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Vysvětlení zkratek a vybraných pojmů:
AOPK ČR: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EVL: Evropsky významná lokalita
Naturové hodnocení: dokument vypracovaný pro potřeby naturového posouzení osobou
autorizovanou podle § 45i odst. 3 ZOPK, který je v daných případech součástí oznámení,
dokumentace, posudku anebo vyhodnocení podle ZPV.
NDOP: národní databáze ochrany přírody
OOP: Orgán ochrany přírody
PO: Ptačí oblast
PÚR ČR: Politika územního rozvoje České republiky
SDO: souhrn doporučených opatření
ÚPD: Územně plánovací dokumentace
VN: vysoké napětí
ZOPK: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
ZPV: Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
ZÚR: Zásady územního rozvoje
ZVN: zvláště vysoké napětí

Úvodní fotografie: Vizualizace vedení ZVN v krajině – zdroj: Svoboda et al. 2020-2021
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1. Úvod
1.1 Cíl hodnocení
Předmětem předkládané zprávy je odborné posouzení možného vlivu územní studie, jež se
zabývá prověřením záměru nového vedení elektrického napětí ZVN 400 kV ve Zlínském kraji
v úseku Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR, na předměty ochrany a celistvost
lokalit soustavy Natura 2000 (dále též: naturové/odborné posouzení).
Předmětem předložené zprávy není zpracování oficiálního naturového hodnocení dle §45i
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

1.2 Zadání
Zadavatelem předkládaného odborného posouzení vlivu územní studie prověření
elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SK na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti je Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Na Máchovně
1610, 266 01 Beroun, IČ:08438391.

1.3 Postup zpracování
Předkládané naturové posouzení vychází z podkladů dodaných zadavatelem posouzení –
analytické části územní studie a grafických podkladů výsledných variant řešení záměru vedení
ZVN (Svoboda et al. 2020-2021).
Klíčovým podkladem pro zpracování předloženého posouzení byla dostupná tištěná a
digitální data o sledovaném území a místní znalost území zpracovatelem. Využita byla
recentní biologická data o výskytu významných druhů rostlin a živočichů v širším okolí
zájmového území – nálezová databáze ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny NDOP (AOPK ČR 2021b) [cit. 2021–09], data o mapování biotopů Agentury ochrany přírody
a krajiny (AOPK ČR 2021a).
Předkládané odborné posouzení se zaměřuje na území dotčená jednotlivými variantami
navrženého vedení ZVN se zacílením na možné dotčení předmětů ochrany či celistvosti lokalit
soustavy Natura 2000.
Základní konkrétní cíle předloženého posouzení jsou tyto: popis variant řešeného záměru,
komentář k očekávaným vlivům realizace jednotlivých variant záměru na celistvost a
předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000, porovnání navržených variant z pohledu míry
ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 a navržení případných opatření ke snížení eventuálních
negativních vlivů jednotlivých variant záměru na lokality Natura 2000.
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2. Údaje o koncepci
2.1 Základní popis koncepce
Územní studie prověření elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná
– hranice Česká republika/Slovensko (dále též „územní studie“) je zadána jako územní studie
ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů. Cílem územní studie jako územně plánovacího podkladu podle
stavebního zákona, je ověření možností a podmínek změn v území, a to za účelem vytvoření
podkladu pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Předmětem územní studie je prověřit, vyhodnotit a navrhnout možné varianty záměru
elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice Česká
republika/Slovensko (dále též „vedení 400 kV Otrokovice – Ladce“), které přes území
Zlínského kraje propojí stávající transformovnu v Otrokovicích s napojovacím bodem při
hranici České republiky (ČR) a Slovenské republiky (SR), a to s ohledem na přírodní, sociální
a hospodářské podmínky, hodnoty a limity dotčeného území, a zajistí tak nové napojení
elektrizační soustavy ČR do soustavy evropské (Svoboda et al. 2020-2021).
Obr. 1: Schematické vymezení vedení řešeného záměru (zdroj: Svoboda et al. 2020-2021).

Záměr vedení ZVN v úseku Otrokovice – Ladce, řešený hodnocenou územní studií,
vychází z návrhu koridoru technické infrastruktury na úseku elektroenergetiky E1 pro vedení
400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/Slovensko (-Povážská Bystrica), který
je součástí Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5,
(PÚR ČR).
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Koncepcí řešený záměr vedení ZVN ve všech navržených variantách bude konstrukčně
invariantní. Stavba sestává z následujících částí: základy, stožáry, vodiče, zemnící lana,
izolátorové závěsy. Stožáry jsou samonosné, příhradové, šroubované konstrukce zhotovené z
konstrukční oceli. Základy stožárových konstrukcí jsou klasické betonové konstrukce, ve
kterých jsou zakotveny základové díly stožárů. Celková plocha půdy, kterou základy jednoho
stožáru průměrně zaberou, se řádově pohybuje v desítkách metrů čtverečních. Ve vrcholových
částech jsou uchyceny vodiče a zemnící lana. Zemnící lana mohou být zároveň osazena
výstražnými červenými kulovými značkami z lehkého materiálu, které plní funkci optického
zvýraznění vedení pro piloty letadel a vrtulníků nebo se instalují v místech křížení vedení
s jinými stavbami dopravní infrastruktury. Výška stožárů se odvíjí od typu použitých stožárů v
závislosti na variantě vedení, pro uvažované použití stožáru typu PORTAL pro variantu
jednoduchého vedení 1x 400 kV je základní výška stožáru 34,5 m.

2.2 Navržené varianty řešení
Územní studie navrhuje vedení ZVN v pěti variantách. Jedná se o varianty A, B, C, D a E.
Výběr variant byl proveden na základě zhodnocení limitů a hodnot dotčeného území dle ÚAP
Zlínského kraje, které byly analyzovány pomocí analytického nástroje SEMAFOR, uvedeném
a popsaném v analytické části územní studie (Svoboda et al. 2020-2021). Tento nástroj
definuje zásady preventivního hodnocení území při umísťování vedení 400 kV a predikuje
potenciální vlivy této stavby na jednotlivé jevy v území, zejména na složky životního
prostředí. Popis a prostorové detaily jednotlivých variant záměru obsažených v hodnocené
koncepci je uveden níže.
Obr. 2: Souhrnná mapa koncepcí navržených variant vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Ladce
(podkladová data: Svoboda et al. 2020-2021, ČÚZK).
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Varianta A
Navržená varianta A je dlouhá přibližně 71 km. Trasa vedení ZVN je v rámci této varianty
vedena přes správní území obcí: Březová (u Zlína), Dešná, Fryšták, Horní Lideč, Hrobice,
Hvozdná, Lechotice, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Lukov, Lužná, Machová,
Martinice, Míškovice, Mysločovice, Neubuz, Ostrata, Otrokovice, Racková, Sazovice,
Slušovice, Střelná, Tečovice, Tlumačov, Valašská Polanka, Veselá, Vizovice, Všemina,
Zahnašovice, Zlín, Žeranovice.
Východní část trasy vedení ZVN, při průchodu správním územím obcí Lidečko a Horní
Lideč, je v prostorové kolizi s EVL Beskydy.
Obr. 3: Navržené vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Ladce ve variantě A (podkladová data:
Svoboda et al. 2020-2021, ČÚZK).

Obr. 4: Prostorová kolize navrženého vedení ZVN ve variantě A s EVL Beskydy (podkladová
data: Svoboda et al. 2020-2021, ČÚZK, AOPK ČR).
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Varianta B
Navržená varianta B je dlouhá přibližně 61 km. Trasa vedení ZVN je v rámci této varianty
vedena přes správní území obcí: Bratřejov, Březová (u Zlína), Dešná, Fryšták, Horní Lideč,
Hrobice, Hvozdná, Lačnov, Lechotice, Lukov, Lutonina, Machová, Martinice, Míškovice,
Mysločovice, Ostrata, Otrokovice, Pozděchov, Racková, Sazovice, Slušovice, Střelná,
Tečovice, Tichov, Tlumačov, Ublo, Veselá, Vizovice, Zádveřice-Raková, Zahnašovice, Zlín,
Žeranovice.
Tato varianta je v části navržené trasy ZVN vedena v souběhu s variantou A. Varianta B se
od trasy varianty A odklání východně od Slušovic a dále pokračuje jihovýchodním směrem.
Trasa varianty A se k variantě B znovu připojuje jižně od Střelné. Navržená varianta
prostorově nekoliduje s žádnou lokalitou soustavy Natura 2000. Trasa vedení ZVN v rámci
této varianty je společně s ostatními variantami vedena v blízkosti EVL Beskydy (v úseku
téměř u hranic ČR/SR).
Obr. 5: Navržené vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Ladce ve variantě B (podkladová data:
Svoboda et al. 2020-2021, ČÚZK).

Varianta C
Navržená varianta C je dlouhá přibližně 62 km. Trasa vedení ZVN je v rámci této varianty
vedena přes správní území obcí: Bratřejov, Březová (u Zlína), Drnovice, Fryšták, Horní Lideč,
Hrobice, Hvozdná, Lačnov, Lechotice, Lukov, Lutonina, Machová, Martinice, Míškovice,
Mysločovice, Ostrata, Otrokovice, Racková, Sazovice, Slušovice, Střelná, Tečovice, Tichov,
Tlumačov, Ublo, Újezd, Veselá, Vizovice, Vysoké Pole, Zádveřice-Raková, Zahnašovice,
Zlín, Žeranovice.
Vedení trasy ve variantě C je téměř shodné s variantou B. Rozdílem je odlišné řešení
překračování hřbetu Suchý vrch-Klášťov-Svéradov, kdy varianta C je na rozdíl od varianty B
vedena jižně od obce Bratřejov směrem k obci Vysoké Pole. Obě varianty se následně sbíhají
severovýchodně od Lačnova. Navržená varianta prostorově nekoliduje s žádnou lokalitou
soustavy Natura 2000. Trasa vedení ZVN v rámci této varianty je společně s ostatními
variantami vedena v blízkosti EVL Beskydy (v úseku téměř u hranic ČR/SR).
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Obr. 6: Navržené vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Ladce ve variantě C (podkladová data:
Svoboda et al. 2020-2021, ČÚZK).

Varianta D
Navržená varianta D je dlouhá přibližně 67,5 km. Trasa vedení ZVN je v rámci této
varianty vedena přes správní území obcí: Březová (u Zlína), Drnovice, Fryšták, Horní Lhota,
Horní Lideč, Hrobice, Hvozdná, Lačnov, Lechotice, Lípa, Loučka, Lukov, Machová,
Martinice, Míškovice, Mysločovice, Ostrata, Otrokovice, Racková, Sazovice, Sehradice,
Slopné, Slušovice, Střelná, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Újezd, Veselá, Vysoké Pole,
Zádveřice-Raková, Zahnašovice, Zlín, Žeranovice.
Navržené vedení ZVN ve variantě D je část trasy, mezi Otrokovicemi a Slušovicemi,
vedeno společně s navrženými variantami A, B a C. Následně se navržená trasa jižně od
Slušovic vydává jižním směrem k Horní Lhotě, kde se napojuje na navrženou trasu vedení
varanty E, souběžně obě trasy následně míří východním směrem k obci Lačnov, kde se spojují
s variantami B a C. Navržená varianta prostorově nekoliduje s žádnou lokalitou soustavy
Natura 2000. Trasa vedení ZVN v rámci této varianty je společně s ostatními variantami
vedena v blízkosti EVL Beskydy (v úseku téměř u hranic ČR/SR).
Obr. 7: Navržené vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Ladce ve variantě D (podkladová data:
Svoboda et al. 2020-2021, ČÚZK).
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Varianta E
Navržená varianta D je dlouhá přibližně 51,5 km. Trasa vedení ZVN je v rámci této
varianty vedena přes správní území obcí: Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Doubravy,
Drnovice, Horní Lhota, Horní Lideč, Karlovice, Komárov, Lačnov, Lhota, Loučka,
Oldřichovice, Otrokovice, Provodov, Sehradice, Slopné, Střelná, Tečovice, Tichov, Újezd,
Vysoké Pole, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí.
Trasa varianty E je oproti ostatním variantám vyvedena z počátečního bodu rozvodny
Otrokovice jižním směrem. Trasa se následně stáčí v okolí obce Lhota východně a pokračuje
směrem k Horní Lhotě, kde se setkává s navrženou variantou D trasy vedení ZVN. Navržená
varianta prostorově nekoliduje s žádnou lokalitou soustavy Natura 2000. Trasa vedení ZVN
v rámci této varianty je společně s ostatními variantami vedena v blízkosti EVL Beskydy (v
úseku téměř u hranic ČR/SR).
Obr. 8: Navržené vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Ladce ve variantě E (podkladová data:
Svoboda et al. 2020-2021, ČÚZK).
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3. Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro
zpracování posouzení vlivů koncepce
a výčet použitých zdrojů
Z hlediska posouzení vlivů územní studie prověření elektrického vedení ZVN 400 kV
Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SK na lokality soustavy Natura 2000 byl jako
základní a hlavní podklad pro posouzení použit text samotné posuzované koncepce –
analytická část územní studie a především grafické části koncepce – viz Svoboda et al. (20202021). Koncepce je variantní. Pro samotné naturové posouzení jsou relevantní konkrétní
navržené změny využití území, jež mohou potenciálně ovlivnit území evropsky významných
lokalit a/nebo ptačí oblasti, resp. jejich předměty ochrany. Jedná se o změny funkčního využití
území, jejichž realizace potenciálně může vyvolat změnu stávajících přírodních podmínek
v lokalitách soustavy Natura 2000 či v jejich blízkosti. V případě posuzované územní studie se
jedná o jednotlivé varianty trasy el. vedení ZVN, kde budou budovány sloupy ZVN a
podpůrné stavební práce a následná údržba vedení.
Dále byly pro zpracování předloženého naturového posouzení využity následující
informační zdroje (seřazeno abecedně):
AOPK ČR (2019): Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před
fragmentací
krajiny
v ČR.
Číslo
projektu:
EHP-CZ02-OV-1-028-2015.
http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/
AOPK ČR (2021a): Vrstva mapování biotopů. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit.
2021-09].
AOPK ČR (2021b): Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze;
portal.nature.cz]. [cit. 2021-09].
Banaš M. (2013): Některé praktické zkušenosti s procesem hodnocení vlivu územních
plánů obcí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti z pohledu hodnotitele. EIAIPPC-SEA, XVII, 4: s. 5-7.
Bernotat D. (2007): Practical experience of appropriate assessment in Germany.
Bundesamt für Naturschutz, Presentation at – a workshop: „European Exchange of
Experience on the Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura
2000 Sites According to Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive (92/43/EEC),
29.-30.3.2007, Berlin.
Culek M (ed.) (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.
Demek J (ed.) a kol. (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha,
584s.
Háková, A., Klaudisová, A., Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci
soustavy Natura 2000. Planeta XII, 8/2004. MŽP ČR.
Chytrý M et al. (2010): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR.
Kolektiv (2001): Péče o lokality soustavy Natura 2000: Ustanovení článku 6 směrnice o
stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, IX/ 4.
Kolektiv (2001a): Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy
Natura 2000: Metodická příručka k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o
stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, XII/1.
Kubát K. et al. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha 928 s.
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MŽP (2007): 15. Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Věstník MŽP ČR, částka 11, s. 1 – 23.
MŽP (2011): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit
soustavy Natura 2000. Zpracovalo: Občanské sdružení Ametyst, pobočka Prusiny pro
MŽP, 97 s.
MŽP (2018): Metodický pokyn. Postup hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, aktualizace 2018. Věstník MŽP, ročník XXVIII,
listopad 2018, částka 8, s. 1-62.
MŽP (2021a): Doporučení MŽP, ODOIMZ ohledně problematiky kumulativních vlivů při
posuzování vlivů záměrů a koncepcí na předmět ochrany evropsky významné lokality
Šumava podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (č.j. MZP/2021/630/521 ze dne 9. 3. 2021).
MŽP (2021b): Informace o aktualizaci ekologických informací ve Standardních Datových
Formulářích lokali soustavy Natura 2000 v roce 2020 (č.j. MZP/2021/630/1273 ze dne
11. 6. 2021).
MŽP (2021c): Problematika kumulativních vlivů při posuzování významnosti vlivů záměrů
a koncepcí na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí podle § 45i zákona č. 117/1992 Sb. (č.j. MZP/2021/630/1274 ze dne
11. 6. 2021).
Neuhäuslová Z et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
Academia, Praha, 341 s.
Percival S. M. (2001): Assessment of the Effects of Offshore Wind Farms on Birds. Ecol.
Consulting, Durham, 96 p.
Polák P, Saxa A (eds). (2005): Priaznivý stav biotopov a druhov európského významu.
ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 s.
Pruner L., Míka P. (1996): Klapalekiana. Seznam obcí a jejich částí v České republice
s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny, 1996, č. 32, s. 1–115.
Quitt E (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16. Geogr. úst.
ČSAV Brno.
Směrnice o ptácích 79/409/EHS
Směrnice o stanovištích 92/43/EHS
Svoboda M., Cihlář J., Švandelíková A., Veselý L., Vondráčková S., Drapáková M., Jakl
J., Palacka M. et Smejkal J. (2020-2021): Územní studie prověření elektrického vedení
ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR, analytická část –
prosinec 2020 + grafická část – srpen 2021.
Vyhláška č. 142/2018 Sb.
Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů
Byly použity také následující internetové zdroje: http://www.natura2000.cz/,
http://www.mzp.cz, http://www.cenia.cz, http://www.biomonitoring.cz, http://www.nature.cz
Pro provedení posouzení koncepce byly uvedené podklady dostatečné.
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4. Výčet evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí, které budou
pravděpodobně koncepcí ovlivněny, jejich
charakteristika a zdůvodnění jejich výběru
Územní studie řeší záměr vedení ZVN na poměrně rozsáhlé části území Zlínského kraje.
Úvodním screeningem byla zjištěna prostorová kolize varianty A s EVL Beskydy. Ostatní
variantní řešení se nacházejí v blízkosti území EVL, bez přímé kolize s těmito lokalitami. Na
základě této prostorové analýzy byla identifikována jedna potenciálně dotčená lokalita
soustavy Natura 2000 – EVL Beskydy, které je věnována pozornost tohoto posouzení.
Vzhledem k dostatečné vzdálenosti ostatních lokalit soustavy Natura 2000 od navržených
variant záměru vedení ZVN lze konstatovat jejich nulové ovlivnění a nejsou tudíž dále v textu
řešeny.

4.1 Charakteristika evropsky významné lokality (EVL)
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. 9).
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)
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)
7230 - Zásaditá slatiniště
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)
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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 *)
Obr. 9: Schematická mapa hranice evropsky významné lokality EVL Beskydy (zdroj: AOPK
ČR).

EVL Beskydy

V následující tabulce je uveden přehled všech předmětů ochrany EVL. Na základě
prostorové analýzy navržených variant koncepce a znalosti bionomie jednotlivých druhů, resp.
ekologických nároků přírodních stanovišť je stanoveno riziko potenciálního dotčení
jednotlivých předmětů ochrany hodnocenou koncepcí. Vyloučení vlivu koncepce na předmět
ochrany EVL se zakládá na skutečnosti, že na území EVL není zasahováno do biotopu druhu,
druh či stanoviště se ve vazbě na dotčené území v EVL nevyskytuje, anebo realizace záměru
nemá jakýkoliv potenciál negativně ovlivnit daný předmět ochrany. Vzhledem ke skutečnosti,
že předmětem ochrany EVL jsou i velké šelmy (vlk, rys, medvěd), byla během screeningu
variant koncepce věnována pozornost případné kolizi koncepce s biotopem zvláště chráněných
druhů velkých savců (AOPK ČR 2019).
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Tab. 1: Riziko dotčení jednotlivých předmětů ochrany EVL Beskydy jednotlivými variantami
řešené územní studie.
předmět ochrany
3220
3240
5130
6210
6230
6430
6510
7220
7230
8220
8310
9110
9130
9140
9170
9180
91E0
9410
oměj tuhý moravský
(Aconitum firmum ssp.
moravicum)
kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)
šikoušek zelený
(Buxbaumia viridis)
střevlík hrbolatý
(Carabus variolosus)
lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus)
vydra říční
(Lutra lutra)
netopýr velký
(Myotis myotis)
rýhovec pralesní
(Rhysodes sulcatus)
čolek karpatský
(Triturus montandoni)
velevrub tupý
(Unio crassus)
medvěd hnědý
(Ursus arctos *)
vlk obecný
(Canis lupus *)
rys ostrovid
(Lynx lynx)

Varianta A
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE

možné dotčení hodnocenou koncepcí
Varianta B Varianta C Varianta D
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Varianta E
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
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5. Identifikace předmětů ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, které
budou pravděpodobně koncepcí ovlivněny,
včetně jejich charakteristiky zaměřené na
současný stav území, cíle ochrany a
zdůvodnění jejich výběru
Na základě provedené analýzy bylo stanoveno deset předmětů ochrany EVL Beskydy jako
potenciálně dotčených realizací územní studie:
 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
 9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
 9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
 vydra říční (Lutra lutra)
 vlk obecný (Canis lupus *)
 medvěd hnědý (Ursus arctos *)
 rys ostrovid (Lynx lynx)
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis):
Stanoviště tvoří biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky. Jsou to louky nížin a pahorkatin s
dominantním ovsíkem vyvýšeným nebo podhorské louky, ve kterých převažují mezofilní
trávy nižšího vzrůstu, např. psineček obecný, tomka vonná, kostřava červená a trojštět žlutavý.
Z trav se dále vyskytují např. srha laločnatá (Dactylis glomerata), medyněk vlnatý (Holcus
lanatus) a lipnice luční (Poa pratensis), hojné jsou i širokolisté, na živiny náročné byliny –
kakost luční (Geranium pratense), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), pastinák setý
(Pastinaca sativa), jetel luční (Trifolium pratense), s menší pokryvností také zvonek
rozkladitý (Campanula patula), škarda dvouletá (Crepis biennis), mrkev obecná (Daucus
carota), chrastavec rolní (Knautia arvensis), aj. Louky mohou být stanovištěm některých
vstavačovitých rostlin, např. vstavače mužského (Orchis mascula subsp. signifera) nebo
vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia).
Biotop zahrnuje také různé přechodné typy ovsíkových luk k širokolistým suchým
trávníkům, smilkovým trávníkům a střídavě vlhkým pcháčovým loukám. Ovsíkové louky se
vyskytují na vyšších stupních aluviálních teras a na svazích, nejčastěji v blízkosti sídel. Ovsík
převládá zejména na živinami dobře zásobených půdách, zatímco typy s dominantní kostřavou
červenou jsou vázány na živiny chudší půdy ve vyšších nadmořských výškách. Porosty jsou
zpravidla dvakrát ročně koseny a příležitostně mohou být přepásány.
Stanoviště je ohroženo samovolným zarůstáním dřevinami (druhotná sukcese) či
zalesňováním, neobhospodařovaním ploch a jejich následným zarůstáním dominantními druhy
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a následně expanzivními druhy jako je třtina křovištní, nebo naopak přehnojováním na
intenzivně hospodařených plochách.
Přírodní typ stanoviště 6510 se na území EVL Beskydy vyskytuje na ploše cca 9 317,27 ha,
což představuje cca 8 % z celkové rozlohy EVL. Dle platných SDO je stav tohoto předmětu
ochrany na území EVL dobrý. Cílem ochrany tohoto přírodního stanoviště na území EVL je
zachovat rozlohu a zlepšit jejich stav na úrovni z doby vyhlášení EVL pomocí vhodného
managementu.
Územní studie ve své variantě A prochází na území EVL přes luční porosty, které
odpovídají tomuto předmětu ochrany. Realizace záměru v této variantě proto může negativně
ovlivnit přírodní stanoviště 6510. Z tohoto důvodu je uvedený předmět ochrany dále
předmětem hodnocení.
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Stanoviště tvoří biotop L5.4 Acidofilní bučiny, které se vyskytují v nadmořských výškách
asi 450–1200 m, na svazích s minerálně chudými půdami na pískovcích. Jedná se o listnaté
nebo smíšené lesy s převládajícím bukem lesním a příměsí smrku ztepilého, místy i jedle
bělokoré. Keřové patro většinou chybí, bylinné patro bývá druhově dosti chudé a zpravidla
nepřesahuje 50 % pokryvnosti. Převládají v něm běžné acidofilní lesní druhy - metlička
křivolaká, třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), kapraď rozložená (Dryopteris
dilatata), bika bělavá pravá (Luzula luzuloides subsp. luzuloides) a brusnice borůvka a
pravidelně se vyskytují druhy vázané na bučiny jako bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium
dryopteris), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), věsenka nachová (Prenanthes
purpurea), ve vlhčích lesích je roztroušená žebrovice různolistá (Blechnum spicant).
Mechorosty (např. Dicranum scoparium a Polytrichum sp.) rostou v menších polštářích hlavně
na kamenech a padlých kmenech. Druhově bohaté porosty mají věkově a druhově rozrůzněné
stromové patro i prostorově diferencovaný porost.
Bučiny jsou ohroženy především převodem na jehličnaté kultury a přezvěřením. Zachování
bučin vyžaduje zejména podporu pěstování buku (a dalších listnáčů) na úkor smrku a jemnější
způsoby hospodaření, které neotevírají celý porost a podporují přirozené zmlazení v porostu.
Lesní porosty odpovídající tomuto předmětu ochrany se na území EVL Beskydy nacházejí
na ploše o rozloze cca 11 917,8 ha, zaujímají přibližně 10 % z celkové rozlohy EVL. Stav
tohoto předmětu ochrany na území EVL je vynikající. Cílem ochrany tohoto přírodního
stanoviště je zachování rozlohy stanoviště jako v době vyhlášení EVL a zlepšení stavu těchto
porostů oproti stavu při vyhlášení EVL.
Územní studie je ve variantě A navržena v prostorové kolizi s lesními porosty přírodního
typu stanoviště 9110. Z tohoto důvodu je uvedený předmět ochrany dále předmětem
hodnocení.
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Stanoviště odpovídá biotopu L5.1 - Květnaté bučiny (Chytrý et al. 2010). Stanoviště
zahrnuje široké spektrum porostů třetího až šestého lesního vegetačního stupně, na severních
svazích místy sestupuje i níže. Výskyt přírodního stanoviště 9130 je vázán především na
minerálně bohatší půdotvorné substráty, obvykle kambizemní půdy s rychlou mineralizací
humusu. Na minerálně chudším podloží je formace vyvinuta na hlubších půdách mírných
svahů a plošin. Ve stromovém patře zpravidla převládá buk lesní (Fagus sylvatica), který je
zde často monodominantní. Vtroušeně jsou porosty bučin doplněny troficky náročnými
listnatými dřevinami jako je javor mléč (Acer platanoides), javor klen (A. pseudoplatanus),
habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub zimní (Quercus
petraea), dub letní (Q. robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (T. platyphyllos) a
jilm horský (Ulmus glabra).
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Hlavními degradačními faktory stanoviště 9130 jsou acidifikace, eutrofizace, vysoké stavy
spárkaté zvěře, přeměna na porosty s převahou smrku ztepilého, borovice lesní, eventuálně
jiných geograficky nepůvodních druhů dřevin. Pro zachování přírodního stanoviště 9130 je
zapotřebí zabránit jejich přeměně na porosty jehličnatých monokultur, podporovat přirozenou
obnovu porostů a redukovat vysoké stavy zvěře.
Tento typ přírodního stanoviště se na území EVL Beskydy vyskytuje přibližně na ploše
8 209,8 ha, což představuje cca 6,8 % rozlohy EVL. Stav přírodního stanoviště 9130 na území
EVL je vynikající. Cílem EVL je z pohledu tohoto přírodního stanoviště udržet jeho rozlohu
z doby vyhlášení a zlepšení jeho stavu oproti úrovni při vyhlášení EVL Beskydy.
Posuzovaná územní studie navrhuje ve variantě A část trasy vedení ZVN na území EVL
Beskydy, kde dochází ke střetům navržené trasy s přírodním stanovištěm 9130. Vzhledem
k této skutečnosti je uvedený předmět ochrany dále předmětem hodnocení.
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Stanoviště je na území EVL Beskydy zastoupeno biotopy L3.2 Polonské dubohabřiny a
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny. Celkově se jedná o lesy s převahou habru obecného a
příměsí dubu letního a místy buku lesního. Keřové patro je v jednotlivých porostech různě
bohatě vyvinuté. V bylinném patře jsou diagnosticky významné výskyty několika druhů
vázaných v ČR převážně na karpatskou oblast, např. pryšce mandloňovitého (Euphorbia
amygdaloides), svízele Schultesova (Galium schultesii) a hvězdnatce zubatého (Hacquetia
epipactis). Dále se vyskytují hájové druhy ostřice prstnatá (Carex digitata), jahodník obecný
(Fragaria vesca), mařinka vonná (Galium odoratum), jestřábník zední (Hieracium murorum),
jestřábník savojský (H. sabaudum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), strdivka jednokvětá
(Melicta uniflora), mléčka zední (Mycelis muralis), lipnice hajní (Poa nemoralis), kokořík
mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), aj. Mechové patro je vyvinuto nevýrazně. Druhově
bohaté porosty mají věkově a druhově rozrůzněné stromové patro i prostorově diferencovaný
(alespoň místy prosvětlený) porost.
Dubohabřiny jsou ohroženy především převodem na jehličnaté kultury. Zachování
dubohabřin vyžaduje zejména podporu pěstování dubu (a dalších listnáčů) na úkor smrku a
výběrné způsoby těžby (vč. pařezinového hospodaření), které neotevírají celý porost a
podporují přirozené zmlazení v porostu.
Lesní porosty přírodního stanoviště 9170 zaujímají v rámci EVL Beskydy přibližně 0,75 %
území, což odpovídá přibližně 902,6 ha plochy EVL. Dle SDO dosahuje stav biotopu dobrých
hodnot. Cílovým stavem tohoto předmětu ochrany na území EVL je zachování rozlohy a stavu
těchto lesních porostů jako v době při vyhlášení EVL.
Územní studie ve své variantě A prochází na území EVL přes lesní porosty, které
odpovídají tomuto předmětu ochrany. Realizace záměru v této variantě proto může negativně
ovlivnit přírodní stanoviště 9170. Z tohoto důvodu je uvedený předmět ochrany dále
předmětem hodnocení.
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Stanoviště odpovídá biotopu L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy. Lužní lesy jsou zpravidla
bohaté víceetážové porosty, tvořící vegetační doprovod v bezprostřední blízkosti vodních
toků. V dřevinné skladbě se uplatňuje relativně široká škála druhů, snášejících dočasné
zamokření či zatopení. Jsou to zejména olše lepkavá (Alnus glutinosa) a olše šedá (A. incana),
jasan úzkolistý podunajský (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) a jasan ztepilý (F.
excelsior), jilm vaz (Ulmus laevis) a jilm habrolistý (U. minor), stromová vrba bílá (Salix
alba) a vrba křehká (S. fragilis) nebo topol bílý (Populus alba) a topol černý (P. nigra).
V podrostu převládají vlhkomilné druhy široké ekologické amplitudy společné lesní, luční i
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ruderální vegetaci, s výrazným podílem keřů. Bylinné patro má výrazný jarní aspekt, mechové
patro většinou chybí.
Hlavním nebezpečím pro prioritní stanoviště 91E0 je narušení hydrologického režimu např.
regulacemi a napřimováním toků s jejich zahloubením, doprovázené poklesem hladiny
podzemní vody. Problémem je také mýcení porostů a jejich obnova geograficky a stanovištně
nepůvodními druhy či eutrofizace prostředí splachy ze zemědělských pozemků. Management
stanoviště spočívá v podpoře přirozené druhové skladby, redukci nepůvodních dřevin a
zabránění regulací vodních toků.
Porosty lužních lesů prioritního stanoviště 91E0 se v rámci území EVL Beskydy nacházejí
převážně ve vazbě na vodní toky a zaujímají zde plochu cca 268,96 ha, což odpovídá přibližně
0,22 % celého území EVL. Stav předmětu ochrany na území EVL je dle SDO dobrý. Cílem
ochrany tohoto přírodního stanoviště na území EVL je zachovat rozlohu a stav jako při
vyhlášení EVL a udržet vyhovující vodní poměry s možností rozlivu vodních toků do
pravidelně zaplavovaných stanovišť.
Územní studie ve své variantě A prochází na území EVL přes lesní porosty, které
odpovídají tomuto předmětu ochrany. Realizace záměru v této variantě proto může negativně
ovlivnit porosty prioritního stanoviště 91E0. Z tohoto důvod je uvedený předmět ochrany
dále předmětem hodnocení.
vydra říční (Lutra lutra)
V rámci svého areálu osídluje vydra říční téměř všechny typy vodních biotopů od vodních
toků přes jezera, mokřady a skalnatá mořská pobřeží. Populace obývající naše území obsazuje
tři rozdílné typy biotopů - horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých
a středních rybníků a ploché rybniční oblasti. Vydra nemá pevnou dobu páření, s mláďaty se
můžeme setkat během celého roku. Péče o mláďata trvá téměř jeden rok. V potravě vydry
výrazně převažují ryby, doplňkově též obojživelníci, korýši, drobní savci, vodní hmyz a další.
V rámci České republiky existuje několik oblastí, které jsou vydrou trvale obývány, na
zbytku území se vyskytuje pouze přechodně nebo vůbec. Vydra trvale žije v jižních a
jihozápadních Čechách, v přiléhající části Čech středních a na Českomoravské vysočině.
Dalším důležitým územím jsou Beskydy, Labské pískovce a povodí Ploučnice. Vydra říční je
ohrožena především přímým ničením jejího biotopu regulací vodních toků a jejím přímým
pronásledováním ze strany člověka. Riziko pro populaci vydry říční v ČR představuje také
autodoprava.
Na území EVL Beskydy a v jejím okolí se vydra roztroušeně vyskytuje. Těžiště výskytu na
území EVL se koncentruje podél Rožnovské a Vsetínské Bečvy a jejich přítoků. Roztroušeně
se vydra říční nachází i ve vazbě na další vodní toky na území EVL. Předkládaná územní
studie navrhuje vedení ZVN ve variantě A, která na území EVL překračuje několik vodních
toků, kde vydra nalézá svůj biotop. Konkrétně například v blízkosti křížení vedení ZVN ve
variantě A a Pulčínského potoka jsou dle NDOP (AOPK ČR 2021b) udávány nálezy druhu.
Z výše uvedených důvodů je uvedený druh dále předmětem hodnocení.
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Kuňka žlutobřichá žije v jezírkách v lomech a pískovnách, drobných lesních a lučních
tůňkách, avšak nejčastěji v zatopených příkopech a kalužích na lesních blátivých cestách,
případně v loužích na kalištích zvěře. V rybnících či požárních nádržích ji nalezneme jen v
období sucha nebo po ztrátě výše uvedeného biotopu. Po vydatných deštích nezřídka opouští
lesní tůňky či jiné větší vodní plochy a s oblibou vyhledává drobné kaluže na polích, kde se
rozmnožuje. Po opadnutí vody se dospělci často navracejí zpět do lesa či větších vod.
Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině, jako jsou:
odvodňování luk a lesů v rámci melioračních úprav, regulace a prohlubování koryt potoků,
zatrubňování drobných vodotečí či přeměna podmáčených luk v kulturní louky nebo v pole.
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Na území Zlínského kraje se kuňka žlutobřichá nachází hojně. Vazbu druh vykazuje
především na oblasti mimo nížiny. Obdobně je tomu na území EVL Beskydy, kde je kuňka
poměrně hojná. Posuzovaná územní studie navrhuje vedení ZVN na území EVL ve variantě A
v těsné blízkosti míst nálezu druhu. Dle NDOP (AOPK ČR 2021b) byla kuňka registrována
např. v blízkosti ukotvení stožáru stávajícího vedení VN.
Z výše uvedených důvodů je uvedený druh 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
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, včetně
výskytu v k.ú. Velké Karlovice, v Javorníkách i ve Vsetínských vrších. 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.
Předkládaná územní studie navrhuje jednotlivé varianty v kolizi s biotopem zvláště
chráněných druhů velkých savců, které představují migračně významné území pro tento
předmět ochrany. Nálezy druhu dle NDOP (AOPK ČR 2021b) se nacházejí ve vazbě na
migrační biotop také v širším okolí navržených variant vedení ZVN.
Z výše uvedených důvodů 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.
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.
Předkládaná územní studie navrhuje jednotlivé varianty v kolizi s biotopem zvláště
chráněných druhů velkých savců, které představují migračně významné území pro tento
předmět ochrany. Nálezy druhu dle NDOP (AOPK ČR 2021b) se nacházejí ve vazbě na
migrační biotop také v širším okolí navržených variant vedení ZVN.
Z výše uvedených důvodů je uvedený druh dále předmětem hodnocení.
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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.
Předkládaná územní studie navrhuje jednotlivé varianty v kolizi s biotopem zvláště
chráněných druhů velkých savců, které představují migračně významné území pro tento
předmět ochrany. Nálezy druhu dle NDOP (AOPK ČR 2021b) se nacházejí ve vazbě na
migrační biotop také v širším okolí navržených variant vedení ZVN.
Z výše uvedených důvodů je uvedený druh dále předmětem hodnocení.

6. Výsledky návštěvy a terénních šetření
na území EVL a PO, které budou
pravděpodobně koncepcí ovlivněny
Při úvodním screeningu předloženého návrhu koncepce (viz kap. 2.2. a kap. 4) bylo
provedeno prověření prostorové kolize koncepcí navržených variant vedení ZVN 400 kV
Otrokovice - Ladce s lokalitami Natura 2000. Na základě provedené analýzy byla
identifikována jedna potenciálně dotčená lokalita soustavy Natura 2000 – EVL Beskydy. Jako
potenciálně kolizní s územím EVL či jejími předměty ochrany byla identifikována varianta A,
všechny další varianty studie prostorově kolidují s biotopem zvláště chráněných druhů
velkých savců, který představuje migračně významné území pro některé předměty ochrany
EVL Beskydy mimo samotné území EVL – vlka obecného, medvěda hnědého a rysa
ostrovida.
S ohledem na úvodní stupeň projektové dokumentace záměru –obecněji řešená územní
studie rozvoje, nebyl v dotčené lokalitě prováděn detailní terénní průzkum. Předkládané
posouzení se opírá o autorovu znalost dotčeného území z dříve zpracovaných hodnocení a
znalost ekologie a bionomie dotčených předmětů ochrany. Významným podkladem byla data
uvedená v nálezové databázi ochrany přírody – NDOP AOPK ČR (2021b). Využit byl také
souhrn doporučených opatření EVL Beskydy (SDO) a další elektronické a tištěné prameny,
které jsou v textu průběžně citovány.
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7. Identifikace a popis předpokládaných
vlivů koncepce na EVL, PO a jejich
předměty ochrany, vyhodnocení
významnosti vlivů, vč. kumulativních a
synergických vlivů
7.1 Metodika hodnocení vlivů koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a jejich předměty ochrany
Cílem naturového posouzení je obecně zjistit, zda má koncepce významný negativní vliv
na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Za referenční
cíl pro posouzení 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).
V této souvislosti je nezbytné připomenout, že předložené naturové posouzení není
naturovým hodnocením de iure dle §45i ZOPK. Předložená koncepce nepodléhá povinnému
procesu hodnocení dle §45i ZOPK. I přesto však předložené naturové posouzení obsahově řeší
prakticky všechny náležitosti, které bývají předmětem oficiálního naturového hodnocení dle
§45i ZOPK.
Pozornost posouzení byla zaměřena na variantní řešení předkládané územní studie, které
bude podkladem pro aktualizaci ZÚR Zlínského kraje. Předkládané posouzení se zabývá
jednotlivými variantami územní studie, jejichž realizace potenciálně může vyvolat změnu
stávajících přírodních podmínek v lokalitách soustavy Natura 2000 či v jejich blízkosti. Jak
vyplývá z rozboru obsahu hodnocené koncepce provedeného v kap. 2.2, byla jako potenciálně
kolizní s územím EVL Beskydy či jejími předměty ochrany identifikována varianta A.
Všechny další varianty studie prostorově kolidují s biotopem zvláště chráněných druhů
velkých savců, který představuje migračně významné území pro některé předměty ochrany
EVL Beskydy mimo samotné území EVL – vlka obecného, medvěda hnědého a rysa
ostrovida.
Jako konkrétní metoda pro posouzení vlivů koncepce bylo zvoleno slovní vyhodnocení
všech potenciálně relevantních vlivů koncepce.
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Významnost vlivů byla hodnocena podle následující stupnice, jež je navržena metodickým
doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007):
Hodnota Termín
Popis
Významný
negativní vliv

-2

-1

Mírně
negativní vliv

0
+1

Bez vlivu
Mírně
pozitivní vliv

+2

Významný
pozitivní vliv

?

Vliv nelze
vyhodnotit

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.
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 zejména eventuální zábory přírodních
stanovišť a významné změny určujících ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav
předmětů ochrany (vhodná struktura biotopu, dostatečná kvalita přírodního prostředí, příznivý
ekologický režim stanovišť, dostatečná migrační prostupnost území, významná fragmentace
prostředí, významný zásah do kritických míst biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců
apod.).
Při posuzování vlivů obecněji pojatých koncepcí na lokality soustavy Natura 2000 je často
obtížné pro některé navržené aktivity a opatření určit přesnou míru významnosti vlivu na
lokality soustavy Natura 2000, resp. na jejich předměty ochrany. Důvodem je zpravidla
nedostatek podrobných informací o těchto návrzích zejména z důvodu nejasné prostorové
lokalizace navržených opatření a jejich rozsahu, z důvodu variantního řešení záměrů apod. U
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některých těchto typových záměrů může dojít k nulovému či různě významnému negativnímu
ovlivnění konkrétních EVL/PO, resp. jejich předmětů ochrany, v závislosti na konkrétním
provedení záměru (technických a prostorových detailech řešení). V minulosti bylo proto u
řady naturových hodnocení koncepcí z těchto důvodů používáno hodnocení „?“ („nelze
hodnotit“).
V rámci předloženého naturového posouzení územní studie vedení ZVN 400kV
Otrokovice-Ladce byla kladena zvýšená pozornost na respektování aktuálních metodických
doporučení formulovaných např. na setkání zástupců MŽP s autorizovanými osobami, např.
dne 14. 12. 2017 ve Velkém Oseku (viz zápis z tohoto jednání rozeslaný MŽP). Jde o
metodická doporučení vyplývající zejména z novely stavebního zákona a souvisejících
předpisů s účinností od 1. 1. 2018. Jedná se zejména o zvýšenou opatrnost při využívání
hodnocení „?“ („nelze hodnotit“) dle metodiky naturového hodnocení (viz tabulka výše).
S ohledem na skutečnost, že územní studie řeší liniový záměr, byla pozornost posouzení
věnována vlivu koncepce na migrační prostupnost území. Za tímto účelem byla využita
zejména datová vrstva biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců (vlk, medvěd, rys, los)
z mapového portálu AOPK ČR, která je výsledkem projektu: „Komplexní přístup k ochraně
fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“ (AOPK ČR 2019). Vymezený
biotop zvláště chráněných druhů velkých savců představuje minimální rozsah ploch nutných
k zajištění trvalé existence těchto druhů v naší přírodě. Dle podkladů AOPK ČR je tento
biotop členěn na tři části:
- jádrová území představují oblasti, které svojí rozlohou a biotopovými charakteristikami
umožňují rozmnožování vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců.
Minimální rozloha jádrových území proto vychází z údajů o velikosti domovských
okrsků předmětných druhů, měla by činit minimálně 300 km2 (pokud jedno jádrové
území tvoří funkční celek se sousedním územím, může se jejich plocha sčítat). Součástí
jádrových území nejsou zastavěná území. S ohledem na svoji rozlohu zahrnují jádrová
území jak plochy přírodního charakteru, tak i zemědělsky využívanou krajinu.
- migrační koridory, které představují nedílnou součást biotopu vybraných zvláště
chráněných druhů velkých savců. Propojují oblasti vhodné pro rozmnožování (jádrová
území) tak, aby umožnily migrační spojení, a to v minimální míře, která ještě zajistí
dlouhodobé přežití populací vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců.
- kritická místa – tedy místa, která jsou součástí migračních koridorů nebo jádrových
území, kde je zároveň průchodnost biotopu významně omezena nebo kde hrozí, že
k omezení průchodnosti může v blízké budoucnosti dojít. V případě jádrových území
jsou kritická místa vymezena tam, kde hrozí ztráta konektivity uvnitř jádrového území.
Negativní zásah do kritického místa může znamenat přerušení celého dílčího úseku
migračního koridoru nebo významné omezení funkčnosti jádrového území.
Pozice navržených variant vedení ZVN, určená územní studií, vůči biotopu zvláště
chráněných druhů velkých savců, je zobrazena na obrázku níže. Všechny navržené varianty
územní studie překračují kritické místo biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců při
hranici ČR/SR.

______________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
24
tel. 605-567905, 583-034674, http://www.ekogroup.cz

Odborné posouzení vlivu územní studie prověření elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice
ČR/SK na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Obr. 10: Biotop zvláště chráněných druhů velkých savců v zájmovém území ve vztahu
k územní studii a detail (dole) přechodu všech variant přes kritické místo biotopu na hranicích
ČR/SR (podkladová data: Svoboda et al. 2020-2021, ČÚZK, AOPK ČR).

7.2 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a
jejich předměty ochrany
Při úvodním screeningu předloženého návrhu koncepce (viz kap. 2.2. a kap. 4) bylo
provedeno prověření prostorové kolize koncepcí navržených variant vedení ZVN 400 kV
Otrokovice - Ladce s lokalitami Natura 2000. Na základě provedené analýzy byla
identifikována jedna potenciálně dotčená lokalita soustavy Natura 2000 – EVL Beskydy. Jako
potenciálně kolizní s územím EVL či jejími předměty ochrany byla identifikována varianta A,
všechny další varianty studie prostorově kolidují s biotopem zvláště chráněných druhů
velkých savců, který představuje migračně významné území pro některé předměty ochrany
EVL Beskydy mimo samotné území EVL – vlka obecného, medvěda hnědého a rysa
ostrovida.
Konkrétně nebyl vyloučen možný vliv koncepce na deset předmětů ochrany (viz Tab. 1,
kap. 4.1) EVL Beskydy:
 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
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9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
vydra říční (Lutra lutra)
vlk obecný (Canis lupus *)
medvěd hnědý (Ursus arctos *)
rys ostrovid (Lynx lynx)

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis):
Provedenou prostorovou analýzou bylo zjištěno, že jedna z navržených variant předkládané
koncepce – varianta A, je na území EVL v prostorové kolizi s porosty přírodního stanoviště
6510. Na základě dat z aktualizované vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR 2021a) je varianta
A vedena přes ovsíkové louky biotopu T1.1 východně od Horní Lidče, v okolí lomového bodu
navržené osy vedení ZVN A48. Územní studie ve variantě A zde vede osu el. vedení ZVN
v lučních porostech stanoviště paralelně se stávajícím VVN v údolním svahu řeky Senice a
následně jižně v blízkosti silnice I/49, v nivě vodního toku Střelanka. Dále navržená trasa
vedení ve variantě A překračuje maloplošný fragment ovsíkových luk východně od Lidečka.
Realizací této varianty územní studie může ve fázi stavby docházet k okrajovým zásahům
do lučního porostu přírodního stanoviště 6510, které budou vznikat zejména pojezdy stavební
techniky při stavbě stožárů vedení ZVN. Tento vliv pravděpodobně nebude významný a bude
pouze dočasný – po dobu instalace koncepcí řešeného záměru. Negativní vliv koncepce ve
variantě A je z tohoto pohledu zanedbatelný, prakticky nulový.
Vedení ZVN bude dále pravděpodobně generovat zábor lučních porostů na území EVL,
včetně luk přírodního stanoviště 6150. Trvalý zábor tohoto záměru bude omezeného rozsahu a
bude se omezovat pouze na kotvící zařízení jednotlivých stožárů. Zábory vzniklé těmito
konstrukcemi jsou okrajové, řádově jde pouze o desítky, resp. stovky čtverečních metrů. Nelze
proto očekávat, že samotné zábory budou vyvolávat významně negativní vliv na tento předmět
ochrany. Nicméně lze předpokládat, že v těsném okolí stožárů bude docházet k ruderalizaci
lučních porostů a snižování kvality porostů lučního stanoviště 6510. Rozsah tohoto ovlivnění
však bude taktéž minimální.
Vzhledem ke skutečnosti, že realizací varianty A může dojít k okrajovým záborům a
ruderalizaci lučních porostů stanoviště 6510 na území EVL Beskydy, byl pro variantu A
územní studie stanoven mírně negativní vliv (-1 dle stupnice hodnocení) na přírodní typ
stanoviště 6510.
Všechna ostatní variantní řešení územní studie jsou vedena mimo území EVL, negativní
ovlivnění tohoto předmětu ochrany na území EVL ostatními variantami se nepředpokládá.
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Lesní porosty jsou s ohledem na hodnocený záměr vedení elektrické energie dotčeny
většinou velmi podobně, proto lze posouzení vlivu koncepce na lesní přírodní stanoviště
provádět souhrnně.
Dle provedené prostorové analýzy a z dostupných dat aktualizované vrstvy mapování
biotopů (AOPK ČR 2021a) lze v případě lesních porostů přírodních stanovišť 9110, 9130,
9170 a 91E0 předpokládat ovlivnění v případě navržené varianty A, která je vedena na území
EVL Beskydy. Trasa varianty A na území EVL prochází přes množství lesních porostů či
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jejich fragmentů. Komentované přírodní typy stanovišť se v území projevují spíše ve
fragmentech, které jsou součástí rozsáhlých kulturních jehličnatých lesů. Navržená trasa
vedení ZVN ve variantě A je na území EVL navržena paralelně se stávajícím vedením VN,
pro který je již vytvořen průsek lesních porostů dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
(energetický zákon). Dle citovaného zákona je šíře průseku dána ochranným pásmem zařízení
elektrizační soustavy. V případě koncepcí řešeného záměru vedení ZVN 400 kV OtrokoviceLadce, je dle zákona stanoveno ochranné pásmo v šíři 20 m od krajního vodiče vedení na obě
jeho strany. Porosty v ochranných pásmech navíc nemohou přesahovat výšku 3 m.
Realizace vedení ZVN v sousedství stávajícího vedení bude znamenat nutný zásah do
lesních porostů, včetně zásahu do porostů výše uvedených předmětů ochrany EVL. Dojde
k vytvoření nového průseku, resp. k rozšíření stávajícího. Tento vliv bude dlouhodobý, po
celou dobu provozu záměru. Lze předpokládat dlouhodobé blokování skucese lesního porostu
v prostoru ochranného pásma ZVN. Reálně tedy dojde k dočasnému záboru části plochy
přírodních stanovišť – předmětů ochrany na území EVL Beskydy a jejich pravděpodobnou
přeměnu na antropogenní biotopy kategorie X dle katalogu biotopů. Rozsah záboru přírodních
stanovišť 9110, 9130, 9170 a 91E0 nelze s jistotou určit. Konkrétní technické řešení přenosové
soustavy (šíře stožárů, přesné umístění stožárů, aj.), na jejímž základě se bude následně
stanovovat ochranné pásmo koncepcí řešeného záměru, není součástí posuzované územní
studie. Tyto detaily lze případně řešit v návazujících etapách projektové dokumentace.
Přírodní typy stanovišť 9110 a 9130 jsou na území EVL v lesních porostech zastoupeny
relativně hojně. V případě přijetí územní studie ve variantě A nelze předpokládat vznik
významného negativního vlivu na tyto předměty ochrany. Vzhledem k odhadovanému rozsahu
záboru biotopů přírodních stanovišť 9110 a 9130 koncepcí ve variantě A lze očekávat
maximálně mírně negativní ovlivnění (-1 dle stupnice hodnocení) přírodních stanovišť
9110 a 9130.
S ohledem na omezené rozšíření lesních porostů přírodních stanovišť 9170 a 91E0 na
území EVL, které se v EVL vyskytují vzácněji, nelze a priori vyloučit významně negativní
ovlivnění (-2 dle stupnice hodnocení) těchto předmětů ochrany. Přesnou míru vlivu koncepce
ve variantě A na přírodní stanoviště 9170 a 91E0 není možné nyní s určitostí stanovit (? dle
stupnice hodnocení)a bude nutné ji prověřit v navazujícím procesu územního plánování či
v rámci územního řízení (v případě, že bude tato varianta zvolena k realizaci)..
Všechna ostatní variantní řešení územní studie jsou vedena mimo území EVL, negativní
ovlivnění lesních předmětů ochrany na území EVL ostatními variantami vedení ZVN se
nepředpokládá.
vydra říční (Lutra lutra)
Vydra se na území EVL Beskydy a v jejím okolí roztroušeně vyskytuje ve vhodných
biotopech. Těžiště výskytu na území EVL se nachází podél Rožnovské a Vsetínské Bečvy a
jejich přítoků. Lokálně se vydra říční nachází i ve vazbě na další vodní toky na území EVL.
Předkládaná územní studie navrhuje vedení ZVN ve variantě A, která na území EVL
překračuje několik vodních toků, kde vydra nalézá svůj biotop. Konkrétně v blízkosti křížení
vedení ZVN ve variantě A a Pulčínského potoka jsou dle NDOP (AOPK ČR 2021b) udávány
opakované nálezy druhu. Dále se vydra pravidelně vyskytuje ve vodním toku Senice, který
navržené vedení ve variantě A na území EVL dvakrát překračuje.
Realizací varianty A územní studie tedy může dojít k zásahu do prokázaného biotopu
druhu na území EVL Beskydy. Realizací přenosové soustavy ZVN může potenciálně docházet
k zásahům do koryt vodních toku a do navazujících břehových porostů v místě křížení záměru
s vodními toky (v případě výstavby sloupů přímo na březích) , což hypoteticky může
negativně ovlivnit migrační prostupnost těchto vodotečí pro vydru říční. Lze však
předpokládat, že tento negativní vliv nebude významný, jelikož sloupy ZVN zpravidla nejsou
budovány přímo na březích vodních toků. Potenciálně lze proto předpokládat vznik mírně
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negativního ovlivnění (0 až -1 dle stupnice hodnocení) druhu. Tento negativní vliv lze
úspěšně eliminovat v případě, že nosné konstrukce (stožáry) budou navrženy mimo vodní toky
a jejich břehové porosty – je vhodné zachovat pásmo o šířce 6 m od břehové čáry zcela bez
zástavby. Aplikací tohoto opatření lze předpokládat eliminaci negativního vlivu záměru vedení
ve variantě A na vydru říční.
Pozornost posouzení byla věnována i vodním tokům mimo území EVL, které dle
nálezových dat vydra osidluje, a které následně vtékají na území EVL. Žádný z těchto vodních
toků nebyl s žádnou z předložených variant trasy vedení ZVN v prostorové kolizi. Negativní
ovlivnění populace vydry říční na území EVL se v případě variant B, C, D a E nepředpokládá.
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Na území Zlínského kraje se kuňka žlutobřichá nachází hojně. Vazbu druh vykazuje
především na oblasti mimo nížiny. Obdobně je tomu na území EVL Beskydy, kde je kuňka
poměrně hojná. Posuzovaná územní studie navrhuje vedení ZVN na území EVL ve variantě A
v těsné blízkosti míst nálezu druhu. Dle NDOP (AOPK ČR 2021b) byla kuňka registrována
např. v blízkosti ukotvení stožáru stávajícího vedení VN. Nález je situován v blízkosti
stávající tůně k napájení dobytka v lokalitě vrcholu Kněžník, jihovýchodně od Lidečka.
Vedení trasy ZVN ve variantě A může generovat pouze dočasné ovlivnění druhu v podobě
případných kolizí stavební mechanizace s jedinci kuňky či jejich biotopem ve fázi výstavby
přenosové soustavy ZVN. Tento vliv však nebude významný. Kuňka je v území poměrně
rozšířená a v okolí nalézá dostatek vhodných biotopů. Pohyb stavební mechanizace bude
prostorově omezený. Kuňka na druhou stranu potenciálně může využít kaluže vzniklé
pohybem stavební techniky při realizaci záměru vedení ZVN. Samotný provoz záměru nebude
mít negativní vliv na kuňku žlutobřichou. Celkově lze předpokládat, že vlivem stavebních
prací na vedení ZVN ve variantě A na území EVL může dojít k nulovému až mírně
negativnému dotčení (0 až -1 dle stupnice hodnocení) kuňky žlutobřiché.
Populace kuňky žlutobřiché na území EVL nebude realizací ostatních variant záměru
negativně dotčena. Varianty B, C, D a E jsou vedeny mimo území EVL.
velké šelmy (medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid):
S ohledem na blízké biotopové nároky těchto předmětů ochrany je jejich možné ovlivnění
realizací koncepce hodnoceno souhrnně. Z nálezové databáze AOPK ČR (NDOP) vyplývá, že
všechny tyto druhy velkých šelem využívají širší zájmové území zejména pro migraci. Území
Beskyd je jedinečným územím, kde se všechny tyto tři velké šelmy vyskytují, a to především
díky migracím jedinců ze slovenské strany státní hranice. S ohledem na tuto skutečnost bylo
posouzení vlivu koncepce zaměřeno zejména na možné ovlivnění migrační prostupnosti území
pro tyto předměty ochrany.
V tomto posouzení byla pro vyhodnocení vlivu koncepce na migrační prostupnost území
použita oficiální vrstva AOPK, poskytovaná jako jev ÚAP č. 36b „biotop vybraných zvláště
chráněných druhů velkých savců“. Zpracovanou prostorovou analýzou bylo zjištěno, že
všechny varianty trasy vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Ladce jsou navrženy v kolizi
s migračními koridory biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců (viz Obr. 10 výše). Při
státní hranici ČR/SR jsou všechny koridory vedeny přes kritické místo mezi rozsáhlým
jádrovým územím na severu (Beskydy) a migračním koridorem na jihu (okolí Študlova).
Varianta A je vedena v okrajové části jádrového území biotopu zvláště chráněných druhů
velkých savců na území EVL Beskydy. Ostatní varianty jsou vedeny mimo území EVL,
nicméně v rámci biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců.
Dle nálezové databáze NDOP (AOPK ČR 2021b) jsou dotčené migrační koridory,
především ve východní části zájmového území, využívány velkými šelmami. Svědčí o tom
především nálezy medvěda hnědého a rysa ostrovida ve vazbě na migrační koridor ProvodovLidečko (hřbet Suchý vrch-Klášťov-Svéradov), kde jsou navrženy trasy variant B-E. Některé
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nálezy druhů se nacházejí v těsné blízkosti navržených tras. Varianta A se východně od
Slušovic odklání a postupuje severovýchodním směrem, v rámci migračního koridoru
Slušovice-Liptál-Vsetín. V rámci tohoto migračního koridoru byly zaznamenány jednotky
nálezů pobytových znaků medvěda hnědého a vlka obecného.
Posuzovaná územní studie se zabývá variantním řešením vedením ZVN 400 kV. Vedení je
zamýšleno jako nadzemní přenosová soustava. Charakter záměru proto nemá potenciál
vytvářet významné migrační bariéry pro velké šelmy. Hypotetické riziko realizace všech
variant záměru spočívá v dočasném rušení migrujících jedinců velkých šelem v rámci jejich
biotopu ve fázi výstavby vedení, která může vést k dočasnému okrajovému zhoršení
prostupnosti biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců. Negativní vliv záměru ve všech
variantách na velké šelmy bude nízký a dočasný. Lze předpokládat, že ani v průběhu
stavebních prací nebude významněji narušena možnost migrace velkých šelem zájmovým
územím (stavební práce budou probíhat během dne, dočasný charakter stavebních prací
apod.).
Realizací všech navržených variant trasy vedení ZVN bude vznikat nulové až mírně
negativní ovlivnění (0 až -1 dle stupnice hodnocení) velkých šelem. Jako potenciálně nejvíce
kolizní se v tomto případě jeví trasa ve variantě A, a to především z důvodu okrajového zásahu
do jádrového území biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců. Ani tato varianta však
nebude generovat větší než mírně negativní vliv na velké šelmy. Ostatní varianty obsažené
v předkládané studii jsou srovnatelné a generují stejnou míru vlivu na velké šelmy.

7.3 Hodnocení vlivů koncepce na celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí
7.3.1 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 a PO 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

7.3.2 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů koncepce na celistvost lokalit (ekologickou
integritu) jsou obsaženy již v předchozím posouzení vlivů koncepce na předměty ochrany
EVL Beskydy. Je tedy vhodné odkázat na zmíněné posouzení (viz kap. 7.2).
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Vyhodnocení eventuálního vyvolání změn důležitých ekologických funkcí EVL a PO:
Na základě podrobného vyhodnocení vlivů realizace hodnocené koncepce lze konstatovat,
že ve všech variantních řešeních nedojde k významné změně ekologických funkcí okolních
přirozených biotopů a tím pádem k významnému negativnímu ovlivnění předmětů ochrany
EVL Beskydy.
Vyhodnocení eventuální významné redukce ploch výskytu předmětů ochrany EVL a PO:
Lze konstatovat, že realizací předložené koncepce ve variantách B-E nedojde k významné
redukci ploch výskytu předmětů ochrany EVL Beskydy. V případě realizace územní studie ve
variantě A nelze vyloučit významný vliv koncepce na přírodní stanoviště 9170 a 91E0. Míru
vlivu varianty A na tyto předměty ochrany EVL Beskydy nelze s určitostí stanovit. V případě
přijetí územní studie ve variantě A je proto nutné potenciální vlivy této varianty prověřit
v následných stupních územního plánování.
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 významné snížení početnosti
předmětů ochrany EVL Beskydy.
Vyhodnocení eventuální významné fragmentace EVL a PO:
V důsledku realizace předložené koncepce ve všech uvedených variantách dojde
k nulovému až mírnému negativnímu ovlivnění migrační prostupnosti zájmového území.
Tento vliv bude vznikat především ve fázi výstavby zamýšleného vedení ZVN, kdy bude
docházet k dílčímu rušení v rámci biotopů druhů velkých šelem. Charakter koncepcí řešeného
záměru vedení ZVN však nemá potenciál významně ovlivnit migrační prostupnost území a
fragmentovat biotop předmětů ochrany EVL Beskydy.
Vyhodnocení eventuální významné ztráty nebo redukce klíčových charakteristik EVL a
PO, na nichž závisí stav předmětů ochrany:
Realizaci předložené koncepce ve všech variantách lze hodnotit jako nevýznamnou
z hlediska redukce klíčových charakteristik EVL Beskydy, na nichž závisí udržení příznivého
stavu předmětů ochrany EVL Beskydy.
Vyhodnocení eventuálního významného narušení cílů ochrany EVL a PO:
Lze konstatovat nevýznamné narušení cílů ochrany EVL Beskydy v důsledku realizace
koncepce ve všech variantách.
Závěrečné shrnutí hodnotící míru ovlivnění celistvosti lokalit:
Z provedeného hodnocení vyplývá, že nedojde k významně negativnímu ovlivnění
ekologické integrity EVL a PO v důsledku hodnocené koncepce.
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7.4 Kumulativní a synergické vlivy ostatních známých
záměrů a koncepcí v zájmovém území na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti
V kap. 7.2 bylo konstatováno, že v důsledku realizace předkládané koncepce bude
generovat negativní ovlivnění některých předmětů ochrany EVL Beskydy. Konkrétně nebyl
vyloučen potenciálně významně negativní vliv koncepce ve variantě A na předměty ochrany
EVL – přírodní stanoviště 9170 a 91E0 (hodnoceno stupněm „?“). Dále lze předpokládat vznik
potenciálně mírně negativního vlivu koncepce ve variantě A na přírodní typ stanoviště 6510,
9110 a 9130, vydru říční a kuňku žlutobřichou..
V případě realizace všech variant řešení předkládané koncepce lze předpokládat nulové až
mírně negativní ovlivnění velkých šelem v důsledku rušení a dočasném, mírném vlivu na
migrační prostupnost zájmového území.
Potenciální kumulativní a synergické vlivy tak nelze vyloučit.
Konkrétní záměr budování vedení ZVN 400kV Otrokovice – Ladce bude, pokud to bude
vyžadováno dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (ZPV) nebo procesem dle §45h,i
ZOPK, v platném znění, do budoucna ve vybrané variantě posouzen procesem EIA.
V takovém případě je nezbytné důkladně posoudit také problematiku možných kumulativních
vlivů na úrovni hodnocení konkrétního záměru.
Obecně ke kumulaci negativních vlivů dochází zejména u záborů biotopů jednotlivých
předmětů ochrany EVL a PO a snižování migrační prostupnosti území pro velké šelmy. Mezi
další kumulativní, synergické vlivy a spolupůsobící faktory lze považovat zejména
pokračování stávajícího zemědělského, energetického, sídelního, dopravního, lesnického a
rekreačního využívání krajiny a také vlivy velkého měřítka, jakými jsou dopady klimatické
změny apod.
Posuzovaná koncepce se zabývá variantním řešením záměru vedení ZVN 400 kV
Otrokovice – Ladce. Proto byla koncepce z pohledu možných kumulativních a synergických
vlivů posuzována s přihlédnutím k ostatním záměrům prováděným na území EVL Beskydy.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.cenia.cz) jsou ve vazbě
na EVL Beskydy aktuálně připravovány či realizovány následující záměry, u nichž nebyl
vyloučen vliv na EVL. Uváděny jsou pouze potenciálně dotčené předměty ochrany řešené
v předkládaném posouzení (tučně):
• Zahrádka J. (2019): Plán Pracoviště povrchových úprav a kataforetického lakování –
bez vlivu na EVL Beskydy.
• Banaš M. (2015): Zimoviště pro ovce – mírně negativní ovlivnění velkých šelem (vlk,
rys, medvěd) vlivem zásahu do migračně významného území na území obce Vidče –
nesouhlasné stanovisko.
• Kuras T. (2010): Průmyslová zóna Zubří – Inženýrské sítě v Zubří na pozemku parc. č.
5347/3, 5352, 5460 v katastrálním území Zubří – mírně negativní ovlivnění vlka
obecného vlivem zásahu do migračně významného území; potenciálně mírně negativní
vliv na vydru říční a medvěda hnědého vlivem snížení migrační prostupnosti území.
• Banaš M. (2011): Rozvoj lyžařského areálu Severka – mírně negativní vliv na přírodní
stanoviště 9130 vlivem zásahu do biotopu předmětu ochrany (setiny procenta z rozlohy
na území EVL); nulový až mírně negativní vliv na velké šelmy (vlky, rys medvěd)
ovlivněním migračně významného území obce Dolní Lomná.
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• Koutecká V. (2005): Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech – potenciální
významně negativní vliv na velké šelmy (vlk, rys, medvěd) z důvodu rušení klidových
biotopů druhů v okolí vrcholu Lysé hory.
• Kuras T. (2005): Obnova horské chaty na Lysé hoře na místě vyhořelé chaty Slezský
dům, přípojky inženýrských sítí, terénní úpravy a zpevněné plochy – nespecifikovaný
vliv na velké šelmy (vlk, rys, medvěd) vlivem rušení v okolí vrcholu Lysé hory.
• Banaš M. (2007): Ski areál Synot, Velké Karlovice – mírně negativní vliv na přírodní
stanoviště 9130 (zábor cca 130 m2), 6510 (zábor cca 900 m2), vlka obecného vlivem
rušení a kuňku žlutobřichou z důvodu dotčení biotopu 2 jedinců druhu.
• Machar I. in Marťan P. (2006): Lesní cesta Dinotice-Vávrová-Pálenice-SpálenýHluboké – naturové hodnocení není v databázi dostupné.
• Koutecká V. (2006): Přeložka silnice I/11 v úseku Třanovice – Oldřichovice – Bystřice
– potenciální negativní vliv (bez určení míry) na kuňku žlutobřichou a velké šelmy
(vlk, rys, medvěd) v důsledku fragmentace krajiny v lokalitě Jablunkovského průsmyku.
• Banaš M. (2005): Výrobní závod společnosti Hyundai Motor Company na území
průmyslové zóny Nošovice – potenciální negativní ovlivnění kuňky žlutobřiché
(kolize s migrujícími jedinci při stavbě záměru), velkých šelem (navýšení intenzity
dopravy v Jablunkovském průsmyku) a vydry říční (potenciál dotčení biotopu druhu).
• Banaš (2012): Bobová dráha Čeladná – nulové až mírně negativní ovlivnění přírodního
stanoviště 9110 vlivem okrajové eutrofizace a rysa ostrovida vlivem rušení.
• Banaš M. (2013): Ski Malenovice – modernizace lyžařského centra – nulový až mírně
negativní vliv na velké šelmy (vlky, rys medvěd) vlivem ovlivnění migračně
významného území (rušení) na území obce Malenovice.
• Kuras T. (2009): Stavební úpravy chaty Ludvík č. ev. 0493 na Lysé hoře – potenciální
mírně negativní ovlivnění velkých šelem (vlk, rys, medvěd) vlivem rušení ve fázi
výstavby v okolí vrcholu Lysé hory.
• Banaš M. (2011): Osvětlení lyžařské sjezdové tratě ve SKI areálu Bílá-Mezivodí, k.ú.
Bílá – bez vlivu na EVL Beskydy
• Koutecká V. (2006): V403 Prosenice – Nošovice, rekonstrukce jednoduchého vedení
400 kV na dvojité - naturové hodnocení není v databázi dostupné.
Žádný z uvedených záměru negeneroval významně negativní ovlivnění EVL Beskydy. Na
základě analýzy provedených naturových hodnocení záměrů na území EVL lze konstatovat
potenciál vzniku kumulativních a synergických vlivů posuzované koncepce především na
přírodní stanoviště 6510, 9110 a 9130, a dále na velké šelmy, kuňku žlutobřichou a vydru
říční. Jako nejvíce kolizní se v tomto případě jeví navržená varianta A, která generuje
negativní ovlivnění na všechny zmíněné předměty ochrany. Stanovené varianty B-E se
nacházejí mimo území EVL Beskydy, v kumulaci s ostatními záměry tak mají potenciál
ovlivnit pouze migrační biotop velkých šelem.
V případě kuňky žlutobřiché a vydry říční lze předpokládat, že negativní ovlivnění jejich
populací je při realizaci územní studie ve variantě A omezeného rozsahu a spíše přechodného
trvání. Výše jmenované záměry se nacházejí zcela mimo koncepcí dotčené zájmové území.
Výše jmenované záměry dále nebudou na populace dotčených druhů působit ve stejném
časovém období. Žádný z uvedených záměru nemá potenciál v kumulaci či synergii
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s posuzovanou koncepcí generovat významně negativní vliv na tyto předměty ochrany EVL
Beskydy.
Z pohledu přírodního typu stanoviště 6510, bude v součinnosti s některými záměry na
území EVL docházet ke kumulativnímu navýšení záboru biotopu tohoto přírodního stanoviště.
Konkrétně však realizace předkládané koncepce ve variantě A bude znamenat pouze okrajové
navýšení tohoto záboru, řádově cca o několik desítek, resp. stovek metrů čtverečních.
Koncepcí generovaný rozsah záboru přírodního stanoviště 6510 je minimální a nemá potenciál
ani v kumulaci s ostatními záměry generovat významně negativní ovlivnění tohoto předmětu
ochrany.
Dotčené lesní porosty přírodních typů stanovišť 9110 a 9130 byly v minulosti
hodnocenými záměry negativně ovlivněny pouze minimálně (zlomky procent z celkové
rozlohy stanoviště na území EVL). Oba typy lesních stanovišť jsou na území EVL velmi
rozšířené. Navržená koncepce ve variantě A bude znamenat dlouhodobý zábor části biotopu
těchto stanovišť na území EVL. Konkrétní rozsah záboru není z dostupné dokumentace
zřetelný. Nicméně i při zvážení kumulativních vlivů koncepce ve variantě A a potenciálně
kolizních záměrů (viz výše), se neočekává takový úbytek plochy přírodních typů stanovišť
9110 a 9130, který by vedl k vyvolání významně negativního ovlivnění těchto předmětů
ochrany.
Všechny navržené varianty řešení obsažené v posuzované koncepci budou v průběhu
výstavby záměru vedení ZVN generovat nulový až mírně negativní vliv na velké šelmy
možným dílčím rušením v rámci biotopu druhů. Dle provedené analýzy záměrů realizovaných
na území EVL je tento typ ovlivnění nejčastějším negativním vlivem stanoveným u
jednotlivých záměrů na území EVL Beskydy. Koncepcí řešený záměr nemá v žádné z variant
potenciál v kumulaci s výše uvedenými záměry navyšovat úroveň rušení velkých šelem, která
by generovala významně negativní ovlivnění biotopu velkých šelem. Vliv rušení bude ve
všech případech pouze lokálního, dočasného charakteru a v dotčeném území není situován jiný
zamýšlený záměr, který by byl ve vztahu k velkým šelmám v kumulaci či synergii
s navrženými variantami předkládané koncepce.
Ani v případě dalších hodnocených předmětů ochrany EVL Beskydy nebyl shledán
potenciál významně negativních kumulativních či synergických vlivů.
Po provedené analýze nebylo shledáno, že by posuzovaná koncepce měla v kumulaci
či synergii s jinými záměry na území EVL Beskydy generovat významné negativní vlivy
na lokality soustavy Natura 2000, resp. na jejich předměty ochrany či celistvost.
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8. Porovnání variant řešení záměru
obsažených v koncepci z hlediska
očekávaných vlivů
Posuzovaná koncepce byla předložena variantně, konkrétně ve variantách A, B, C, D a E.
Posouzení vlivu koncepce proto bylo prováděno s ohledem na variantní řešení zamýšleného
záměru vedení ZVN 400 kV Otrokovice-Ladce. Celkové posouzení jednotlivých variant ve
vztahu k předmětům ochrany a celistvosti EVL Beskydy je vyobrazeno v tabelární formě níže.
Míra vlivu uvedená v posouzení odpovídá použité stupnici hodnocení (viz kap. 7.7).
Tab. 2: Srovnání všech navržených variant z hlediska významnosti vlivů na předměty ochrany
EVL Beskydy.
předmět ochrany
6510
9110
9130
9170
91E0
kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)
vydra říční
(Lutra lutra)
velké šelmy (vlk, rys,
medvěd)

Varianta A
-1
-1
-1
? (nelze
vyloučit -2)
? (nelze
vyloučit -2)

možné dotčení hodnocenou koncepcí
Varianta B
Varianta C
Varianta D
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Varianta E
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0

0

0

0

0 až -1

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0 až -1

0 až -1

0 až -1

Na základě výše uvedeného přehledu lze konstatovat, že varianty B, C, D a E jsou
srovnatelné a při jejich realizaci nelze předpokládat vznik významně negativního ovlivnění
předmětů ochrany a celistvosti EVL Beskydy. V případě realizace územní studie ve variantě A
nelze na základě současného stupně projektové dokumentace záměru a priori vyloučit možný
významný vliv na EVL Beskydy, a to s ohledem na její dva předměty ochrany – přírodní
stanoviště 9170 a 91E0.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze z hlediska ochrany lokalit Natura 2000
konstatovat, že nejvhodnějšími variantami k realizaci záměru vedení ZVN 400 kV Otrokovice
– Ladce jsou srovnatelně varianty B, C, D a E. Navržená varianta A je z pohledu vlivu na
lokality soustavy Natura 2000 méně vhodná.
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9. Opatření k prevenci, vyloučení nebo
snížení očekávaných nepříznivých vlivů
koncepce, včetně odůvodnění jejich
stanovení
Pro vyloučení či minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace jednotlivých
variant územní koncepce na předměty ochrany a celistvost EVL Beskydy je při budoucí
realizaci záměru zapotřebí zapracovat následující konkrétní doporučení:
Varianta A
 Za účelem eliminace potenciálního negativního vlivu na vydru říční je žádoucí při
řešení projektové dokumentace k záměru umístit nosné konstrukce (stožáry) mimo
vodní toky a jejich břehové porosty – je vhodné zachovat pásmo o šířce 6 m od
břehové čáry zcela bez zástavby.
 Pro stanovení přesné míry ovlivnění lesních přírodních stanovišť na území EVL
Beskydy (zejména přírodní stanoviště 9170 a 91E0) záměrem ve variantě A je
nutné v navazujícím procesu územního plánování či v územním řízení prověřit vliv
realizace záměru na tyto předměty ochrany EVL Beskydy.

10. Porovnání míry vlivu koncepce bez
provedení opatření k prevenci, vyloučení
nebo snížení očekávaných nepříznivých
vlivů s mírou vlivu v případě jejich
provedení
V případě neprovedení navržených opatření v kap. 9 nelze vyloučit významně negativní
ovlivnění přírodních stanovišť 9170 a 91E0 na území EVL Beskydy u varianty A. Dále lze
očekávat přetrvávající mírně negativní ovlivnění biotopu vydry říční. Přijetí opatření
navržených v kap. 9 je reálné.
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11. Závěr posouzení z hlediska
významnosti vlivu koncepce a
konstatování zda koncepce má významný
negativní vliv na předměty ochrany anebo
celistvost EVL a PO
Předmětem předkládané zprávy je odborné posouzení vlivu územní studie prověření
elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SK na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Předmětem územní studie je prověřit, vyhodnotit a
navrhnout možné varianty elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná
– hranice Česká republika/Slovensko, které přes území Zlínského kraje propojí stávající
transformovnu v Otrokovicích s napojovacím bodem při hranici České republiky a Slovenské
republiky. Územní studie navrhuje vedení ZVN v pěti variantách. Jedná se o varianty A, B, C,
D a E.
Předložené naturové posouzení procesně nenahrazuje naturové hodnocení ve smyslu §45i
zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK), nicméně obsahově
zahrnuje prakticky všechny náležitosti, které jsou dokladovány u oficiálních naturových
hodnocení dle §45i ZOPK.
Cílem předkládaného posouzení je zjistit, zda má předkládaná studie významný negativní
vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit a/nebo
ptačích oblastí a zhodnocení jejich jednotlivých variant ve vztahu k lokalitám soustavy Natura
2000.
Bylo zjištěno, že jedna z variant – A přímo koliduje s územím EVL Beskydy. U této
varianty byl stanoven potenciálně nulový až mírně negativní vliv na kuňku žlutobřichou, a
vydru říční. Potenciálně mírně negativní vliv (-1) byl konstatován u přírodního typu
stanoviště 6510, 9110 a 9130 z důvodu možného zásahu do části biotopů těchto předmětů
ochrany na území EVL. Dále byl u varianty A zjištěn potenciál negativního ovlivnění
přírodních stanovišť 9170 a 91E0. Přesnou míru ovlivnění těchto předmětů ochrany však
nebylo možné na základě dostupných podkladů určit (zvolen stupeň „?“ dle metodiky
hodnocení). Nicméně u těchto přírodních stanovišť 9170 a 91E0 nebyl a priori vyloučen
možný významně negativní vliv koncepce ve variantě A.
U ostatních variant předkládané koncepce (B, C, D, E) nedochází ke vzniku negativního
vlivu na zmíněné předměty ochrany EVL Beskydy.
V případě všech navržených variant tras vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Ladce vzniká
potenciál nulového až mírně negativního ovlivnění velkých šelem (vlk, rys, medvěd)
v důsledku dílčího rušení v rámci biotopu druhů, který velké šelmy využívají především
k migraci (po dobu stavebních prací). Při realizaci žádné z variant řešení nebude docházet k
významné fragmentaci biotopu velkých šelem ani k bariérovému efektu.
Celkově z provedených analýz vyplývá, že při hodnocení navržených variant vedení ZVN
v kumulaci a synergii s dalšími vlivy a stávajícím stavem území nedojde k významně
negativnímu ovlivnění celistvosti a předmětů ochrany EVL Beskydy.
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Dle provedeného vyhodnocení (viz Tab. 2, kap. 8) lze konstatovat, že varianty B, C, D a E
jsou srovnatelné a při jejich realizaci nelze předpokládat vznik významně negativního
ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti EVL Beskydy.
V případě realizace územní studie ve variantě A byl konstatován možný negativní vliv
celkem u 10 předmětů ochrany EVL Beskydy. Proto je tato varianta nejméně vhodná.
V Olomouci dne 28. 9. 2021
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
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Přílohy


Kopie rozhodnutí MŽP ČR o udělení autorizace k provádění posouzení podle §45i
zákona č.114/1992 Sb., v platném znění (prodloužení platnosti autorizace)

