhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus):
Tento druh vyžaduje ke svému vývoji dostatečný počet padlých či zlomených stromů v souvislých lesních
porostech s přirozenou skladbou dřevin (vyvíjejí se v hnijícím vlhkém lýku pod uvolněnou borkou padlých či
zlomených listnatých stromů nebo ulomených silných větvích).
Obecně hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho fyzická likvidace
(odstraňování padlých i stojících trouchnivějících kmenů dřevin apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskytuje a nemá zde vhodné podmínky k životu. Nedochází tedy
k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry. Nedojde také
k dálkovému vlivu na biotop tohoto druhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Čolek karpatský (Triturus montandoni):
Uvedený druh nalezneme v rybnících, jezírkách v lomech, drobných lesních a lučních tůňkách a rybníčcích, ale i
v zatopených příkopech, mokřadech na kalištích zvěře a v kalužích na lesních blátivých cestách.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či zánik stanoviště
(odvodňování luk, lesů, příkopů u cest, regulace vodotečí, vysoké rybí osádky v místech výskytu apod.).
Výskyt tohoto druhu z dotčeného území není znám a nemá zde vhodné podmínky k životu. Nedochází tedy
k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry. Nedojde také
k dálkovému vlivu na biotop tohoto druhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Velevrub tupý (Unio crassus):
Tento druh se v zájmovém území EVL Beskydy nachází v málo úživných tocích (např. Vsetínská Bečva).
Obecně hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či zánik stanoviště (znečištění
toků, vodohospodářské zásahy-regulační úpravy na tocích, čištění a prohlubování koryta, přehrazení toků
vodními stupni či jezy apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskytuje a nemá zde vhodné podmínky k životu. Nedochází tedy
k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry. Nedojde také
k dálkovému vlivu na biotop tohoto druhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata):
Tento druh tráví většinu roku ve vodě (drobné lesní a luční tůňky, zatopené příkopy a kaluže na lesních blátivých
cestách, případně louže na kalištích zvěře), kde dochází k páření a kladení vajíček v závislosti na deštích (od
dubna do srpna). Na sklonku léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. V zájmovém území EVL
Beskydy se druh vyskytuje roztroušeně.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či zánik stanoviště
(odvodňování luk, lesů, příkopů u cest, regulace vodotečí, vysoké rybí osádky v místech výskytu apod.).
Výskyt tohoto druhu v řešeném území není udáván, nelze jej však zcela vyloučit, např. v době jarních migrací.
Druh však nemá v hodnocených lučních porostech a v navazujících lesích vhodnou potravní základnu a
podmínky k rozmnožování. Nedochází tedy k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit
souvisejících s navrženými záměry. Nedojde také k dálkovému vlivu na biotop tohoto druhu. Z těchto důvodů
není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
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Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus):
Uvedený mokřadní druh se v zájmovém území EVL Beskydy vyskytuje na březích vodních toků, prameništích a
mokřadech v listnatých, smíšených, ale i jehličnatých lesích.
Obecně hlavním ohrožením pro tento druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho zničení (změna vodního
režimu, velkoplošné kácení porostu- přílišné otevření dosud zastíněných stanovišť, znečištění vody, zastavění
biotopu apod.).
Výskyt tohoto druhu z dotčeného území není znám a nemá zde zpravidla vhodné podmínky k životu. Nedochází
tedy k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry. Nedojde také
k dálkovému vlivu na biotop tohoto druhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Netopýr velký (Myotis myotis):
Jedná se o druh, který využívá jako zimoviště nejrůznější typy podzemních prostor – jeskyně, štoly, sklepy,
kanály v hrázích přehradních nádrží. Letní kolonie samic osídlují půdy velkých budov (kostelů, zámků apod.).
Netopýr velký je nejvíce ohrožen přestavbami střech a půdních prostorů budov, kde se nacházejí letní kolonie.
Dalšími faktory jsou rušení na zimovištích a nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní.
Vzhledem k biologii tohoto druhu lze konstatovat, že netopýr velký se sice může v řešeném území ojediněle
vyskytovat (např. při migracích), nicméně řešené změny funkčního využití území pro něj znamenají nulové
ovlivnění (nulový zásah do nabídky jeho hnízdních a potravních stanovišť).
Nedochází tedy k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry.
Nedojde také k dálkovému vlivu na biotop tohoto druhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále předmětem
hodnocení.

Předměty ochrany, které mohou být negativně dotčeny hodnocenou studií:
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis):
Dané přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy roztroušeně a velmi hojně
(9317,33 ha) na lokalitách extenzivně hnojených, jedno- až dvojsečných luk v aluviích řek,
na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na zatravněných úhorech a v ovocných sadech
od planárního do montánního stupně, většinou v blízkosti sídel.
Obecně hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu, změna péče o
porosty (upuštění od kosení či pastvy), jeho fyzická likvidace (např. zastavění) či hrubá
disturbance.
Všechny navržené varianty zasahují do tohoto přírodního stanoviště. Vzhledem k překryvu
navržených variant a daného stanoviště je uvedený typ přírodního stanoviště dále
předmětem hodnocení.
6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech):
Uvedené prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy relativně
maloplošně (456,71 ha) v podhorských a horských polohách jako náhradní vegetace po
různých typech acidofilních lesů.
Obecně hlavním ohrožením pro toto prioritní přírodní stanoviště je změna charakteru biotopu
(např. upuštění od pastvy či kosení), jeho fyzická likvidace (např. zastavění) či hrubá
disturbance.
Dle dodaných podkladů nedochází k prostorovému překryvu daného stanoviště a ploch
navržených záměrů. Zcela však nelze vyloučit možnost případného zásahu do tohoto
stanoviště v případě rekonstrukce stávající komunikace. Případný zásah by však
představoval maloplošný zábor v řádu nižších desítek m2. Vzhledem k možnému ovlivnění
daného stanoviště je uvedený typ přírodního stanoviště dále předmětem hodnocení.
Vlk obecný (Canis lupus):
Jedná se o prioritní druh dle Směrnice o stanovištích. V minulosti se vlk během svého
pronásledování člověkem nejdéle z celé ČR udržel právě v oblasti Beskyd, kde byl
zaznamenán i na počátku 20. století (pravděpodobně se však už jednalo o migranty ze
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Slovenska). V polovině 90. let se objevila asi pětičlenná smečka v odlehlé části Beskyd,
projevující znaky stálého usídlení. Ta byla velice pravděpodobně nelegálně likvidována, až
došlo kolem roku 1997 k jejímu zániku. Část vlků se mohla také vrátit zpět na Slovensko. V
zimě 1998/99 se vlk objevoval vzácně pouze v pohraniční části na Jablunkovsku i v jižní
části Beskyd. V roce 2000 bylo zastřeleno nejméně 7 vlků na slovenské straně Beskyd. V
současnosti je výskyt vlka pravidelně prokazován na různých místech EVL Beskydy.
Významnou skutečností udržující zdejší populaci je migrace jedinců mezi EVL Beskydy a
Slovenskem, případně Polskem.
Hlavním faktorem ohrožujícím existenci druhu je především přímé pronásledování
člověkem. Velmi významná je nutnost zachování možnosti migrací mezi lokálními
populacemi.
Výskyt vlka obecného z Javornického hřebene je z minulosti znám. Příležitostná migrace
vlka v okolí či přímo prostorem plánovaných záměrů je tedy možná. S větší
pravděpodobností však vlk využívá zejména slovenskou část hřebene, která není tolik
ovlivněna člověkem, resp. kde se nachází vhodnější lesní porosty s dostatkem úkrytů apod.,
což dokládá i Bojda (viz Háková, Losík 2013).
V případě realizace všech navržených variant by mohlo dojít k přímému prostorovému
překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými změnami území.
Z důvodu možného výskytu vlka obecného přímo v prostoru nebo v blízkosti navržených
variant je uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Rys ostrovid (Lynx lynx):
Na většině území České republiky byl rys vyhuben v průběhu 18. století. Oblast EVL
Beskydy patří mezi dvě hlavní oblasti stálého výskytu rysa v ČR.
Hlavní příčinou ohrožení rysa ostrovida je přímé pronásledování ze strany člověka.
Významným faktorem se však stává i fragmentace vhodných biotopů a vysoká míra rušení.
Výskyt rysa ostrovida přímo z řešeného území je pravidelně udáván. Zájmové území je
součástí areálu pravidelného výskytu několika jedinců rysa na Javornickém hřebeni (viz
www.selmy.cz). Pravidelný výskyt rysa ostrovida na Javornickém hřebeni potvrzuje i
nedávno zpracovaná odborná studie „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“ (Ústav
biologie obratlovců Akademie věd ČR v.v.i. 2014), která mimo jiné zahrnovala monitoring
odchycených rysů pomocí GPS telemetrie. Z výstupů studie vyplývá, že odchycení a
sledovaní jedinci využívali převážně slovenskou stranu hřebene, ale pravidelně se
vyskytovali i na české straně. Ze studie je také patrné, že dosavadní představa o velikosti
areálu jedinců rysa byla silně podhodnocena, u čtyř sledovaných rysů byl domovský okrsek
stanoven na 140 – téměř 700 km2. Realizací všech navržených variant tedy dojde k přímému
prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými změnami
území. Z důvodu výskytu rysa ostrovida přímo v prostoru či v blízkosti navržených variant,
je uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Medvěd hnědý (Ursus arctos):
Jedná se o prioritní druh dle Směrnice o stanovištích. Na přelomu 19. a 20. století medvěd
hnědý na území Beskyd prakticky vymizel. Po druhé světové válce se medvěd poprvé znovu
objevil v oblasti EVL Beskydy až v roce 1973. Začátkem 80. let byli medvědi v této oblasti
zaznamenáni vícekrát, přičemž bylo prokázáno i přezimování. Po roce 1983 se medvědi
pravděpodobně stáhli do řídce osídlené hraniční oblasti, kde byl téměř každoročně potvrzen
jejich výskyt. Od konce 80. let došlo k další migraci medvědů, jednak na jih, ale především
směrem západním. Jednalo se spíš o zatoulané kusy, jejich výskyt byl víceméně dočasný.
Sledování pobytových značek medvěda v Beskydech prokázalo v současné době přítomnost
1 až 4 jedinců se známkami stálého výskytu v různých místech Beskyd.
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Hlavním ohrožením pro medvěda se stává fragmentace vhodných biotopů a vysoká míra
rušení. V současnosti i v budoucnu je existence medvěda hnědého plně závislá na stavu
populace na Slovensku. Nezbytné je tedy uchovat možnost migrací nejen do sousedních
slovenských hor, ale také dále západním směrem.
Příležitostný výskyt medvěda hnědého je udáván z prostoru Javornického hřebene.
Příležitostná migrace medvěda přímo v prostoru či v okolí navržených záměrů (variant
dopravního přístupu) je tedy možná. S větší pravděpodobností však medvěd využívá
zejména slovenskou část hřebene, která není tolik ovlivněna člověkem, resp. kde se nachází
vhodnější lesní porosty s dostatkem úkrytů apod., což dokládá i Bojda (viz Háková, Losík
2013). V případě realizace všech navržených variant by mohlo dojít k přímému
prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými změnami
území. Z důvodu možného výskytu medvěda obecného přímo v prostoru či v blízkosti
navržených variant je uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Vydra říční (Lutra lutra):
V rámci České republiky existuje několik oblastí, které jsou vydrou trvale obývány, na
zbytku území se vyskytuje pouze přechodně nebo vůbec. V oblasti Beskyd se vyskytuje
významná trvalá populace vydry říční. Vydra říční migruje podél vodních toků na větší
vzdálenosti i mimo území EVL Beskydy.
V současnosti patří mezi nejvýznamnější ohrožující faktory především autoprovoz a
nelegální lov.
Tento druh se občas vyskytuje i v okolí ploch navržených záměrů –výskyt vydry je vázán na
tok Lemešné. V případě realizace některých navržených variant by mohlo dojít k přímému
prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry –
jedná se zejména o varianty č. 3, 4.1 1 a 4.2, které jsou situovány v bezprostřední blízkosti
toku. Z důvodu možného výskytu vydry říční v blízkosti některých variant a uplatnění
principu předběžné opatrnosti, je uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis):
Tento převážně saprofytický druh mechorostu rostoucí zejména na tlejících padlých
kmenech stromů, kládách a pařezech, sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných
a stinných porostech se v zájmovém území EVL Beskydy vyskytuje minimálně na čtyřech
zjištěných lokalitách. Na jedné z nich se nachází v současné době nejbohatší známá populace
tohoto druhu v ČR a je velice pravděpodobné, že se zde tento druh vyskytuje v ještě větší
míře, než bylo zjištěno.
Druh je velmi citlivý na změnu vlhkosti (vysušení) substrátu. Hlavním ohrožením pro
uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho fyzická likvidace (výraznější
kácení vzrostlých dřevin-prosvětlování porostů, odstraňování padlých kmenů dřevin apod.).
Výskyt tohoto druhu v řešeném území je udáván z okolí Příschlopského potoka – viz kap.
3.1. V případě některých variant (konkrétně varianty č. 1 a 3) tedy dochází k prostorovému
překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry. Z důvodu
výskytu šikouška zeleného v blízkosti navržených variant je uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
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3.2.2 Charakteristika ptačí oblasti Horní Vsacko a jejich předmětů
ochrany
Základní popis PO Horní Vsacko:
Ptačí oblast Horní Vsacko (CZ0721023) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 686/2004
Sb. na ploše 27 001 ha.
Území se nachází mezi obcemi Zděchov, Hovězí, Malá Bystřice, Velké Karlovice,
Lesková, východní okraj ptačí oblasti tvoří státní hranice se Slovenskem (viz Obr. 14).
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka
lesního (Bonasa bonasia), chřástala polního (Crex crex), strakapouda bělohřbetého
(Dendrocopos leucotos), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus), lejska malého (Ficedula
parva) a ťuhýka obecného (Lanius collurio) a jejich biotopy (§1 nařízení Vlády ČR).
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy
ptáků, pro které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění
podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany (§1
nařízení Vlády ČR).
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, lze v ptačí oblasti,
mimo současně zastavěné a zastavitelné území obcí (§3, odst. 1 nařízení Vlády ČR):
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební
činnosti v lesních porostech v době od 15. března do 15. července ve vzdálenosti
menší než 200 m od známých obsazených hnízd čápa černého,
b) v době od 15. března do 31. července provádět mýtní a předmýtní těžby v pěstební
činnosti v lesních porostech starších 80 let se zastoupením smrku méně než 50 %, a
ve všech lesních porostech starších 130 let,
c) vytyčovat nové turistické, cyklistické a lyžařské trasy,
d) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití,
e) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých
hnízd čápa černého.
V územích první a druhé zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy, nacházejících se
v ptačí oblasti, lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody (§3, odst. 2 nařízení Vlády ČR):
a) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním
hospodářském plánu nebo v převzaté lesní hospodářské osnově,
b) provádět mýtní nahodilé těžby listnatých dřevin a jedle, s výjimkou vývratů a ležících
zlomů
Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba (§3, odst. 3 nařízení
Vlády ČR):
a) k činnostem podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) v případě opatření, jimiž se
předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a v případě opatření při
vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního
právního předpisu,
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jestliže byly tyto těžby oznámeny nejméně
20 pracovních dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody,
c) k činnostem podle odstavce 2 písm. a), jestliže byly tyto těžby oznámené nejméně 15
dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a pro těžby, které nepodléhají
oznamovací povinnosti ve smyslu ustanovení zvláštního právního předpisu,
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí
podle zvláštního právního předpisu a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal
stanovisko.
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Obr. 14: Mapa hranice ptačí oblasti Horní Vsacko (zdroj: nařízení Vlády ČR č. 686/2004
Sb.).

Základní popis jednotlivých předmětů ochrany PO Horní Vsacko, jejich schopnosti
snášet antropogenní zátěž, výskyt v zájmovém území a možné ovlivnění realizací
koncepce:
Čáp černý (Ciconia nigra):
Tento druh dává přednost rozsáhlejším lesům, smíšeným, listnatým i jehličnatým. Potravu získává v tůních a
malých potocích. Na začátku 20. století druh vymizel z části střední Evropy, ve 30. letech začal opět znovu
osídlovat původní území. V současnosti je čáp černý rozšířen na většině našeho území od nížin po střední polohy.
Na území ptačí oblasti Horní Vsacko je udávána početnost cca 7-11 párů. Hlavním faktorem ohrožujícím
existenci druhu je především nevhodné hospodaření v lesích (otevření souvislých lesních porostů, kácení
v hnízdní době apod.).
V řešeném území navržených variant není hnízdění druhu udáváno ani není pravděpodobné. Lze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými
záměry. Nelze očekávat ani dálkový vliv na biotop čápa černého na území PO Horní Vsacko. Z výše uvedených
důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos):
Tento druh obývá listnaté nebo i smíšené lesy, zejména pak staré bukové porosty ve vyšších polohách. Důležitá je
přítomnost trouchnivějících nebo suchých kmenů, které slouží k stavbě hnízda, získávání potravy nebo k
vokalizaci. V souvislosti s intenzívním využíváním lesa a přeměnou starých listnatých porostů na jehličnaté
monokultury tento druh vymizel na většině svého dřívějšího areálu v západní Evropě. Horská pásma při
východních hranicích ČR - Hostýnské vrchy, Javorníky, Beskydy jsou jedinou oblastí u nás, kde tento druh
pravidelně a poměrně početně hnízdí. Na území ptačí oblasti Horní Vsacko je udávána početnost cca 25-45 párů.
Hlavní ohrožujícím faktorem pro tento druh jsou moderní technologie ve využívání lesa.
V řešeném území navržených variant není hnízdění druhu udáváno ani není pravděpodobné. Lze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými
záměry. Nelze očekávat ani dálkový vliv na biotop strakapouda bělohřbetého na území PO Horní Vsacko. Z výše
uvedených důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus):
Datlík tříprstý žije v jehličnatých a smíšených lesích s dostatkem odumřelé dřevní hmoty. V podmínkách střední
Evropy se jedná hlavně o smrkové pralesy ve vyšších partiích hor. Zatímco vlivem lesního hospodaření došlo k
poklesu početnosti severské populace datlíka, středoevropský podruh se jeví stabilní, v některých regionech jeho
početnost dokonce mírně narostla. Jeho stavy na našem území jsou nedostatečně známy, pravděpodobně jsou
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však poměrně stabilní. Na území ptačí oblasti Horní Vsacko je udávána početnost cca 7-15 párů. Hlavní
ohrožujícím faktorem pro tento druh jsou moderní technologie ve využívání lesa.
V řešeném území navržených variant není hnízdění druhu udáváno ani není pravděpodobné. Lze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými
záměry. Nelze očekávat ani dálkový vliv na biotop datlíka tříprstého na území PO Horní Vsacko. Z výše
uvedených důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Lejsek malý (Ficedula parva):
Jedná se o tažný druh, jehož hnízdním prostředím jsou listnaté, hlavně bukové lesy. Lejsek malý hnízdí v
dutinách, a proto potřebuje v porostu určitý podíl starých stromů. Populace druhu se jeví jako stabilní, ovšem v
některých státech byl zaznamenán pokles početnosti, jako např. v Rakousku, Litvě nebo Finsku. Na našem území
byl dříve považován za vzácného ptáka, v současnosti se díky lepšímu rozpoznávání počet hnízdních lokalit
zvyšuje. Na území ptačí oblasti Horní Vsacko je udávána početnost cca 100-170 párů. Mezi hlavní faktory
ohrožení druhu patří ubývání hnízdních příležitostí ve starých bukových lesích.
V řešeném území navržených variant není hnízdění druhu udáváno ani není pravděpodobné. Lze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými
záměry. Nelze očekávat ani dálkový vliv na biotop lejska malého na území PO Horní Vsacko. Z výše uvedených
důvodů není uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio):
Jedná se o tažný druh, který ve střední Evropě obývá stepní stráně, různé křovinaté biotopy, lesní okraje a paseky.
Hnízdí od nížin až poměrně vysoko do hor. V letech 1970 - 90 byl zaznamenán v Evropě úbytek druhu,
významněji se tento trend projevil při západním a severním okraji areálu. Ve druhé polovině 20. století se na
našem území projevilo výrazné ubývání početnosti, nicméně od 80. let se zdá, že se tento trend zastavil. Na území
ptačí oblasti Horní Vsacko je udávána početnost cca 350-440 párů. Mezi hlavní ohrožující faktory patří změny v
zemědělské krajině.
V řešeném území navržených změn využití území ani v blízkém okolí není hnízdění druhu udáváno, nicméně
nelze jej vyloučit. Vzhledem k tomu, že navržené změny využití území jsou situovány téměř výhradně do
intenzivních lučních porostů a lesních celků, bez rozsáhlejšího zásahu do keřových formací, lze prakticky
vyloučit negativní ovlivnění případného hnízdního prostředí ťuhýka obecného. Lze tedy konstatovat, že
nedochází k prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry. Nelze
očekávat ani dálkový vliv na biotop ťuhýka obecného na území PO Horní Vsacko. Z výše uvedených důvodů
není uvedený druh dále předmětem hodnocení.

Chřástal polní (Crex crex):
Tento druh hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladách, výjimečně i v polích od nížin až
do vyšších poloh. V posledních desetiletích chřástal polní vymizel z velkých oblastí západní
a střední Evropy. Od poloviny 20. století nastala na našem území silná redukce stavů
chřástala polního a to především v nížinách. Tento trend se zřejmě zastavil zhruba na
počátku 90. let a od té doby došlo k nárůstu početnosti i k návratu do mnohých, dříve
opuštěných lokalit. Na území ptačí oblasti Horní Vsacko je udávána početnost cca 60-80
párů. Hlavním důvodem úbytku druhu je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivních
způsobů obdělávání luk a pastvin. Rušení chřástala běžným pohybem osob a aktivitami
spojenými s osídlením (bydlením) nepatří mezi významné vlivy. Chřástala polního často
nacházíme v těsné blízkosti lidských sídel.
Přímo v prostoru některých navržených variant je udáváno hnízdění druhu. Hnízdní výskyt
chřástala polního je udáván z širšího okolí navržené varianty č. 1 a 2 (zdroj: NDOP),
pravděpodobný je i výskyt v trase varianty č. 3. Lze tedy konstatovat, že dochází k
prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry.
Z výše uvedených důvodů je uvedený druh dále předmětem hodnocení.

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia):
Jeřábek lesní vyhledává starší jehličnaté, listnaté a nejčastěji smíšené lesní porosty ve
středních a vyšších polohách. Důležitou podmínkou je bohaté keřové patro, tvořené např.
lískou nebo olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy. Od 60. let 20. století
došlo v celé Evropě, kromě Ruska k rapidnímu poklesu početnosti druhu. Ačkoli byl jeřábek
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dříve u nás zřejmě více rozšířen, v současnosti není úbytek druhu zjišťován a jeho stavy se
zdají být stabilní.
Odhadovaná početnost pro oblast Vsetínských vrchů a Javorníků je minimálně 50 párů (Hora
et al. 2010). Dle dostupných údajů je výskyt jeřábka lesního v zájmovém území soustředěn
do několika oblastí. Jedná se o hraniční hřeben, konkrétně úbočí Černé hory a oblast
Velkého Javorníku, v NPR Razula, v pramenné oblasti toku Malá Hanzlůvka na úbočích
Lemešné, dále v širším okolí Benešek, na úpatí vrchu Vysoká.
Na základě telemetrického sledování jeřábků na Šumavě bylo zjištěno, že nejmenším
obývaným územím je 18 ha, ale ve většině případů se jednalo o plochu s rozlohou větší než
40 ha (Klaus 1996, Klaus a Sewitz 2000).
Příčin ohrožení jeřábka je zřejmě více, mezi hlavní patří intenzivní způsoby využívání lesa a
v minulosti i nadměrný lov. Jeřábek je velmi citlivý vůči fragmentaci stanovišť a absenci
liniových struktur, které spojují ostrůvky vhodných stanovišť. Aktivity jako je pěší turistika,
cykloturistika a v zimě běžecké lyžování nepředstavují pro jeřábka vážnější rušení. Podstatně
větším problémem jsou nové činnosti jako motorismus v přírodě, downhill cyklistů, freeride
skialpinistů a snowboardistů, které ruší ptáky v kritickém zimním období. Ve studii Banaš et
al. (2008) se kolektiv autorů zabýval mimo jiné ovlivněním populace jeřábka lesního v
CHKO Beskydy s ohledem na přítomnost turistických a lyžařských center. Dílčím
výsledkem je zjištění, že existence sjezdovek zde negativně ovlivňuje rozšíření jeřábka
lesního. Ve vzdálenosti do 500 m od lyžařského areálu bylo zaznamenáno jen několik málo
jeho výskytů, avšak nikdy ve vzdálenosti do 100 m. Také existence osvětlených sjezdových
areálů má negativní vliv na výskyt tohoto druhu.
V řešeném území navržených záměrů – variant dopravního zpřístupnění Kasárna ani
v blízkém okolí není hnízdění druhu udáváno a ani není příliš pravděpodobné. V naturovém
hodnocení ÚP Velké Karlovice (Háková, Losík 2013) bylo upozorněno na potenciálně
vhodný biotop jeřábka lesního v trase varianty 1 a byl konstatován mírně negativní vliv
realizace této stavby na jeřábka lesního, a to z důvodu záboru potenciálně vhodného biotopu
a rušivých vlivů. S tímto tvrzením lze souhlasit. Lze proto konstatovat, že případná realizace
některých variant by mohla zasáhnout do potenciálního biotopu jeřábka lesního. Z důvodu
aplikace principu předběžné opatrnosti je uvedený druh dále předmětem hodnocení.

4. Hodnocení vlivů koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti
4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení vlivů
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Posouzení koncepce nebylo prováděno metodou ex ante (tedy současně se zpracováním
samotné koncepce – územní studie), ale až po jejím dodání zhotovitelem. Podklady dodané
zadavatelem (viz kap. 1.3), provedený terénní průzkum, konzultace s místními znalci i
zpracování ostatních digitálních a tištěných podkladů (viz seznam literatury) byly dostatečné
pro provedení posouzení.
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4.2 Vztah hodnocené koncepce k managementu lokalit
soustavy Natura 2000
Hodnocená koncepce „Přepravní zařízení Kasárna“ není koncepčním nástrojem
managementu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Jedná se o dokument, jehož
cílem je zhodnotit jednotlivé varianty zajišťující lepší dopravní dostupnost lyžařského areálu
Kasárna.
Hodnocená koncepce v popisných částech textu detailněji neřeší problematiku soustavy
Natura 2000. Všechny navržené varianty v této územní studii mohou potenciálně ovlivnit
území EVL Beskydy a PO Horní Vsacko, resp. jejich předměty ochrany (viz kap. 4.4).

4.3 Metodika hodnocení vlivů koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti
Cílem tohoto naturového posouzení je obecně zjistit, zda má koncepce významný
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí. Z tohoto hlediska byly následně porovnány jednotlivé navržené varianty. Za
referenční cíl pro vyhodnocení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv
2001a) a platnou legislativou zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (typy přírodních stanovišť,
evropsky významné druhy, ptačí druhy). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů
koncepce bylo zvoleno slovní vyhodnocení všech potenciálně relevantních vlivů koncepce.
Významnost vlivů byla hodnocena podle následující stupnice, jež je navržena
metodickým doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007):
Hodnota Termín
Popis
-2

Významný
negativní vliv

-1

Mírně
negativní vliv

0
+1

Bez vlivu
Mírně
pozitivní vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění
Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze
v případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla
možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření
atd.).
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci koncepce.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

__________________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
44
tel. 605-567905, pevná 583-034674, http://www.ekogroup.cz

Odborné posouzení možného vlivu územní studie „Přepravní zařízení Kasárna“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

+2

?

Významný
pozitivní vliv
Vliv nelze
vyhodnotit

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Z obecného zadání koncepce není možné vyhodnotit vliv (jedná se o
nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných úkolů, která je
způsobena obecnou povahou dílčího úkolu/opatření).

Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i
ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie
s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích
(Percival 2001, Bernotat 2007).
Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště
druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za jedno z
významných kritérií (hladina významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci
minimálně 1%, resp. řádově nižších jednotek % rozlohy typu přírodního stanoviště či 1%,
resp. řádově nižších jednotek % velikosti populace evropsky významného druhu na území
dané EVL nebo ptačího druhu na území ptačí oblasti (Bernotat 2007, Percival 2001, MŽP
2011).
V předloženém posouzení jsou za indikátory významně negativního vlivu na předměty
ochrany a celistvost EVL Beskydy považovány také eventuální významné změny určujících
ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav předmětů ochrany (vhodná struktura
biotopu, dostatečná kvalita přírodního prostředí, významná fragmentace prostředí, inteznivní
rušení lidskými aktivitami apod.).
Pro stanovení míry významnosti vlivu posuzované územní studie na luční typy
přírodních stanovišť v EVL Beskydy je žádoucí použít také metodickou analogii, která je
používána na území EVL Krkonoše (viz MŽP 2011, Banaš 2013). V případě EVL Krkonoše
jsou pro posouzení míry významnosti vlivu koncepcí a záměrů na luční typy přírodních
stanovišť k dispozici specifická pravidla v rámci metodické příručky k naturovému
hodnocení (viz MŽP 2011). Pro postup naturového posouzení je zásadní skutečnost, že dle
uvedené metodické příručky je vliv záměru hodnocen jako významně negativní, pokud
způsobí takový zábor lučního stanoviště, který v součtu se všemi předchozími zábory v
dotčeném katastru obce překročí určitou limitní hodnotu (viz Tab. 3 a popis níže).
Limity jsou vyjádřeny jako relativní čísla neboli procentuální podíly z celkové rozlohy tří
lučních biotopů, resp. typů přírodních stanovišť (6230, 6510, 6520) v jednotlivých katastrech
krkonošských obcí. Jsou stanoveny odděleně pro úbytky každého ze tří nejrozšířenějších
lučních stanovišť o kvalitě porostu I a II. Kvalita I je kombinace zachovalosti a
reprezentativnosti A/A, A/B, B/A, B/B a A/C z mapování biotopů soustavy Natura 2000 (dle
nové metodiky mapování biotopů odpovídá kvalitě I. kombinace degradace v rozmezí
hodnot 1 a 2 a struktury a funkce v rozmezí hodnot příznivý až mírně příznivý). Kvalita II
jsou všechny ostatní kombinace. Limity jsou uvedeny samostatně pro zábor lučních
stanovišť s kvalitou I a pak celkové limity záboru lučních stanovišť o kvalitě I i II. Limit pro
stanoviště s kvalitou I je zde myšlen jako potenciální hranice, které nemusí být reálně
dosaženo v případě, že bude dříve dosaženo celkového limitu záboru.
Tab. 3: Doporučené limitní hodnoty záboru tří typů lučních stanovišť na příkladu EVL
Krkonoše (zdroj: MŽP 2011, vysvětlení viz výše).
Stanoviště

6230*

6510

6520

Kvalita

I

I + II

I

I + II

I

I + II

limit (%)

1

2

3

6

3

6
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Pracovníci Správy KRNAP evidují a sumarizují úbytky každého ze tří lučních typů
přírodních stanovišť o dvou rozdílných kvalitách v katastrálním území každé obce odděleně
již od roku 2004, tj. od doby začlenění Krkonoš do soustavy Natura 2000. Zábor rodinným
domem a jeho zázemím je v rámci citované metodiky stanoven paušálně na 0,15 ha. Dokud
nebudou limity naplněny, je možné, aby v rámci stanoviska dle §45 i,h byl vyloučen
významný vliv na uvedené tři typy přírodních stanovišť. Překročí-li zábory stanovené limity,
nevyloučí OOP při hodnocení záměru nebo územního plánu, kterým se limit přesahuje,
podle §45i významný vliv na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše. Autorizovaná osoba,
která bude záměr nebo ÚP dále posuzovat, by měla konstatovat významně negativní vliv.
Pokud tak neučiní, měla by vyjmenovat pádné argumenty podporující její rozhodnutí. Vliv
jakéhokoliv záměru situovaného do jednoho ze dvou endemitních typů luk (druhově bohaté
subalpínské smilkové trávníky a knotovkové horské louky – dva nejohroženější podtypy
posuzovaných lučních stanovišť v Krkonoších) by měl být autorizovanými osobami
vyhodnocen jako významně negativní (viz MŽP 2011).
V případě EVL Beskydy prozatím bohužel není průběžně evidován zábor jednotlivých
lučních biotopů v důsledku realizace schválených územních plánů a konkrétních záměrů.
Tím pádem nejsou k dispozici ani aktuální údaje o rozloze jednotlivých lučních biotopů
v katastrech jednotlivých obcí. Tyto údaje lze aktuálně zjistit pouze na základě GIS analýzy
dat mapování biotopů soustavy Natura 2000 poskytnutých AOPK ČR, nebo na základě
zpřesněného aktuálního terénního průzkumu.
I přes výše popsané problémy však lze výše popsaný metodický přístup používaný
v Krkonoších do určité míry aplikovat také pro EVL Beskydy. Konkrétně pak situace
v případě stanovení limitních hodnot pro zábor přírodních stanovišť vyskytujících se na
území obce Velké Karlovice vypadá takto:
 Luční přírodní stanoviště 6510: porosty kvality I: 3% z rozlohy daného přírodního
stanoviště na katastru obce Velké Karlovice, porosty kvality I+II (všechny porosty): 6%
z rozlohy daného přírodního stanoviště na katastru obce Velké Karlovice
 Prioritní luční přírodní stanoviště 6230*: porosty kvality I: 1% z rozlohy daného
přírodního stanoviště na katastru obce Velké Karlovice, porosty kvality I+II (všechny
porosty): 2 % z rozlohy daného přírodního stanoviště na katastru obce Velké Karlovice
Kromě problematiky hodnocení kumulativních vlivů územní studie na přírodní stanoviště
je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost také vyhodnocení kumulativních vlivů územní
studie na velké šelmy. V případě hodnocené koncepce nebyl a priori vyloučen možný vliv
na biotop vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda hnědého.
Pro hodnocení kumulativních vlivů záměrů, které zasahují do významného biotopu
velkých šelem lze použít modifikovaný metodický přístup, který zvolili hodnotitelé návrhu
ÚP Bílá (viz Losík, Háková 2014). Autoři využili tzv. habitatový model výskytu velkých
šelem v Západních Karpatech (viz Romportl et al. 2012 in Kutal ed. 2012). Konkrétně
provedli výpočet záboru (ovlivnění) pro velké šelmy nejvíce vhodných biotopů navrženými
rozvojovými plochami, tj. sjezdovými tratěmi, lanovými drahami, bobovými drahami a
objekty občanské vybavenosti.
Uvedený habitatový model pracuje se zónami v 5 kategoriích dle zastoupení vhodných
biotopů pro velké šelmy. Jako podkladové proměnné pro vypracování habitatového modelu
byly použity faktory abiotického prostředí (nadmořská výška a sklonitost reliéfu), typ
krajinného pokryvu a faktory antropogenního vlivu (vzdálenost ke komunikacím a
vzdálenost k sídlům). Výstupem habitatového modelu je rastr charakterizující vhodnost
prostředí splňující nároky jednotlivých druhů velkých šelem ve škále od 0 do 100 % (viz
Romportl et al. 2012 in Kutal ed. 2012). Přes všechny dílčí nedostatky, které obecně
obdobné modely vykazují lze konstatovat, že habitatový model relativně dobře vystihuje
současnou situaci z hlediska preference prostředí velkými šelmami. Výsledný habitatový
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model pro rysa ostrovida byl využit jako výchozí podklad pro vymezení jádrových zón
aktuálního i potenciálního trvalého výskytu zájmových druhů, tzv. „nášlapných kamenů“ a
jejich propojení v migračním modelu (Romportl et al. 2012 in Kutal ed. 2012).
Obr. 15: Ukázka jednoho z výstupů habitatového modelu - vhodnost biotopu na příkladu
rysa ostrovida v Západních Karpatech (zdroj: Romportl et al. 2012 in Kutal ed. 2012).

V rámci tohoto naturového posouzení byla stejně jako v případě hodnocení ÚP Bílá
spočtena celková rozloha vhodného biotopu velkých šelem v dotčeném katastru obce. Tato
rozloha byla stanovena jako suma rozlohy zóny kategorie 5 habitatového modelu, kde se
vhodnost prostředí pro velké šelmy pohybuje v rozmezí 75-100 %. Z hlediska vlivu na velké
šelmy následně byly posuzovány ty varianty (stavební objekty), které zasahují do této zóny
kategorie 5, resp. ty záměry, které budou mít vliv na území s největším potenciálem pro
velké šelmy.
Při zpracování naturového posouzení územní studie bylo následně, stejně jako v případě
ÚP Bílá, pracováno nejenom s plochou očekávaného záboru části biotopu v zóně kategorie 5,
ale v okolí jednotlivých záměrů (stavebních objektů) byly stanoveny dvě zóny s rozdílnou
mírou potenciálního vlivu způsobeného očekávaným rušením. Zóna 1 představuje pásmo 0200 (500) m, zóna 2 pásmo 200 (500)-1000 m od hranic záměru (stavebního objektu).
Vzhledem k charakteru vlivu a jednotlivých posuzovaných záměrů (vliv bude spočívat
zejména v rušení, přičemž lyžařské areály nebudou využívány celoročně) předpokládají
autoři následující ovlivnění v rámci zóny kategorie 5:
 Nové lyžařské sjezdovky a podobné nové rozsáhlé záměry: v 1. zóně do 500 m od záměru
očekáváno 25 % snížení jejich potenciálu pro využití velkými šelmami, ve 2. zóně 5001000 m lze předpokládat 5 % snížení jejich potenciálu pro využití velkými šelmami
vzhledem k její větší vzdálenosti od zdroje vlivu.
 Změny či úpravy provozu na stávajících sjezdovkách či ve stávajících větších rekreačních
areálech, případně drobné úpravy (např. drobné rozšíření) těchto areálů (např. večerní
osvětlení sjezdovek, bobová dráha v provozu v letním období, zkapacitnění areálulanovka namísto původního vleku): v zóně do 500 m snížení využitelnosti biotopů
velkými šelmami o 15%, v zóně 500-1000 m snížení využitelnosti o 5%.
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 Výstavba nových objektů bydlení nebo rekreace (např. nová rozptýlená zástavba na
svazích): 1. zóna je stanovena do 200 m od objektu a očekáváno je 25 % snížení jejich
potenciálu pro využití velkými šelmami, ve druhé zóně, tj. 200-500 m snížení
využitelnosti biotopů o 5%.
V případě překryvu zón ovlivnění v důsledku malé vzdálenosti mezi jednotlivými
návrhovými plochami byl rozsah ovlivněných biotopů vypočten na základě kumulace míry
vlivu v jednotlivých zónách. Lze konstatovat, že zvolený přístup, resp. stanovený větší dosah
očekávaného vlivu 500 m, resp. 1000 m od zdroje rušení pro větší záměry (např. nové
sjezdovky) a menší dosah pro drobnější objekty zástavby je v souladu s údaji uváděnými
v odborné literatuře (viz např. Liddle ed. 1997, Banaš et al. 2008).
Po spočtení celkové plochy ovlivněné části biotopů velkých šelem (zóny kategorie 5 dle
habitatového modelu), byla následně vztažena tato hodnota k celkové rozloze těchto biotopů
(zóny kategorie 5) v rámci katastru obce Velké Karlovice, resp. na území EVL Beskydy.
Jako mez dosažení významného negativního ovlivnění bylo stanoveno dotčení více než 5%
biotopů předmětů ochrany (v tomto případě velkých šelem) v kategorii zóny 5 v rámci celé
EVL Beskydy. Tato mez, tj. jedno až řádově nižší jednotky procent záboru, resp.
významného ovlivnění plochy biotopu je v souladu s metodickými doporučeními MŽP a
zkušeností s posuzováním záměrů v zahraničních chráněných územích (např. Bernotat
2007).
Při naturovém posouzení je nezbytné zvažovat kromě stanovení míry významnosti vlivu
na předměty ochrany na úrovni celé EVL také otázku celistvosti (ekologické integrity), tj.
míru vlivu na úrovni katastru jednotlivých obcí v prostoru EVL. Dostatečné zastoupení
biotopů vhodných pro velké šelmy v různých částech EVL (v katastrech jednotlivých obcí)
je neméně důležité pro zajištění příznivého stavu předmětů ochrany. Pro katastr obce Velké
Karlovice byla stanovena shodná mez významného ovlivnění na úrovni 5% rozlohy
ovlivněných biotopů z celkové rozlohy biotopů kategorie 5 v k.ú. obce Bílá dle habitatového
modelu.
Jak již bylo uvedeno výše obdobný přístup pro hodnocení míry významnosti vlivu na
jednotlivé předměty ochrany, tj. včetně stanovení meze významného vlivu na úrovni řádově
jednotek procent z rozlohy řešených biotopů na území obce, je v současnosti používán také
v jiných rozsáhlých EVL a PO. Konkrétně se jedná např. o metodický přístup při posuzování
ovlivnění biotopu velkých šelem v rámci naturového hodnocení návrhu ÚP Bílá
v Beskydech a ovlivnění biotopů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v okolí plánovaných
větrných elektráren v PO Novodomské rašeliniště-Kovářská.
Kromě posouzení míry kumulativního vlivu aktuálně navrhovaných variant v rámci
hodnocené územní studie je však nezbytné vzít do úvahy také stav předmětů ochrany či
jejich biotopů a míry jejich aktuálního ovlivnění v katastrech jiných obcí v rámci EVL, resp.
souhrnně v celé EVL. Vliv stávajících a připravovaných záměrů, které v minulosti ovlivnily
nebo mohou v budoucnu ovlivnit biotopy velkých šelem na území EVL Beskydy lze jen
obtížné kvantifikovat. Důvodem je absence systematické evidence realizovaných záměrů a
také nedostatek informací o aktuálně schvalovaných územních plánech na území EVL a PO
Beskydy (viz Losík et Háková 2013), totéž platí i pro PO Horní Vsacko. Tento problém je
však částečně vyřešen prostřednictvím využití habitatového modelu (viz Romportl et al.
2012 in Kutal ed., 2012), který zohledňuje stávající využití území EVL. Vzhledem k tomu,
že habitatový model pracuje převážně s daty do r. 2011, bylo přistoupeno ke kvantifikaci
následných vlivů na území EVL Beskydy, tj. záměrů, které byly schváleny či realizovány až
po roce 2011.
Při stanovení rozsahu vlivu těchto záměrů na biotopy velkých šelem bylo postupováno
obdobně, jako při hodnocení kumulativního vlivu jednotlivých variant v územní studii, resp.
ÚP Bílá. Z dostupných informačních zdrojů byly zjištěny údaje o záměrech, které byly na
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území EVL Beskydy realizovány nebo schváleny k realizaci od roku 2011, a u nichž byla
prokázána určitá míra negativního vlivu na biotopy velkých šelem. Tyto záměry včetně
vyjádření rozlohy ovlivněných biotopů jsou uvedeny níže v tabulce. Při spočtení
očekávaných kumulativních vlivů na biotop velkých šelem byl na rozdíl od přístupu
zvoleného v naturovém hodnocení návrhu ÚP Bílá (viz Losík, Háková 2014) zvolen
poněkud jiný dosah očekávaných rušivých vlivů, který dle názoru zpracovatele tohoto
naturového posouzení více odpovídá realitě (snížení očekávané míry ovlivnění biotopů
kategorie 5 u již existujících rekreačních areálů). Při spočtení tohoto rozsahu kumulativního
vlivu na biotop velkých šelem kategorie 5 u jiných záměrů v EVL Beskydy (viz níže) byl
uplatněn shodný přístup a shodná zonace dosahu rušivých vlivů jak je popsána výše při
hodnocení jednotlivých variant v územní studii. Konkrétně byly započteny kumulativní vlivy
u následujících záměrů:
Tab. 4: Přehled záměrů na území EVL Beskydy po r. 2011, u nichž byl prokázán vliv na
velké šelmy, jež byly zahrnuty do analýzy kumulativních vlivů na velké šelmy a míra jejich
ovlivnění biotopů kategorie 5.
Záměr
Ski Malenovice-modernizace lyžařského areálu

Rozloha ovlivněných
biotopů
Malenovice 11,18 ha

Osvětlení lyžařské sjezdové tratě v areálu Bílá-Mezivodí

Bílá

7,21 ha

Bobová dráha Čeladná

Čeladná

13,6 ha

ÚP Horní Bečva

Horní
Bečva
Velké
Karlovice
Bílá

26,50 ha

ÚP Velké Karlovice (bez plochy ID 94)
ÚP Bílá
Celkem

k.ú.

24,2 ha
107,57 ha
190,26 ha

Na území celé EVL Beskydy byla na základě habitatového modelu (viz Romportl et al.
2012 in Kutal ed., 2012) zjištěna celková rozloha pro velké šelmy nejvíce vhodných biotopů
(tj. biotopů kategorie 5) ve výši 67 232.58 ha. Dosavadní míra kumulativních vlivů na biotop
velkých šelem, po započtení záměrů schválených či realizovaných po r. 2011 (viz Tab. 4)
činí 190,26 ha, což je 0,28 % z rozlohy všech vhodných biotopů kategorie 5 na území celé
EVL Beskydy.

4.4 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Na základě výše provedeného rozboru byla pozornost tohoto posouzení detailně
zaměřena na eventuální vliv návrhu ÚS Přepravní zařízení Kasárna na EVL Beskydy a PO
Horní Vsacko. Důvodem je skutečnost, že celkem u sedmi předmětů ochrany EVL Beskydy
bylo předchozím screeningem konstatováno možné riziko jejich negativního ovlivnění.
Konkrétně se jedná o tyto předměty ochrany EVL Beskydy:
 přírodní stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
 prioritní přírodní stanoviště 6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových
podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
__________________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
49
tel. 605-567905, pevná 583-034674, http://www.ekogroup.cz

Odborné posouzení možného vlivu územní studie „Přepravní zařízení Kasárna“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti







vlk obecný (Canis lupus)
rys ostrovid (Lynx lynx)
medvěd hnědý (Ursus arctos)
vydra říční (Lutra lutra)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

Provedeným screeningem navržených variant bylo zjištěno, že všechny 4 varianty
zasahují do přírodního stanoviště 6510, které je předmětem ochrany EVL Beskydy, dvě
navržené varianty mohou potenciálně maloplošně ovlivnit prioritní přírodní stanoviště 6230
a realizací jednotlivých variant by mohly být ovlivněny lokality, v nichž je z minulosti
udáván výskyt šikouška, vydry, vlka, rysa a medvěda.
V případě ptačí oblasti Horní Vsacko byly provedeným screeningem identifikovány dva
z předmětů ochrany – chřástal polní (Crex crex), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), jež by
mohly být realizací navržené ÚS negativně ovlivněny.

4.4.1 Vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů koncepce na území
evropsky významné lokality Beskydy, resp. na její předměty ochrany
Ovlivnění přírodních stanovišť - úvod:
Analýzou dat mapování biotopů (AOPK 2015b) bylo zjištěno, že všechny navržené
varianty zasahují do ploch přírodního stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), které je předmětem ochrany
EVL Beskydy. Dále byl vysloven potenciálně možný vliv realizace variant č. 4.1 a 4.2 na
přírodní stanoviště 6230*, které je také předmětem ochrany EVL Beskydy. Ostatní přírodní
stanoviště, které jsou taktéž předmětem ochrany EVL Beskydy nebudou navrženými
variantami dotčeny.
6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a
v kontinentální Evropě v podhorských oblastech):
Na základě analýzy dat mapování biotopů a jednotlivých variant záměru bylo
konstatováno, že v případě realizace variant č. 4.1 a 4.2 by potenciálně mohlo dojít k zásahu
do tohoto typu přírodního stanoviště. Případný zásah by však představoval maloplošný zábor
v řádu nižších desítek m2. Přímý zábor tohoto stanoviště se však spíše nepředpokládá. Z výše
uvedených důvodů je možné konstatovat, že realizace navržených variant 1 – 3 by
znamenala nulové ovlivnění, u variant 4.1 a 4.2 nulové až mírně negativní ovlivnění
prioritního přírodního stanoviště 6230* (0 až -1 dle stupnice hodnocení).
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis):
Z dat oficiální vrstvy mapování biotopů byl spočten očekávaný celkový zábor přírodního
stanoviště 6510 (předmětu ochrany EVL Beskydy) na katastru obce Velké Karlovice
v souvislosti s hodnocenou územní studií.
V následující tabulce je uveden celkový spočtený zábor biotopu T1.1 Mezofilní ovsíkové
louky (resp. stanoviště 6510) jednotlivými navrhovanými variantami ve vztahu k celkové
ploše tohoto biotopu v EVL Beskydy na území obce Velké Karlovice. V tabulce je obsaženo
i srovnání zjištěného záboru plochy přírodního stanoviště 6510 ve vztahu ke stanoveným
limitům významně negativního vlivu.
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Tab. 5: Sumarizace očekávaných záborů stanoviště 6510 realizací jednotlivých variant územní studie ve vztahu k limitům významně negativního vlivu.
č. 1 červená

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

s dolním
parkovištěm

č. 2 fialová

s horním
parkovištěm

s dolním
parkovištěm

č. 3 modrá

s horním
parkovištěm

808,48

s parkovacím
domem

808,48

kvalita

kvalita

č. 4 šedá

s dolním
parkovištěm

4.1 individuální
doprava

808,48

kvalita

kvalita

4.2 skibus

808,48

kvalita

kvalita

kvalita

kvalita

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

0,01

0,38

0,16

0,16

0,01

0,37

0,15

0,15

0,12

0,13

0,01

0,38

<0,001

<0,001

<0,001

0,36

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

<0,001

0,05

0,02

0,02

<0,001

0,05

0,02

0,02

0,02

0,02

<0,001

0,05

<0,001

<0,001

<0,001

0,05
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Z údajů uvedených v souhrnné tabulce výše vyplývá, že v katastru obce Velké Karlovice
nedochází v případě žádné z navržených variant k překročení limitu významně
negativního vlivu na přírodní stanoviště 6510.
Při vztažení zjištěného rozsahu očekávaného záboru plochy přírodního stanoviště 6510 na
celé území EVL Beskydy, kde plocha stanoviště 6510 činila dle oficiálních dat AOPK ČR
v době vyhlášení EVL 9 317,33 ha, odpovídá plocha záboru všech variant hodnotě <0,001
%. Lze důvodně předpokládat, že tato hodnota (<0,001 %) nebude ani při součtu ostatních
záborů ploch přírodního stanoviště 6510 na území ostatních obcí v EVL Beskydy
(kumulativní vliv) překračovat hodnotu 1%. Hodnotu 1%, resp. řádově nižší jednotky
procent, lze považovat za indikativní z hlediska stanovení hladiny významně negativního
vlivu na úrovni celé EVL (viz kap. 4.3).
Na základě výše provedeného rozboru lze konstatovat, že realizace ani jedné z variant by
nevedla k významně negativnímu ovlivnění (-2 dle stupnice hodnocení) přírodního
stanoviště 6510 realizací navržené koncepce. Realizace jednotlivých variant navržených
v koncepci by vypadala následovně:
V případě varianty č. 1, 2, 3 a 4.2 by bylo možné konstatovat mírně negativní ovlivnění
(-1 dle stupnice hodnocení) přírodního stanoviště 6510. V případě varianty č. 4.1 lze
očekávat nulové ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení) neboť se zásah do přírodního
stanoviště 6510 neočekává.
Velké šelmy – vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý:
V případě rysa je výskyt z minulosti udáván přímo z řešeného území, nálezy vlka a
medvěda jsou udávány ze širšího okolí, zejména z prostoru Javornického hřebene. Je tedy
evidentní, že území, kterým prochází navržené varianty dopravního zpřístupnění prostoru
Kasárna, jsou součástí potenciálního biotopu všech těchto tří druhů velkých šelem.
V důsledku eventuálního vybudování navržené lanové dráhy se zázemím (parkovací
ploch) v různých variantách lze očekávat komplex různě závažného ovlivnění biotopu
velkých šelem. Při budování lanové dráhy a doprovodné infrastruktury by došlo ke změně
stávajícího, převážně klidového režimu lesních porostů a navazující nelesní krajiny
v dotčeném území. K rušení (akustickému i vizuálnímu) okolního prostředí by docházelo jak
během přípravných a stavebních prací (kácení dřevin, pohyb mechanizace a dělníků), tak při
budoucím provozu lanové dráhy. Vznik nových liniových koridorů lanové dráhy by
znamenal rozčlenění a fragmentaci stávajícího, prakticky souvislého lesního prostředí
v horní části dotčeného území, včetně fragmentace vymezeného dálkového migračního
koridoru pro velké savce. Na druhou stranu je zapotřebí dodat, že případný budoucí provoz
lanové dráhy by pravděpodobně neměl zásadně negativní efekt ve smyslu vytvoření totálně
neprůchozí bariéry pro velké šelmy a jejich potravní základnu.
Dlouhodobá i aktuální nálezová data o výskytu velkých šelem v CHKO a EVL Beskydy
jednoznačně ukazují, že i přes relativně vysokou míru osídlení území, fragmentaci území
způsobenou sítí dopravních komunikací, lesních cest, relativně hustou sítí letních a zimních
turistických tras, značným počtem objektů pro bydlení a rekreaci aj. nabízí Beskydy vhodné
prostředí pro výskyt, rozmnožování a migraci velkých šelem (viz např. Banaš et al. 2008,
Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR v.v.i. 2014).
Analýza prostorových dat o výskytu velkých šelem a kurovitých ptáků z CHKO Beskydy
a CHKO Šumava, realizovaná v rámci projektu VaV Ministerstva životního prostředí (viz
Banaš et al. 2008) ukázala, že rekreační a méně intenzivní dopravní využívání území má vliv
na rozmístění těchto druhů. Analýza však neprokázala, že by tento typ využívání území měl
významnější bariérový efekt. Jak ukazují data z tohoto projektu, dále údaje Hnutí Duha
z fotopastí (např. prostor silně frekventované turistické trasy Visalaje-Bílý Kříž), nebo
aktuální pobytová data z telemetrického sledování rysa ostrovida v CHKO Beskydy (viz
Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR v.v.i. 2014), turistické trasy, sjezdovky,
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komunikace s menším provozem či rozptýlená zástavba neznamená významný problém
negativně ovlivňující migraci velkých šelem. Velké šelmy se svým chováním přizpůsobí a
těmito prostory migrují (někdy i v těsné blízkosti zástavby) převážně v klidových částech
dne (zejména za soumraku, úsvitu, v noci), kdy je zde provoz minimální či nulový. Z těchto
důvodů nelze očekávat, že by eventuální budoucí provoz lanové dráhy v předložených
variantách měl významný bariérový efekt, nebo způsobil významnější fragmentaci území.
Ani v relevantní odborné literatuře nejsou k dispozici žádné údaje o tom, že by existence
lanových drah, lyžařských sjezdových areálů či turistických tras vyvolávala bariérový efekt a
znemožňovala migraci živočichů (srovnej např. Liddle 1997).
Lze očekávat, že by realizace kterékoliv z navržených aktivních variant dopravního
zpřístupnění oblasti Kasárna znamenala zvýšení návštěvnosti území, resp. počtu návštěvníků
dopravených do prostoru hraničního Javornického hřebene. Patrně největší tlak na nárůst
návštěvníků by byl činěn v případě vybudování lanové dráhy – var. 1 – 3. Důvodem pro toto
tvrzení je zkušenost s dopady provozu jiných lanových drah na návštěvnost ve srovnatelných
lokalitách (např. více než desetinásobná návštěvnost Velké Čantoryje lanovkou z polské
strany než pěšky z české strany). Ekonomika provozu lanové dráhy (její rentabilita) si prostě
nutnost výrazné návštěvnosti žádá a koneckonců to dokládá i plánovaná přepravní kapacita
navržených lanových drah (viz text hodnocené územní studie). S tímto dopadem jde ruku
v ruce očekávaný nárůst počtu pěších, cyklistů i lyžařů v dotčeném území, zejména v jeho
vrcholové části – Javornickém hřebeni. Tito návštěvníci by se následně pohybovali v širším
dotčeném území, pravděpodobně zejména po značených stezkách. Nelze však vyloučit ani
relativně významný navazující pohyb bikerů či skialpinistů směrem od horní stanice lanové
dráhy do okolních, relativně klidových lesních porostů, mimo vyznačené trasy.
Na druhou stranu je však nezbytné říci, že lanová dráha ani další příslušenství by
s největší pravděpodobností nebyly večer a v noci v provozu. Vzhledem k absenci návrhu
doprovodné lyžařské sjezdové tratě k trase lanové dráhy nelze očekávat ani večerní
lyžováním s doprovodným umělým osvětlením. Tím pádem není důvodné očekávat ani
pohyb návštěvníků v území vpodvečer či během noci, migrace živočichů dotčeným územím
se tedy může během této klíčové klidové periody dne bez problémů uskutečňovat.
Na základě výše provedeného rozboru lze proto konstatovat očekávaný mírně negativní
vliv (-1) na rysa, vlka a medvěda u variant 1 - 3. Relativně nejmenší vliv na tyto velké šelmy
lze konstatovat v případě var. 4, která počítá s rekonstrukcí stávající komunikace, zejména
v případě subvarianty 4.2, která navrhuje využití skibusu a s tím očekávaný pokles intenzity
individuální automobilové dopravy v horních partiích řešeného území. Vliv u této varianty
lze konstatovat v rozmezí nulového až mírně negativního vlivu.
Pro komplexní zhodnocení možného ovlivnění velkých šelem a jejich biotopů je však
nezbytné pracovat také s otázkou možného kumulativního ovlivnění velkých šelem. Na
hodnocenou ÚS byl proto aplikován tzv. habitatový model (viz Romportl et al. 2012 in
Kutal ed. 2012), jehož použití je podrobně popsáno v metodické části tohoto hodnocení kap. 4.3. Využití habitatového modelu je sice primárně vhodné zejména pro hodnocení
větších územních celků v rámci Západních Karpat, nicméně i hodnocení na úrovni větších
navržených záměrů, zejména v kontextu hodnocení kumulativního vlivu v rámci katastru
větších obcí či celé EVL Beskydy, lze dle názoru zpracovatele tohoto naturového posouzení
metodicky připustit. Kromě uvedeného habitatového modelu byly využity také zóny
rušivého vlivu kolem návrhových ploch v dosahu 0-500 m, 500-1000 m, blíže viz kap. 4.3.
Cílem bylo stanovit zda, případně které konkrétní varianty zasahují do biotopů nejvíce
cenných z hlediska velkých šelem, tj. biotopů kategorie 5 dle habitatového modelu. Pro tuto
prostorovou analýzu bylo použito prostředí GIS.
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Obr. 16: Překryv návrhových ploch v rámci ÚS Přepravní zařízení Kasárna, jednotlivých
zón vhodnosti biotopu velkých šelem dle habitatového modelu a dálkových migračních
koridorů (zdroj: Habitatový model-Romportl et al. 2012 in Kutal ed. 2012, navržené varianty
- Urbanistické středisko Ostrava 2015, Dálkové migrační koridory-AOPK ČR).

Provedenou prostorovou analýzou bylo zjištěno, že do hodnotných biotopů velkých šelem
kategorie 5 zasahují tři navržené varianty – konkrétně varianta č. 1, č. 2 a č. 3.
V případě navržené varianty 1 - červená se v daném místě nachází z části přírodní luční
porosty, z části smrkové monokultury a z menší části pak i člověkem výrazně pozměněné
biotopy v okolí zástavby (objekty pro bydlení a rekreaci, cesty, apod.). Rozsah ovlivnění
biotopu zóny kategorie 5 velkých šelem navrhovanou variantou 1 byl stanoven na 3,74 ha
(ve vzdálenosti do 500 m), resp. 2,90 ha (ve vzdálenosti do 1000 m), celkem 6,64 ha.
V případě navržené varianty 2 - fialová se v daném místě nachází z části přírodní luční
porosty a z většiny pak smrkové monokultury. Rozsah ovlivnění biotopu zóny kategorie 5
velkých šelem navrhovanou variantou 2 byl stanoven na 6,5 ha (ve vzdálenosti do 500 m),
resp. 2,91 ha (ve vzdálenosti do 1000 m), celkem 9,41 ha.
V případě navržené varianty 3 - modrá se v daném místě nachází z části přírodní luční
porosty, z části smrkové monokultury a z menší části pak i člověkem výrazně pozměněné
biotopy v okolí zástavby (objekty pro bydlení a rekreaci, cesty, apod.). Rozsah ovlivnění
biotopu velkých šelem zóny kategorie 5 navrhovanou variantou 3 byl stanoven na 3,74 ha
(ve vzdálenosti do 500 m), resp. 2,90 ha (ve vzdálenosti do 1000 m), celkem 6,64 ha.
Ostatní varianty do nejvíce hodnotných biotopů velkých šelem nezasahují.
Zóna biotopů nejvíce vhodných pro velké šelmy kategorie 5 zaujímá dle habitatového
modelu v katastru obce Velké Karlovice 4 195,5 ha, na území celé EVL Beskydy 67 232,58
ha. Následující tabulka zahrnuje vztažení rozlohy biotopů kategorie 5 ovlivněných
jednotlivými variantami k celkové rozloze těchto biotopů v katastru obce Velké Karlovice a
EVL Beskydy.
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Tab. 6: Sumarizace relativního záboru biotopů nejvíce vhodných pro velké šelmy ve vztahu
k rozloze tohoto biotopu v katastru obce Velké Karlovice a EVL Beskydy.
varianta

1 červená

2 fialová

3 modrá

dílčí
varianta
s dolním
parkovištěm
s horním
parkovištěm
s dolním
parkovištěm
s horním
parkovištěm
s parkovacím
domem
s dolním
parkovištěm

zábor biotopu kategorie V.
v katastru obce Velké
Karlovice [%]

zábor biotopu kategorie
V. v rámci EVL Beskydy [%]

0,16 %

0,01 %

0,16 %

0,01 %

0,22 %

0,01 %

0,22 %

0,01 %

0,16 %

0,01 %

0,16 %

0,01 %

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v případě ani jedné navržené varianty se stanovené
hodnoty relativního záboru neblíží limitu významně negativního vlivu, který je stanoven na
5% v rámci katastru obce Velké Karlovice. Zjištěné hodnoty záboru biotopů nejvíce
vhodných pro velké šelmy se ani neblíží hodnotě 1%.
Při započtení ostatních kumulativních vlivů, tj. očekávaných záborů nejvhodnějších
biotopů pro velké šelmy dalšími záměry v EVL Beskydy (0,28 %, viz kap. 4.3, Tab. 4)
zjistíme, že celkový kumulativní vliv na velké šelmy činí v EVL Beskydy aktuálně 0,29 %
(limit významně negativního vlivu pro EVL je stanoven na 5 %). Do kumulativních vlivů na
velké šelmy nejsou započteny výsledky naturového hodnocení ÚP Nový Hrozenkov (Dohnal
2013), neboť toto hodnocení bylo vráceno k přepracování a není tedy možné v současnosti
určit velikost ovlivněné plochy záměry uvedenými v rámci nového ÚP Nový Hrozenkov.
Na základě výše provedeného rozboru lze konstatovat, že realizací variant č. 1, 2 a 3 by
došlo k mírně negativnímu ovlivnění medvěda hnědého, rysa ostrovida a vlka obecného (-1
dle stupnice hodnocení). Ostatní navržené varianty, resp. subvarianty by měly nulový až
mírně negativní vliv na velké šelmy (0 až -1 dle stupnice hodnocení).
Vydra říční (Lutra lutra):
Tento druh se občasně vyskytuje v okolí části ploch navržených změn využití území. Výskyt
vydry je vázán na tok Lemešné. V případě realizace některých variant by mohlo dojít
k přímému prostorovému překryvu výskytu daného druhu a aktivit souvisejících
s navrženými záměry – jedná se zejména o varianty č. 3, 4.1 a 4.2, které jsou situovány
v bezprostřední blízkosti toku. Jedná se zejména o riziko potenciálního rušení během
stavebních prací, riziko kontaminace vodního toku při výstavbě apod. Výslednou míra vlivu
na vydru říční nyní nelze detailně vyhodnotit, neboť nejsou známy technické detaily a
načasování jednotlivých staveb. Na základě znalostí biologie vydry říční však lze
konstatovat nulové až mírně negativní ovlivnění (0 až -1 dle stupnice hodnocení) na vydru
říční realizací navržené koncepce ve variantě 3, 4.1 a 4.2. V případě ostatních variant pak je
možné konstatovat nulové ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis):
Druh je velmi citlivý na změnu vlhkosti (vysušení) substrátu. Hlavním ohrožením pro
uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho fyzická likvidace (výraznější
kácení vzrostlých dřevin-prosvětlování porostů, odstraňování padlých kmenů dřevin apod.).
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Výskyt tohoto druhu v řešeném území je udáván z okolí Příschlopského potoka – viz kap.
3.1.
V případě realizace některých variant by mohlo dojít k přímému prostorovému překryvu
výskytu daného druhu a aktivit souvisejících s navrženými záměry – jedná se zejména o
varianty č. 1 a 3, které procházejí v blízkosti udávané lokality výskytu tohoto druhu.
V naturovém hodnocení ÚP Velké Karlovice (Háková, Losík 2013), který obsahoval
variantu č. 1, byl konstatován mírně negativní vliv na šikouška zeleného z důvodu zásahu do
biotopu druhu. S tímto závěrem lze souhlasit pro obě varianty zahrnující výstavbu
přepravního zařízení v bezprostřední blízkosti Příschlopského potoka, konkrétně tedy pro
varianty č. 1 a 3.
Na základě výše provedeného rozboru lze proto konstatovat, že realizace hodnoceného
záměru ve variantě č. 1 a 3 bude mít mírně negativní vliv (-1 dle stupnice hodnocení) na
šikouška zeleného. V případě ostatních variant pak je možné konstatovat nulové ovlivnění
(0 dle stupnice hodnocení).

4.4.2 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů výstavby a
provozu navrženého záměru na předměty ochrany PO Horní Vsacko
Chřástal polní (Crex crex):
Výskyt tohoto druhu je udáván z lučních porostů v lokalitě Štúrali, jeho výskyt je však
pravděpodobný i z ostatních lučních porostů v území, např. v lokalitě Noclehy. Při výstavbě
navržených variant č. 1, 2 a 3 dojde v prostoru jednotlivých staveb (dolní stanice, sloupy
lanové dráhy) k odstranění části stávajícího vegetačního krytu, půdního profilu v místě
staveb a fyzickému záboru části plochy stávajících lučních biotopů, které jsou chřástalem
obývány. Dále lze potenciálně očekávat, že při stavebních pracích dojde k akustickému i
vizuálnímu rušení okolního prostředí v důsledku pohybu stavební mechanizace a provádění
samotných stavebních prací, dále též během provozu navrženého záměru (lanové dráhy a
příslušenství). Vzhledem k charakteru záměru však půjde o poměrně malé zábory
potenciálně vhodných lučních biotopů.
Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že realizace záměru ve variantě č. 1, 2 a 3 by
znamenala mírně negativní ovlivnění (- 1 dle stupnice hodnocení) chřástala polního. Pro
zmírnění potenciálních negativních vlivů záměru na tento předmět ochrany je vhodné a
reálné realizovat konkrétní zmírňující opatření – zejména provádění stavebních prací mimo
hnízdní období chřástala (viz kap. 5). V případě ostatních variant pak je možné konstatovat
nulové ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia):
Výskyt tohoto druhu nebyl v zájmovém území recentně zaznamenán ani není příliš
pravděpodobný, nejblíže je udáván výskyt na úbočí Velkého Javorníku. V případě realizace
varianty č. 1, 2 nebo 3 nelze zcela vyloučit, že nedojde k zásahu do potenciálně vhodného
biotopu pro tento druh (částečné odkácení lesního porostu, rušení při výstavbě a provozu
lanové dráhy). V naturovém hodnocení ÚP Velké Karlovice (Háková, Losík 2013), který
obsahoval variantu č. 1, byl konstatován mírně negativní vliv na jeřábka lesního. Shodný
závěr, tj. mírně negativní vliv (-1) na biotop jeřábka lesního, lze vyslovit pro všechny tři
hodnocené varianty zahrnující výstavbu přepravního zařízení, konkrétně tedy pro varianty č.
1, 2 a 3.
Na základě výše provedeného rozboru lze proto konstatovat, že realizace hodnoceného
záměru ve variantě č. 1, 2 a 3 by znamenala mírně negativní vliv (-1 dle stupnice
hodnocení) na jeřábka lesního. V případě ostatních variant je možné konstatovat nulové
ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
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4.5 Hodnocení vlivů koncepce na celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí
4.5.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Úvodem je vhodné uvést, že celistvostí u EVL/PO obecně rozumíme udržení kvality
lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V
dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý
pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu.
Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál pro zabezpečení cílů
ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné schopnosti v rámci své
dynamiky (MŽP 2007).
V souladu s metodickým doporučením MŽP (viz MŽP 2007) se hodnocení vlivů záměru
na celistvost EVL Beskydy a PO Horní Vsacko zaměřilo na zjištění, zda koncepce:
• způsobuje změny důležitých ekologických funkcí
• významně redukuje plochy výskytu předmětu ochrany EVL a PO
• redukuje diverzitu lokality
• vede ke fragmentaci lokality
• vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav
předmětu ochrany
• narušuje naplňování cílů ochrany lokality

4.5.2 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit (ekologickou
integritu) jsou obsaženy již v předchozím hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany
EVL Beskydy a PO Horní Vsacko. Pro detailní popis ekologických souvislostí je tedy
vhodné odkázat na zmíněné hodnocení (viz kap. 4.4).
Vyhodnocení eventuálního vyvolání změn důležitých ekologických funkcí EVL a PO:
Na základě podrobného vyhodnocení vlivů realizace hodnocené koncepce lze
konstatovat, že v případě realizace všech navržených variant nedojde k významné změně
ekologických funkcí okolních přirozených biotopů a tím pádem ani k významnému
negativnímu ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
Vyhodnocení eventuální významné redukce ploch výskytu předmětů ochrany EVL a
PO:
Lze konstatovat, že realizací předložené koncepce v jednotlivých navržených variantách
nedojde k významné redukci ploch výskytu typů přírodních stanovišť ani k redukci rozlohy
biotopu evropsky významných druhů a ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany EVL
Beskydy a PO Horní Vsacko.
Vyhodnocení eventuální významné redukce diverzity EVL a PO:
Za významně negativní redukci diverzity EVL a PO lze považovat případnou eliminaci
výskytu či výrazné snížení početnosti některého ze stávajících předmětů ochrany (evropsky
významných druhů či ptačích druhů), resp. diagnostických, typických či ochranářsky
významných druhů na plochách výskytu typů přírodních stanovišť – předmětů ochrany
v důsledku realizace koncepce.
Realizace koncepce nebude znamenat eliminaci výskytu či snížení početnosti žádného
z předmětů ochrany na území EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
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Vyhodnocení eventuální významné fragmentace EVL a PO:
V důsledku realizace předložené koncepce nedojde k významné fragmentaci stávajícího
přirozeného prostředí jednotlivých předmětů ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
Vyhodnocení eventuální významné ztráty nebo redukce klíčových charakteristik EVL a
PO, na nichž závisí stav předmětů ochrany:
Realizaci předložené koncepce lze hodnotit jako nevýznamnou z hlediska redukce
klíčových charakteristik EVL a PO, na nichž závisí udržení příznivého stavu předmětů
ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
Vyhodnocení eventuálního významného narušení cílů ochrany EVL a PO:
Lze konstatovat nevýznamné narušení cílů ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko
v důsledku realizace koncepce.
Závěrečné shrnutí hodnotící míru ovlivnění celistvosti lokalit:
Z provedeného hodnocení vyplývá, že nedojde k významně negativnímu ovlivnění
ekologické integrity EVL a PO v důsledku navržených změn využití území.

4.6 Kumulativní vlivy ostatních známých záměrů a
koncepcí v zájmovém území na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti
Obecně lze konstatovat, že v zájmovém území lze očekávat pokračování stávajícího
zemědělského, sídelního, lesnického a rekreačního využívání krajiny. Nelze opomenout, že
již v současnosti je prostor Kasárna, zejména ze slovenské strany relativně intenzivně
antropogenně využíván. V provozu jsou zde lyžařské sjezdové tratě, ubytovací objekty a
přístupová komunikace. Aktuálně jsou zde budovány další objekty, včetně zamýšlené
přeložky části komunikace, které souvisejí s realizovanou modernizací celého střediska. Tato
část Javornického hřebene je tedy relativně dosti zatížena turistickým ruchem s očekávanou
další progresí.
V kap. 4.4 byla podrobněji zhodnocena očekávaná míra záboru plochy přírodního
stanoviště 6510 v důsledku realizace variant navržených v hodnocené ÚS ve vztahu
k rozloze přírodního stanoviště v k.ú. Velké Karlovice. Bylo konstatováno, že vzhledem
k nízkému rozsahu záboru plochy přírodního stanoviště v prostoru jednotlivých variant lze
důvodně předpokládat, že ani při součtu ostatních záborů ploch tohoto přírodního stanoviště
na území ostatních obcí v EVL Beskydy nedojde kumulativně k překročení míry významně
negativního vlivu.
Dále bylo provedeno vyhodnocení kumulativních vlivů jednotlivých variant navržených v
ÚS na velké šelmy za využití tzv. habitatového modelu (viz Romportl et al. 2012 in Kutal ed.
2012) a údajů o dosavadní míře záboru pro velké šelmy nejvhodnějších biotopů na území
EVL Beskydy. Provedeným vyhodnocením bylo konstatováno, že nedojde ke kumulativně
významně negativnímu ovlivnění velkých šelem (viz kap. 4.4).
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.cenia.cz) vyplývá,
že v prostoru zájmového území nejsou známy další realizované či připravované záměry,
které by měly aktuálně významně ovlivnit řešené území.
Konkrétní navržené záměry navíc budou posouzeny procesem EIA, pokud to bude
vyžadováno dle ZPV nebo procesem dle § 45h,i ZOPK. Také z těchto důvodů lze významné
kumulativní vlivy nyní vyloučit.
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4.7 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Realizace nulové varianty znamená zachování současného stavu území, tedy pokračování
ve stávajícím využívání území s dopravní dostupností střediska po stávající komunikaci bez
provedení jejího zkapacitnění. Tento stav však není v souladu s nadřazenými koncepcemi a
do určité míry ovlivňuje i rozvoj lyžařského a rekreačního střediska Kasárna.
V tabulce níže je uvedeno souhrnné srovnání všech navržených variant z hlediska
významnosti vlivů na předměty ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že v případě realizace jednotlivých navržených variant
nebude mít navržená koncepce významný negativní vliv na EVL Beskydy a PO Horní
Vsacko ani další lokality soustavy Natura 2000. Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů
nulové varianty a všech navržených variant na lokality Natura 2000 je srovnatelná, byť se
v celkovém souhrnu (při kumulaci vlivů) liší, jak ukazuje výsledné pořadí variant uvedené
v Tab. 8. Při porovnání subvariant 4.1 a 4.2 zabírá subvarianta 4.2 oproti subvar. 4.1 cca 0,36
ha mezofilní ovsíkové louky, což ji v souhrnu přináší druhé pořadí z hlediska celkové míry
závažnosti vlivů. Nejhůře dopadá varianta 2, která nejvíce zasahuje do nejvíce hodnotných
biotopů pro velké šelmy (kategorie 5) a znamenala by také nový průsek lesním porostem. Při
porovnání
variant 1 a 3 vychází jako horší varianta 3, která zasahuje oproti ostatním variantám
s výstavbou lanovkou i do biotopu vydry (zejména v subvariantě s parkovacím domem) a
v dolní části vyžaduje průsek lesním porostem. V případě srovnání míry vlivu navrženého
spodního a horního parkoviště je významnou skutečností, že horní parkoviště je navrženo
v kvalitních porostech biotopu T1.1 (přírodního stanoviště 6510), zatímco spodní parkoviště
v obdobných porostech, ale s horší kvalitou.
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Tab. 7: Srovnání všech navržených variant z hlediska významnosti vlivů na předměty ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
č. 1 červená

varianta

předměty
ochrany PO
Horní Vsacko

předměty ochrany EVL Beskydy

dílčí varianta

č. 2 fialová

č. 3 modrá

č. 4 šedá

s dolním
parkovištěm

s horním
parkovištěm

s dolním
parkovištěm

s horním
parkovištěm

s parkovacím
domem

s dolním
parkovištěm

4.1
individuální
doprava

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

-1

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

šikoušek
zelený

-1

-1

0

0

-1

-1

0

0

vydra
říční

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0 až -1

0 až -1

velké
šelmy

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0 až -1

0 až -1

chřástal
polní

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

jeřábek
lesní

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

přírodní
stanoviště
6510
přírodní
stanoviště
6230*

4.2 skibus

Tab. 8: Doporučené pořadí při výběru finální varianty dle souhrnné významnosti vlivu na předměty ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
varianta
dílčí varianta
doporučené pořadí
při výběru finální
varianty

č. 1 červená
s dolním
s horním
parkovištěm parkovištěm

3

4

č. 2 fialová
s dolním
s horním
parkovištěm parkovištěm

7

8

č. 3 modrá
s
s dolním
parkovacím parkovištěm
domem
6

5

č. 4 šedá
4.1
4.2 skibus
individuální
doprava
1

2
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5. Návrh konkrétních opatření
k minimalizaci případných negativních
vlivů koncepce na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti
Pro minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnocené územní studie
na předměty ochrany a celistvost EVL Beskydy a PO Horní Vsacko je při budoucím výběru
nejvhodnější varianty žádoucí vycházet z prezentované souhrnné střetové analýzy (viz Tab.
7 a Tab. 8). Byť žádná z navržených variant formálně nepřekročila stanovené limity
významně negativního vlivu (-2) na předměty ochrany a celistvost EVL Beskydy a PO Horní
Vsacko, vlivy variant 1 – 3 se této hladině blíží v případě vlivu na velké šelmy (rys, vlk,
medvěd). Případná budoucí realizace lanové dráhy ve var. 1 – 3 a doprovodného zázemí by
mohla vyvolávat rostoucí tlaky na další změny a využívání území (např. tlak na nové
ubytovací kapacity ve vrcholových partiích území, tlak na nová parkovací místa, sjezdové
tratě). Tyto změny, jež jsou nyní exaktně prakticky neuchopitelné a tím i nehodnotitelné, by
již v souhrnu mohly překročit hladinu významně negativního vlivu minimálně pro velké
šelmy. Lze proto doporučit upuštění od dalšího prosazování variant 1 – 3 a případnou
realizaci varianty 4, tj. dílčí rekonstrukci stávající komunikace, případně nulovou variantu, tj.
ponechání stávajícího stavu.
V případě setrvalého zájmu o eventuální budoucí realizaci některé z navržených variant je
žádoucí pro dané území a konkrétní záměr nezbytné zpracovat oficiální (de iure) podrobné
naturové a biologické hodnocení, ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Ve fázi
hodnocené územní studie nejsou k dispozici konkrétní technické detaily řešení jednotlivých
variant, takže nelze stanovit detailní technická a administrativní doporučení k záměru (např.
přesné načasování stavebních prací, vyjádření k jednotlivým stavebním objektům z hlediska
výskytu konkrétních cenných druhů).

6. Shrnutí a závěr
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv územní studie: „Přepravní zařízení
Kasárna“ na lokality soustavy Natura 2000. Hodnocená koncepce je územní studií, která
navrhuje několik variant dopravní dostupnosti lyžařského areálu Kasárna. Cílem
předkládaného naturového posouzení je zjistit, zda jednotlivé navržené varianty mohou mít
významně negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí. Aktuálně navržené varianty podrobněji rozvíjí původní vizi na zlepšení
dopravní dostupnosti tohoto lyžařského střediska, která byla navržena v nadřazených
dokumentacích – Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) (Atelier T-plan
2008, 2012) a Územní studii Rekreační oblasti Vsetínská Bečva (Urbanistické středisko
Brno 2013). Jedna z předložených variant je obsažena i v aktuálně platném ÚP obce Velké
Karlovice.
Předložené naturové posouzení procesně nenahrazuje naturové hodnocení ve smyslu §45i
zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nicméně může sloužit jako
případný podklad pro vydání stanoviska orgánu ochrany přírody dle §45i ZOPK.
__________________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
61
tel. 605-567905, pevná 583-034674, http://www.ekogroup.cz

Odborné posouzení možného vlivu územní studie „Přepravní zařízení Kasárna“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Všechny navržené varianty se nachází na území evropsky významné lokality (EVL)
Beskydy a ptačí oblasti (PO) Horní Vsacko. Podrobné srovnání možných vlivů navržených
variant na jednotlivé předměty ochrany těchto lokalit je uvedeno v kapitole 4.7. Z
provedeného srovnání vyplývá, že souhrnně nejmenší dopad na předměty ochrany EVL
Beskydy a PO Horní Vsacko by měla realizace varianty 4.1, která zahrnuje pouze
rekonstrukci stávající komunikace. O něco větší dopad (kvůli záboru stanoviště 6510 pro
výstavbu parkovací plochy) by měla varianta 4.2, která zahrnuje kromě rekonstrukce silnice i
zavedení skibusové linky. Ze srovnání variant 1-3, které zahrnují výstavbu přepravních
zařízení (lanová dráha), by měla relativně nejmenší dopad varianta č. 1 s vybudovaným
dolním parkovištěm, neboť se nachází v méně kvalitním segmentu lučního přírodního
stanoviště 6510, než dílčí varianta s navrženým horním parkovištěm. Tyto dvě dílčí varianty
č. 1 jsou následovány modrou variantou č. 3 s výstavbou spodního parkoviště. Varianta č. 3
s výstavbou parkovacího domu má oproti dílčí variantě č. 3 se spodním parkovištěm
potenciální dopad také na biotop vydry říční. Jako nejvíce konfliktní byla vyhodnocena
varianta č. 2, která nejvíce zasahuje do nejvhodnějších biotopů pro velké šelmy a zároveň by
si její realizace vyžádala nejrozsáhlejší kácení. Porovnání vlivu dílčích variant (subvariant)
této varianty č. 2, je shodné s hodnocením u varianty č. 1 – horní parkoviště se nachází
v hodnotnějším segmentu přírodního stanoviště 6510 a je proto hodnoceno přísněji.
Podrobné zhodnocení jednotlivých navržených variant přineslo zjištění, že ani jedna
navržená varianta v ÚS aktuálně nebude mít významný negativní vliv na celistvost a
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Byť žádná
z navržených variant aktuálně formálně nepřekročila stanovené limity významně negativního
vlivu (-2) na předměty ochrany a celistvost EVL Beskydy a PO Horní Vsacko, vlivy variant
č. 1 – 3 se této hladině blíží v případě vlivu na velké šelmy (rys, vlk, medvěd). Případná
budoucí realizace lanové dráhy ve var. 1 – 3 a doprovodného zázemí by mohla vyvolávat
rostoucí tlaky na další změny a využívání území (např. tlak na nové ubytovací kapacity ve
vrcholových partiích území, tlak na nová parkovací místa, sjezdové tratě). Tyto potenciální
budoucí změny, jež jsou nyní exaktně prakticky neuchopitelné a tím i nehodnotitelné, by již
v souhrnu mohly překročit hladinu významně negativního vlivu minimálně pro velké šelmy.
Lze proto doporučit upuštění od dalšího prosazování variant 1 – 3, tj. nového dopravního
zařízení vedoucího do prostoru Kasárna. Akceptovat lze případnou realizaci varianty 4, tj.
dílčí rekonstrukci stávající komunikace, vč. případného fungování skibusu, případně nulovou
variantu, tj. ponechání stávajícího stavu.
V Olomouci dne 17.3.2015
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
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Přílohy



Fotodokumentace
Kopie rozhodnutí MŽP o prodloužení autorizace k provádění posouzení podle §45i
zákona č.114/1992 Sb., v platném znění
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Foto 1: Pohled na prostor dolního parkoviště navrženého pro variantu 1, 2, 3 a 4.2.

Foto 2: Pohled na prostor dolního parkoviště navrženého pro variantu č. 1, 2, 3 a 4.2 od jihu.

Foto 3: Pohled na prostor navrženého parkovacího domu v dolní serpentině u zamýšlené dolní
stanice lanové dráhy ve variantě č. 3.

Foto 4: Pohled na lokalitu Štúrali, kudy má procházet trasa lanové dráhy ve variantě č. 1 a 2.

Foto 5: Pohled na místo křížení trasy lanové dráhy ve variantě č. 3 se stávající cestou.

Foto 6: Pohled na stávající areál Kasárna, kam by měly vyústit všechny navržené varianty.

Foto 7: Pohled do trasy stávajícího průseku vedení VN v blízkosti Kasárna.

Foto 8: Pohled na plánované horní parkoviště pro varianty č. 1 a 2. V lokalitě se nachází mokřadní
biotopy.

Foto 9: Pohled na prostor v okolí navržené dolní stanice ve variantě č. 2.

