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1
1.1

ÚVOD

Cíle studie

Cílem studie je vytvoření expertního podkladu pro rozhodování o vlivu navrhovaného záměru
(dále též „NZ“) „Vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR“ na
krajinný ráz (dále též „KR“) ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“).
Cílem studie je posoudit, jakou měrou se NZ bude dotýkat znaků a hodnot KR (přírodní,
kulturní a historické charakteristiky) a zákonných kritérií uvedených v §12 (přírodní a
estetické hodnoty, významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině). Neřeší architektonické, urbanistické,
územně-plánovací, provozní, ekonomické a další otázky, nakolik nesouvisí s problematikou
KR ve smyslu zákona.
Posouzení se vztahuje na koridor o šířce 300 m v celkem pěti variantách, nehodnotí se
konkrétní návrh vedení, nejsou známy polohy a rozteče jednotlivých stožárů. Výstupem
studie je tedy posouzení všech variant řešení koridoru a vzájemné porovnání jejich vlivů na
krajinný ráz. Účelem je vytvoření relevantního odborného dokumentu sloužícího jako podklad
pro zhodnocení míry vlivů jednotlivých tras na krajinný ráz.
Tato studie je samostatnou přílohou II. etapy (návrhové části) Územní studie prověření
elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice Vizovice Střelná hranice Česká
republika/Slovensko (dále též „územní studie“).

1.2

Popis navrhovaného záměru

Záměrem je návrh trasy elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná –
hranice ČR/SR v pěti navrhovaných variantách označených A až E. Trasy jsou navrhovanány
v koridorech o šířce 300 m. Níže jsou uvedeny popisy jednotlivých variant obsažených v
Územní studii prověření elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná –
hranice ČR/SR (poskytnuto objednatelem).
Varianta A
Varianta A koncepčně vychází z kombinace referenčních variant 1 a 2. Varianta je vedena
z rozvodny Otrokovice severním směrem v souběhu cca 5 km se stávajícím dvojitým
vedením ZVN 400 kV V417/418 ze směru Sokolnice (V417) / Prosenice (V418). Na správním
území obce Tlumačov dochází k odklonu varianty severovýchodním směrem a pokračuje
územím s výrazným zastoupením zemědělských ploch přes správní území obcí Míškovice,
Mysločovice, Lechotice, Zahnašovice a Žeranovice, kde se varianta přimyká k tělesu
plánované dálnice D49. S dílčími odklony vyvolanými potřebou minimalizovat vlivy na
zastavěná území a zastavitelné plochy v okolí obcí Fryšták a Ostrata je varianta vedena
v souběhu s dálnicí D49 až po správní území obce Veselá, kde dochází k odklonu
severovýchodním směrem. Varianta A je následně vedena územím s vysokým zastoupením
lesních porostů a mimolesní zeleně mimo souběh se stávající ani plánovanou dopravní a
technickou infrastrukturou až po správní území obce Leskovec, kde se varianta přimyká ke
stávajícímu vedení VVN 110 kV. S jedním dílčím odklonem v okolí obce Lužná provedeným
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na základě připomínky obce Lužná (viz fáze II.) je varianta vedena (částečně přes území
CHKO Beskydy a EVL Beskydy) v souběhu s tímto vedením v délce cca 12 km až po hranici
správního území obce, kde se vedení VVN 110 kV odklání východním směrem, zatímco
varianta A se opět přimyká s k tělesu plánované dálnice D49 a v souběhu s ní je jižně od
hranice zastavěného území obce Střelná vedena až na státní hranici ČR/Slovensko.

Obr. 1 Trasa vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR ve variantě A

Varianta B
Varianta B koncepčně vychází z referenční varianty 1. Varianta je vedena z rozvodny
Otrokovice severním směrem v souběhu cca 5 km se stávajícím dvojitým vedením ZVN
400 kV V417/418 ze směru Sokolnice (V417) / Prosenice (V418). Na správním území obce
Tlumačov dochází k odklonu varianty severovýchodním směrem a pokračuje územím
s výrazným zastoupením zemědělských ploch přes správní území obcí Míškovice,
Mysločovice, Lechotice, Zahnašovice a Žeranovice, kde se varianta přimyká k tělesu
plánované dálnice D49. S dílčími odklony vyvolanými potřebou minimalizovat vlivy na
zastavěná území a zastavitelné plochy v okolí obcí Fryšták a Ostrata je varianta vedena
v souběhu s dálnicí D49 až po správní území obce Veselá, kde dochází k odklonu
severovýchodním směrem. Varianta je následně vedena východním směrem jižně od
Slušovic, severně od Vizovic a následně se na správním území obce Bratřejov zpět přimyká
k tělesu plánované dálnice D49 a v souběhu s ní je vedena přes hřeben Vizovických vrchů
až na státní hranici ČR/Slovensko. Jedná se o variantu, která má nejdelší souběh
s plánovanou dálnicí D49 ze všech variant (cca 35 km).
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Obr. 2 Trasa vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR ve variantě B

Varianta C
Varianta C koncepčně vychází z referenční varianty 1. Varianta je vedena z rozvodny
Otrokovice severním směrem v souběhu cca 5 km se stávajícím dvojitým vedením ZVN
400 kV V417/418 ze směru Sokolnice (V417) / Prosenice (V418). Na správním území obce
Tlumačov dochází k odklonu varianty severovýchodním směrem a pokračuje územím
s výrazným zastoupením zemědělských ploch přes správní území obcí Míškovice,
Mysločovice, Lechotice, Zahnašovice a Žeranovice, kde se varianta přimyká k tělesu
plánované dálnice D49. S dílčími odklony vyvolanými potřebou minimalizovat vlivy na
zastavěná území a zastavitelné plochy v okolí obcí Fryšták a Ostrata je varianta vedena
v souběhu s dálnicí D49 až po správní území obce Veselá, kde dochází k odklonu
severovýchodním směrem. Varianta je následně vedena východním směrem jižně od
Slušovic, severně od Vizovic a dále jižním směrem přes správní území obce Bratřejov a
Újezd, kde překonává hřeben Vizovických vrchů. Varianta se následně stáčí východním
směrem přes správní území obcí Drnovice, Tichov a Lačnov, odkud je ve shodné trase
s variantami B, D a E vedena až na státní hranici ČR/Slovensko. Jedná se o variantu, která
má druhý nejdelší souběh s plánovanou dálnicí D49 ze všech variant (cca 26 km).

Varianta D
Varianta D v první polovině koncepčně vychází z referenční varianty 1, v druhé části sleduje
alternativní trasy vzniklé úpravami referenční varianty 3. Varianta je vedena z rozvodny
Otrokovice severním směrem v souběhu cca 5 km se stávajícím dvojitým vedením ZVN
400 kV V417/418 ze směru Sokolnice (V417) / Prosenice (V418). Na správním území obce
Tlumačov dochází k odklonu varianty severovýchodním směrem a pokračuje územím
s výrazným zastoupením zemědělských ploch přes správní území obcí Míškovice,
Mysločovice, Lechotice, Zahnašovice a Žeranovice, kde se varianta přimyká k tělesu
plánované dálnice D49. S dílčími odklony vyvolanými potřebou minimalizovat vlivy na
zastavěná území a zastavitelné plochy v okolí obcí Fryšták a Ostrata je varianta vedena
v souběhu s dálnicí D49 až po správní území obce Zádveřice-Raková. V úseku Slušovice –
Lípa je varianta vedena v souběhu cca 4 km s koridorem E09 vymezeným v ZÚR Zlínského
kraje pro elektrické vedení VVN 110 kV Slušovice – Slavičín.
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Od křížení se silnicí I/49 je varianta vedena jižním směrem přes správní území obcí Lípa
a Horní Lhota, kde překonává hřeben Vizovických vrchů a dále se stáčí východním směrem
přes správní území obcí Sehradice, Slopné, Loučka, kde dochází k okrajovému průchodu
v délce cca 2 km přes území CHKO Bílé Karpaty. Následně je varianta vedena přes správní
území obcí Újezd, Vysoké Pole, Tichov a Lačnov, odkud je ve shodné trase s variantami B, D
a E vedena až na státní hranici ČR/Slovensko. Varianta není ve střetu s plochou území
chráněného pro akumulaci povrchových vod Vlachovice (Vlára) vymezenou jako územní
rezerva v ZÚR Zlínského kraje. Nejvíce se varianta této ploše přibližuje na správním území
obce Újezd na cca 650 m.

Obr. 3 Trasa vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR ve variantě C

Obr. 4 Trasa vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR ve variantě D
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Varianta E
Varianta E koncepčně vychází z referenční varianty 3 ale pouze ve smyslu vedení v jižní
stopě. Varianta je vedena z rozvodny Otrokovice jižním směrem v souběhu cca 3,5 km
s koridorem E02 vymezeným v ZÚR Zlínského kraje pro elektrické vedení ZVN 400 kV
Rohatec – Otrokovice a částečně též v souběhu se třemi vedeními VVN 110 kV. V okolí
rozvodny Otrokovice se však jedná se však o poměrně problematický úsek vedený územím,
které je již v současné době silně zatíženo vedením několika vedeními VVN 110 kV, které je
nezbytné křížit za dodržení předepsaných rozestupů.
Varianta se ještě v rámci správního území města Otrokovice odklání od koridoru E09
a stávajících vedení VVN 110 kV jihovýchodním směrem a je vedena lesozemědělskou
krajinou přes správní území obcí Oldřichovice, Karlovice, Lhota, Bohuslavice u Zlína,
Březnice, Doubravy, Březůvky a Provodov, odkud pokračuje přes hřeben Vizovických vrchů
po úbočí Slavického kopce a vrchu Sehrad. Ve správním území obce Horní Lhota se varianta
setkává s variantou D a invariantním úsekem je vedena až na státní hranici ČR/Slovensko.
Stejně jako u varianty D dochází i u varianty E k okrajovému průchodu v délce cca 2 km přes
území CHKO Bílé Karpaty. Varianta není ve střetu s plochou území chráněného pro
akumulaci povrchových vod Vlachovice (Vlára) vymezenou jako územní rezerva v ZÚR
Zlínského kraje. Nejvíce se varianta této ploše přibližuje na správním území obce Újezd na
cca 650 m.

Obr. 5 Trasa vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR ve variantě E

Na jednotlivých trasách je navrhováno jednoduché vedení s použitím stožárů typu PORTAL.
Dle dohody s objednatelem byla pro hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz stanovena
referenční výška stožárů 34,5 m. Polohy jednotlivých stožárů nejsou známy.
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2
2.1

Metodický postup posouzení vlivu
navrhovaných tras ZVN 400 kV

Ochrana krajinného rázu – východiska

Ochrana krajinného rázu (dále jen KR) je zakotvena v §12 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika

určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit
nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti
ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně
závazným právním předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán
ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit
omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo
rušení stavu tohoto území.
(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro
které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové
uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany
přírody)
Každá krajina má svůj ráz ve smyslu §12 zákona. Každou krajinu je možno popsat pomocí
přírodní, kulturní a historické charakteristiky. KR je však v různých oblastech a lokalitách
(místech KR) různě výrazný, různě čitelný. V určitých situacích jsou znaky jednotlivých
charakteristik KR dobře zřetelné a spoluvytvářejí jedinečnost a nezaměnitelnost krajinné
scény – vizuálně vnímaného obrazu krajiny. V jiných typech krajiny jsou znaky KR
nezřetelné, ty výraznější nejsou příliš četné a celkově vzniká krajina, která zdánlivě není
ničím specifická ani zajímavá.
Ochrana KR bere v úvahu skutečnost, zdali jsou v krajině přítomny cenné znaky KR, nebo
ne. Pokud posuzovaný záměr zasahuje do méně významných a nepříliš cenných znaků a
hodnot, může být brán jako únosný. Někdy nemůže zasahovat do cennějších znaků
a hodnot, protože takové nejsou vůbec v krajině přítomny. Z toho vyplývá, že v krajině
s výraznými a jedinečnými znaky a hodnotami KR bude umisťování staveb a záměrů využití
území narážet na požadavky ochrany KR dle § 12 mnohem více než v krajině, kde takové
znaky a hodnoty nejsou. Stavba nebo záměr se bude muset v cenné krajině více
přizpůsobovat zachování znaků a hodnot KR nebo ji v daném rozsahu, objemu
a architektonickém řešení nebude možné realizovat vůbec. V ostatních typech krajiny budou
omezení z hlediska ochrany KR slabší nebo vzhledem k absenci zákonných znaků a hodnot
nebudou stanovena žádná omezení.
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Důvody proměnlivosti charakteru krajiny tkví v přítomnosti a nepřítomnosti soustavy určitých
prvků, struktur a jevů, které nazýváme je znaky krajinného rázu. Jsou to rysy georeliéfu,
přítomnost určitých specifických vodních prvků, charakter porostů odpovídající přírodním
podmínkám toho či onoho místa nebo oblasti, ale i způsoby hospodářského využívání
krajiny, formy osídlení (včetně polohy sídel v krajině), struktura sídel a architektonický výraz
jednotlivých staveb (forma, hmota, půdorys, materiály, barvy, architektonické detaily). Tyto
znaky se uplatňují v krajině ze dvou hledisek. Na jedné straně jde o (fyzickou) přítomnost
určitého jevu a jeho význam ve struktuře přírodních nebo civilizačních složek a na straně
druhé o vizuální projev takového jevu v krajinné scéně, přičemž vizuální projev (uplatnění
v krajinné scéně) může vytvářet estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy
v krajině. Lze tedy odvodit, že je krajinný ráz v pojetí zákona dán přírodní charakteristikou,
kulturní a historickou charakteristikou a jejich vizuálním projevem v krajinné scéně, tj.
vizuální charakteristikou.
Přírodní charakteristika KR je tvořena charakterem přírodních složek a jejich vizuálním
projevem v krajinné scéně. Podle Culka můžeme přírodní podmínky tvořící charakter krajiny
rozdělit na pět složek, a to na složku topografickou (georeliéf), petrologicko-pedologickou,
hydrologickou, atmosférickou a biotickou. Při utváření rázu krajiny hrají nejvýznamnější roli
topografické podmínky (charakter reliéfu), a to jak na úrovni oblastí, tak na úrovni míst
krajinného rázu (mikroreliéf). Důležité je vystihnout, co je pro reliéf hodnoceného území
typické. Petrologicko-pedologické podmínky se projevují především barvou (typická barva
skal a půd v některých oblastech), charakterem zvětralin, rozdílným georeliéfem
a zprostředkovaně i rozdílným využitím. Důležitým znakem krajiny jsou dále vodní prvky,
vodní toky (řeky, říčky, potoky, prameny) a plochy (rybníky, vodní nádrže, mokřady), neboť
vytvářejí cévní soustavu krajiny, a proto jsou v krajinném rázu tak významné. Stejně
významný je v krajinném rázu i charakter lesní zeleně (vč. lesních lemů a plášťů) a nelesní
krajinné vegetace (stromové a keřové doprovody vodotečí a komunikací, aleje, remízky,
solitérní stromy, trvalé travní porosty, zeleň zahrad a humen a podobně). K rázu každé
krajiny pak neodmyslitelně patří i klimatické podmínky. Přírodní hodnota krajinného rázu je
pak tvořena hodnotou přírodovědnou a hodnotou vizuální (senzuální). Zatímco přírodovědná
hodnota je dána součtem měr vzácnosti (ojedinělosti), dochovanosti a ohroženosti daného
přírodního či kulturně-přírodního prvku, složky nebo celého ekosystému, vizuální či senzuální
hodnota prvku nebo složky spočívá v podílu na utváření celkového působení krajiny na
smysly člověka a velikosti ovlivněného území.
Kulturní a historická charakteristika KR je dána způsoby využívání krajiny, přičemž
kulturní charakteristika s sebou přináší historické souvislosti, a proto nelze jednu od druhé
oddělit. Projevuje se vnímatelnými znaky, stopami kultivace a osidlování krajiny a způsobem
využívání přírodních zdrojů. Tyto stopy dokládají odlišnosti a specifické rysy vývoje krajiny
v závislosti na přírodních podmínkách krajiny, na kulturních tradicích i na významných
impulsech vývoje krajiny, jakými byly politické události nebo vliv významných osobností.
K podstatným znakům kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu náleží
prehistorické hodnoty krajiny, neboť její kultivace často sahá do nejstaršího období dějin,
dochované architektonicky cenné objekty a jejich soubory, dochovaná urbanistická struktura
vč. zapojení sídla do krajiny, dochovaná charakteristická sídelní struktura (typy sídelní
struktury) a dochovaná krajinná struktura (rozložení jednotlivých ploch, jejich členění).
Specifickým znakem jsou místa kulturně-historického a duchovního významu (asociativní
krajina).
Vizuální charakteristika KR. Znaky krajinného rázu mají stránku obsahovou a vizuální.
Přítomnost přírodních, kulturních a historických hodnot je sice důležitá z hlediska významu,
cennosti, vzácnosti, ale pro charakter krajiny se stává důležitou zejména tehdy, pokud se
projevuje vizuálně. Zejména tedy vizuální atraktivnost krajinné scény je vlastností, díky které
návštěvník či pozorovatel (subjekt) může (ale nemusí) vnímat v krajině estetické hodnoty.
Krajinná scéna je tvořena množstvím hmotných a vizuálně se projevujících prvků. Tyto prvky
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mohou mít přírodní či antropogenní povahu. Přítomností prvků a jejich struktur vznikají určité
vizuální jevy, které mohou navenek představovat podstatné znaky krajinného rázu.
Přítomné znaky krajinného rázu identifikované v hodnoceném území nemají stejnou váhu,
stejný význam v krajinném rázu ani stejnou cennost. Z toho důvodu je nutné jejich cennost a
význam v krajinném rázu hodnoceného území specifikovat (klasifikovat). Znak, který je
v rázu řešeného území zásadní (např. rozsáhlý lesní porost na území Vizovických vrchů),
může být z hlediska cennosti běžný (druhotná monokultura) a naopak, znak z hlediska
významu doplňující (např. trouchnivějící kmen na hrázi rybníka), může být cenným přírodním
prvkem krajiny (např. lokalita páchníka hnědého, který je naturovým druhem). Metodika
(Vorel & al. 2004) nabízí trojí klasifikaci, dle významu v krajinném rázu, dle cennosti a dle
projevu znaku. Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu
krajiny (zásadní – spoluurčující – doplňující). Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly
identifikovány, nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. Některé z nich můžeme proto
označit jako jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné. Každá charakteristika, krom toho, že
má určitý podíl na výrazu dané krajiny, se vyznačuje projevem. Projev může být pozitivní, to
znamená, že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, nebo negativní,
příp. neutrální. Znaky krajinného rázu lze přehledně zapsat tabelární formou, která může mít
různou podobu, přičemž je důležité, aby byl znak jednoznačně identifikován a co
nejobjektivněji klasifikován.
Po identifikaci a klasifikaci znaků krajinného rázu následuje určení míry zásahů do
jednotlivých znaků a hodnot, tj. posuzuje se vliv záměru na každý z identifikovaných
a klasifikovaných znaků zvlášť. Posouzení únosnosti celkového zásahu do krajinného rázu
probíhá podle míry jednotlivých vlivů a cennosti zasažených znaků. Důležitými kritérii
únosnosti jsou 1) Výraznost a čitelnost krajinného rázu (rázovitost, osobitost krajiny,
výraznost typických znaků, jejich jedinečnost, diverzita atd.); 2) Kontext s významnými znaky
a hodnotami (kontakt, návaznost, sousedství, vizuální vazba, společné působení
v panoramatech, v průhledech, v siluetách atd.) a 3) Vizuální exponovanost lokality záměru
(možnosti vnímání, poloha v krajině). Identifikace konfliktů (zásahů záměru do
identifikovaných a klasifikovaných znaků v jednotlivých dotčených prostorech) následně
umožňuje posouzení únosnosti celkového zásahu do krajinného rázu.
Odborná a metodická východiska jsou podrobně popsána v publikaci: VOREL, I. – KUPKA, J.,
Krajinný ráz. Identifikace a hodnocení (Praha: ČVUT, 2011), ve které je uvedena veškerá
použitá literatura a prameny. Zde je popsán pouze základní metodický rámec, nakolik souvisí
s cílem konkrétního hodnocení. Použitá metodika VOREL, I. – BUKÁČEK, R. – MATĚJKA, P. –
CULEK, M. – SKLENIČKA, P.: Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití
území na krajinný ráz. (Praha, 2004) je dostupná na http://www.krajinnyraz.cz. Zde je
uveden pouze stručný výtah. Komentář k metodice je uveden v článku VOREL, I. – KUPKA, J.,
Metoda posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný
ráz. EIA – IPPC – SEA. roč. XIV/2009, č. 2, s. 7–14 (dostupném on-line).

2.2

Vymezení krajinných koridorů potenciálně
dotčených navrhovanými variantními trasami

Stožáry ZVN 400 kV o referenční výšce 34,5 m se vizuálně středně významně projevují do
vzdáleností od místa pozorování 1000 – 1500 m. Pokud se promítají na pozadí lesnatých
svahů nebo zástavby, je jejich viditelnost na tuto vzdálenost slabší, pokud se promítají proti
obloze, je viditelnost zřetelnější. Empiricky i dle odborné literatury je vzdálenost 1500 m pro
posuzování reálné viditelnosti stožárů ZVN hraniční. Pohledy z větší vzdálenosti krajinu
prakticky vždy již ovlivňují pouze slabě. Proto v metodice, která pracuje s hledáním silných
(zásadních) vlivů měnících nebo snižujících hodnoty rázu krajiny, nejsou větší vzdálenosti
pozorování relevantní.
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Ve vzhledu krajiny se vedle stožárů projevují též vodiče nadzemního vedení. Jedná se o
efekt tzv. „zadrátování“ krajiny, který je ale reálně silně viditelný ve vzdálenostech 250 – 300
m. Pohledy z větších vzdáleností většinou nepřinášejí silný vliv na obraz krajiny.
Pro posuzování vlivu tras vedení ZVN na krajinný ráz – a nikoliv jednotlivých stožárů – není
nutno zvažovat individuální viditelnost každého stožáru (viditelnost celé výšky, částečné
zakrytí dolní části stožáru a viditelnost pouze části výšky). V rámci studie jsou identifikovány
možné zásahy trasy (stožárů i vodičů) na vymezený koridor, který může být potenciálně
zřetelně dotčený vlivem navrhovaného vedení.
PDoKK je vymezený do vzdálenosti 1 500 m na každou stranu od osy vedení, tedy o celkové
šířce 3 000 m. Uvnitř tohoto koridoru je vymezen vnitřní koridor o šířce 300 m na každou
stranu od osy vedení, tedy celkem 600 m. Tyto koridory jsou posouzeny z hlediska míry vlivu
navrhované trasy ZVN na krajinný ráz.
Vizuální projev vedení ZVN v krajině je velmi omezeně vnímatelný (často je viditelnost
vyloučena) ze souvislých lesních porostů a ze souvislého zastavění urbánního nebo silně
urbanizovaného charakteru. V PDoKK jsou proto vyznačeny plochy souvislých lesních
porostů a souvislé městské nebo předměstské zástavby.

2.3

Vymezení úseků potenciálně dotčených krajinných
koridorů (PDoKK)

Pro podrobnější posouzení a možnosti porovnání jednotlivých variantních tras jsou jednotlivé
koridory potenciálně dotčené trasou ZVN rozděleny do dílčích úseků. Úseky jsou vymezeny
podle měnícího se charakteru krajinných segmentů, kterými trasa prochází a ve kterých se
může vizuálně uplatňovat. Jedná se především o prostorové ohraničení, o změnu
geomorfologických charakteristik, o změnu charakteru vegetačního pokryvu, o určující
význam vodotečí a o charakter sídlení struktury.
ÚSEK 1

OTROKOVICE SEVER (Tlumačovské vrchy)

ÚSEK 2

ŽERANOVICKO (rozhraní Tlumačovských
a západního okraje Fryštácké brázdy)

ÚSEK 3

FRYŠTÁK (Fryštácká brázda ohraničená na jihu Mladcovskými kopci a na
severu okraji Hostýnských vrchů)

ÚSEK 4

SLUŠOVICKO (údolí Dřevnice a Rakovská vrchovina)

ÚSEK 5

VŠEMINA A LIPTÁL (severní svahy údolí Všemínky a Rokytenky)

ÚSEK 6

VALAŠSKÁ POLANKA (severní část údolí Senice)

ÚSEK 7

LIDEČKO (jižní část údolí Senice)

ÚSEK 8

OTROKOVICE JIH (Napajedelská pahorkatina)

ÚSEK 9

ÚDOLÍ BŘEZNICE – KŘIBY

ÚSEK 10

PROVODOV

ÚSEK 11

VESELÁ – LÍPA

ÚSEK 12

KUDLOVSKÁ VRCHOVINA A RYSOVSKÝ HŘBET (severní okraj Vizovické
vrchoviny)

ÚSEK 13
brázda)

HORNÍ LHOTA A VYSOKÉ POLE (svahy Rysovského hřbetu a Pozlovická
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ÚSEK 14

VIZOVICKO

ÚSEK 15

BRATŘEJOV (údolí Bratřejovky a severní svahy vrchu Klášťov)

ÚSEK 16

VYSOKÉ POLE A SVAHY ROVNĚ

ÚSEK 17

LIDEČKO (jižní část údolí Senice)

ÚSEK 18

STŘELNÁ

Obr. 6 Schéma členění krajinných koridorů na potenciálně dotčené krajinné koridory

2.4

Identifikace významných hodnot charakteristik
krajinného rázu v jednotlivých úsecích PDoKK

Pro každý úsek PDoKK je uvedena obecná charakteristika krajinného rázu včetně stanovení
významných hodnot krajinného rázu ovlivněných navrhovaným vedením ZVN ve variantních
trasách. Jedná se o přírodní, kulturní a historickou a vizuální charakteristiku krajinného rázu
daného úseku. Pro každý úsek je zároveň uvedena tabulka identifikace hodnot přírodní,
kulturní a historické a vizuální charakteristiky. Hodnoty jsou vyjádřeny přítomností některých
z indikátorů a jejich významem pro ráz krajiny.

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1
P2

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přítomnost velkoplošných chráněných území
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P3
P4
P5

Přítomnost přírodního parku
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Přítomnost lokality NATURA 2000

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu

P8

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4
K5

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Přítomnost kulturních dominant
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí

K8

Specifický charakter a formy staveb

K9

Přítomnost dominantních rysů

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Výrazné horizonty ohraničující prostor ve kterém probíhá PDoKK
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V2

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK

V3

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur

V4

Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)

V5
V6

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat

V7 Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

2.5

Identifikace silných konfliktů s cennými hodnotami
krajinného
rázu,
vyjádřenými
přítomností
klíčových indikátorů v jednotlivých úsecích
PDoKK

Na základě identifikovaných významných hodnot krajinného rázu, vyjádřených přítomností
klíčových indikátorů v jednotlivých úsecích PDoKK je zhodnocena míra vlivů navrhovaného
vedení. Jsou identifikovány silné vlivy na klíčové indikátory – tedy takové vlivy, při kterých
dojde ke změně krajinného rázu a ke snížení jeho hodnot.
U indikátorů přírodní, kulturní a historické charakteristiky vznikají silné vlivy především uvnitř
vymezené koridoru (šířka 3 km) vizuálním zásahem do přítomných indikátorů, zejména
v koridoru silné viditelnosti vedení (stožárů i vodičů) – tedy v pásmu o šíři 600 m.
U indikátorů vizuální charakteristiky, zejména estetických hodnot, harmonického měřítka
a harmonických vztahů v krajině jsou brány v úvahu i takové vlivy, které (i mimo vymezené
pásmo 3 km) mohou zasáhnout do charakteristických průhledů, panoramata apod.

2.6

Vymezení konfliktních úseků trasy v jednotlivých
úsecích PDoKK

V jednotlivých úsecích PDoKK je stanovena míra vlivu variantních tras na hodnoty zásadního
významu nebo jedinečné cennosti, vyjádřené přítomností indikátorů jednotlivých
charkateristik krajinného rázu v rámci každého PDoKK. Poté je stanovena výsledná míra
vlivu tras v jednotlivých variantách na krajinný ráz.
Četnost silných konfliktů (silný zásah do indikátoru s klíčovým významem pro ráz krajiny
v daném úseku) je souhrnně porovnána z hlediska vlivu na krajinný ráz dle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., v tabulce včetně závěrečného zhodnocení. Dle četnosti zásadních konfliktů
je stanoveno pořadí konfliktnosti variantních tras.
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3

Identifikace významných hodnot
charakteristik krajinného rázu
v jednotlivých úsecích PDoKK

Pro každý úsek potenciálně dotčeného krajinného koridoru (PDoKK)
jsou zpracovány tři tabulky indikátorů – přírodní, kulturní a historické
charakteristiky a indikátorů vizuální charakteristiky.
Indikátory napovídají o přítomnosti hodnot jednotlivých charakteristik.
Pozornost je věnovaná zejména takovým indikátorům, které v daném
úseku mají klíčový význam pro ráz krajiny, což znamená, že v úseku
jsou přítomny hodnoty zásadního významu a/nebo jedinečné
cennosti. Taková skutečnost je vždy označena v samostatném
sloupci tabulky.
Na základě takto vyhodnocených indikátorů vyplývá z tabulek, kolik
zásadních a/nebo jedinečných hodnot krajinného rázu je v daném
úseku přítomno.
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PDoKK – ÚSEK 1

(Přírodní charakteristika).
Trasa vedení prochází v prvním úseku koridoru západní částí Tlumačovských vrchů –
severozápadního okraje Vizovické vrchoviny. Vedení probíhá ve zvlněném terénu nad
prostorem Otrokovic a Tlumačova – na sníženinou jižního výběžku Středomoravské nivy.
Prochází otevřenou zemědělskou krajinou a od počátku úseku až k Machové sleduje trasy
existujících VVN a ZVN 110 a 400 kV.
Území spadá do geomorfologického podcelku Zlínské vrchoviny, samotný koridor tvoří
poměrně rovinatý reliéf s majoritním zastoupením zemědělských ploch v blízkosti řeky
Moravy. Převážná část území leží na sprašových, písčitých a štěrkových sedimentech
v nízko položených říčních nivách.
Vedení ZVN se nachází na pomezí bioregionů Hranický a Zlínský (3.4 a 3.7). Je možné
pozorovat mírné odlišnosti v jednotlivých částech řešené oblasti. Vyšší vegetace v podobě
listnatých dřevin je zde zastoupena pouze v liniových prvcích rozdělujících jednotlivé
zemědělské pozemky, nebo tvoří doprovodnou zeleň okolo vodních toků. V místech
Zlínského bioregionu se pak vzrostlá zeleň vyskytuje ve vyšších terénních nerovnostech
v podobě ostrůvkovitého rozdělení.
V jižní části PDoKK se nachází říčka Dřevnice, konkrétně v úseku mezi Malenovicemi
a Otrokovicemi. V dotčeném koridoru se od soutoku s Dřevnicí u Otrokovic je nachází drobný
vodní tok Racková, do kterého do na okraji Sazovic vlévá vodní tok Machovka. Ve spádové
oblasti toku Machovka je v blízkosti obce Machová bezejmenný rybník napájený pouze ze
srážkových vod. Do říčky Dřevnice se dále v západní části dotčeného území vlévají ještě
drobné vodní toky Hrabůvka a Buňovský potok.
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Přirozenou vegetaci v dané oblasti tvoří především dubohabrové háje s místy ve
vyskytujícími bučinami. V oblastech údolí a luhů je možné lokálně nalézt ostrůvky doubrav.
V podmáčených oblastech se mohou vyskytovat místy i olšiny.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1
P2
P3
P4
P5

Přítomnost maloplošných chráněných území
Na severním okraji PDoKK Přírodní památka Kurovický lom
Přítomnost velkoplošných chráněných území

NE

Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Není přítomen
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Nejsou přítomny (za hranicí PDoKK se nachází EVL Kurovický lom)

-

P6 Přítomnost specifického terénního reliéfu
Nejsou přítomny

-

P7 Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
rybníček v lokalitě Slatinky jižně od Machové, lesík Sýkorník u Machové a
zejména větší lesní celky v koridoru trasy – Hrabůvka, Boří, Čtvrtě za Dubskem,
Křemenná s Kurovickým lomem, nejsou však výrazným rysem

NE

P8 Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Přítomnost regionálního biocentra RBC 121 Hrabůvka a regionálních
biokoridorů

NE

(Kulturní a historická charakteristika).
Území spadá do staré sídelní struktury Pannonica. Z hlediska kulturního se jedná o oblast
Hané. Převážná část řešeného území je v současné době využívána pro zemědělské účely,
čemuž odpovídá a výškopisné umístění. Díky blízké aglomeraci se v území vykytují prvky
dopravní a technické infrastruktury v podobě elektrické rozvodny Otrokovice a dálnice D55.
Obec Machová má zachovalou původní urbanistickou strukturu. První písemná zmínka o
obci pochází z roku 1397. Východně od Otrokovic se nachází bývalá tvrz Terezov (Neuhof),
kde byl roku 1845 postaven lihovar. První písemná zmínka o Sazovicích pochází z roku
1362.
V PDoKK 1 se nachází několik míst vyhlídky v okolí Sazovice a Machové, z nichž
nejvýznamnější je severozápadně od Machové panoramatický výhled na Hostýnské vrchy.
Jsou zde identifikovány i architektonicky cenné stavby, především drobná architektura
a zvonice v sídlech Machová a Sazovice, kde se nachází i místa s archeologickými nálezy
a v centrální části Sazovice jsou i objekty v památkovém zájmu tvořící segment lidové
architektury. Západní část PDoKK se nachází v regionu lidové architektury (žudro, portikový
dům).

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
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jedinečné cennosti

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury v západní části PDoKK a drobná architektura tvořící
architektonicky cenné stavby, které však netvoří výrazný rys krajiny
Přítomnost kulturních dominant

NE

Nejsou přítomny
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

-

Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Historické jádro obce Machová

K8

NE

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou klíčovým rysem krajiny

K9

NE

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Trasa vedení prochází v prvním úseku koridoru západní částí Tlumačovských vrchů –
severozápadního okraje Vizovické vrchoviny. Vedení probíhá ve zvlněném terénu nad
prostorem Otrokovic a Tlumačova – nad sníženinou jižního výběžku Středomoravské nivy.
Prochází otevřenou zemědělskou krajinou a od počátku úseku až k Machové sleduje trasy
existujících VVN a ZVN 110 a 400 kV. Přehledná krajina má sice velkoplošnou prostorovou
mozaiku, ale je poměrně harmonicky členěna drobnější lesní a zejména mimolesní zelení.
Ze západnějších poloh mírných svahů umožňuje průhledy na vzdálené horizonty okraje
Hostýnských vrchů.
V PDoKK se nachází v otevřené zemědělské krajině drobné prvky lesíků a mimolesní
zeleně, které jsou důležité pro členění krajiny. Jedná se o rybníček v lokalitě Slatinky jižně od
Machové, lesík Sýkorník u Machové a zejména větší lesní celky v koridoru trasy – Hrabůvka,
Boří, Čtvrtě za Dubskem, Křemenná s Kurovickým lomem.
V krajině převažuje velké měřítko s absencí harmonického měřítka a harmonických vztahů
vnímatelných v krajinných panoramatech. Krajinářsko-estetické hodnoty se uplatňují pouze
v dílčích scenérií drobnějších lokalit.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Nevýrazné vymezení prostoru nízkými plochými horizonty

NE

V2

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Nejsou přítomny

-
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V3

V4

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Drobné lokality lesní a mimolesní zeleně zejména v koridorech vodotečí
NE
s krajinářsko-estetickými hodnotami dílčích scenérií, převažuje však absence
harmonického měřítka a harmonických vztahů otevřené agrární krajiny
vnímatelných v panoramatických pohledech na krajinu
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Nejsou výrazným rysem krajiny
-

V5

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Nejsou výrazným rysem krajiny

V6

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Dobrá přehlednost krajiny s možností průhledů na panorama okraje
Hostýnských vrchů
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

NE

Dobrá přehlednost krajiny s možností průhledů na panorama okraje
Hostýnských vrchů

NE

V7

-

PDoKK – ÚSEK 2

(Přírodní charakteristika).
Západní část PDoKK 2 náleží z geomorfologického hlediska do severovýchodního okraje
Zlínského vrchoviny, východní část úseku se nachází ve Fryštácké brázdě. Úsek se nachází
v nejnižších místech daných geomorfologických podcelků, čemuž odpovídá i poměrně nízká
výšková členitost v rozmezí 20 – 30 metrů. Celková nadmořská výška se tak pohybuje okolo
250 metrů nad mořem. Terénní nerovnosti jsou v řešené oblasti značně nevýrazné a plynulé,
díky čemuž jsou v rámci PDoKK velké rozhledové vzdálnosti. Území náleží hranickému
bioregionu (3.4) Ten je tvořen pahorkatinou na měkkých sedimentech, kde dominují
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převážně dubo-bukové porosty. V jihozápadní části bioregionu je morfologie oblasti značně
odlišná, konkrétně v podobě rovinatějšího území nivami vodních toků a na ně navazující
odlišnou biotou, kdy do dubo-bukových porostů vstupují i olšiny. Na rovinatějších místech,
především v oblastech niv, převládá zemědělská půda na úkor lesních porostů, které jsou
zastoupeny spíše v podobě liniové vegetace mezi jednotlivými zemědělskými pozemky.
Zemědělská půda se pak rozkládá i na většině řešeného koridoru. Území je kromě liniových
prvků doprovodné vegetace podél vodních toků poměrně chudé na mimolesní zeleň, pouze
v okolí sídel se nachází drobné plochy převážně sídelní zeleně. Přítomny jsou hospodářsky
obdělávané interiéry lesa, kde jsou drobné plochy bezlesí nebo s nízkou výsadbou
umožňující částečné průhledy do krajiny.
Na území se nachází drobné vodní toky. Přirozenou vegetaci v dané oblasti tvoří především
dubohabrové háje s místy ve vyskytujícími bučinami. V oblastech údolí a luhů je možné
lokálně nalézt ostrůvky doubrav. V lokalitě Sovárna se nachází území se zvýšenou ochranou
krajinného rázu (jižně od komunikace mezi Horní Lapačí a Žabárnou, stejně tak i sídlo
Míškovice je územím se zvýšenou ochranou krajinného rázu.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1
P2
P3
P4
P5

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost velkoplošných chráněných území

-

Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Není přítomen
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

-

Lípa u sochy sv. Vendelína – torzo
Přítomnost lokality NATURA 2000

NE

Nejsou přítomny

-

P6 Přítomnost specifického terénního reliéfu
Částečně zasahuje do území ze severu krajina rovin – Holešovská plošina,
která je význačným rysem krajiny, ale netvoří převažující charakter v rámci
PDoKK

NE

P7 Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Drobné lesní plochy a částečná doprovodná zeleň podél vodních toků –
nevýrazně se projevující v krajinné scéně

NE

P8 Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Přítomnost nadregionálního biokoridoru NRBK 2152 – osová část (stav i návrh)
ve východní části PDoKK a regionálního biokoridoru Na Skále – Lipina a
nadregionální biokoridory v návrhu (středová část PDoKK)

NE

(Kulturní a historická charakteristika).
PDoKK úseku 2 se nachází v úrodné tradiční zemědělské oblasti u významných historických
měst Holešov a Fryšták. Přítomnost člověka je zde doložena řadou archeologických nálezů
již z prehistorického období, od neolitu je zde osídlení již kontinuální. Jde o území na pomezí
staré sídelní krajiny Panonika na západě, na jihovýchodním okraji Hornomoravského úvalu
(Holešovská plošina), vrcholně středověké krajiny Karpatika na západě, spojené s vyššími
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polohami zvlněné Fryštácké brázdy, která severně hraničí s novověkou krajinou Karpatika
vázanou na zalesněný členitý reliéf Hostýnských vrchů. Území je zajímavé i národopisně,
neboť se zde stýkají Haná, Valašsko a Slovácko. Půdy jsou velmi úrodné, proto převážně
bezlesé, dominují intenzívně obhospodařovaná pole s minimem nelesní zeleně a s převážně
neortogonálními návesními vesnicemi středověkého původu. Novověké doplnění sídlení
struktury v 18. století představují parcelační vsi Horní Lapač (první zmínka z roku 1750),
Franckovice či osada Žabárna. Strukturu zemědělské krajiny doplňují drobné osady a
usedlosti v polích (Bednárňa, Větřák, Kučovanice, Sovárna ad.). Zdejší vsi sice mají
částečně dochovanou urbanistickou strukturu svých center (vřetenové či vidlicové návsi, ale i
ulicové půdorysy), která jsou ovšem obklopena plošnou novější zástavbou, na okrajích pak
doplněnou zemědělskými areály (Zahnašovice, Martinice). V panoramatech vsí se objevují
drobné, spíše nevýrazné dominanty venkovských kostelů (Zahnašovice, Žeranovice,
Mysločovice a Míškovice). Historickou lokalitu představuje Hrádek u Žeranovic. Podle
archeologických nálezů je život na zdejším hradě, ze kterého se dodnes dochovaly jen
výrazné reliéfní pozůstatky, datován od konce 13. století do poloviny 15. století. V intenzivně
zemědělsky využívané krajině tradičně nejsou přítomny výrazné historické krajinné struktury.
Pole jsou velká, většinou s minimem rozptýlené zeleně, často s přímkovými hranicemi,
oddělená okresními silnicemi (s dožívajícími ovocnými dřevinami), z nichž mnohé vedou
v historických stopách, regulovanými vodními toky a zahradami na okrajích sídel.
V současné době v daných místech nevyskytuje žádná velmi významná dopravní
infrastruktura, řešené území protínají pouze komunikace II. třídy s čísly 438 a 490. Do
budoucna se však v dané lokalitě navrhuje možné vedení dálnice D49 ve směru na Fryšták.
První písemné zmínky o obci Míškovice pochází z roku 1397 (Nyezkowitze), stejně jako o
obci Mysločovice, o Lechoticích roku 1342, Zahnašovice 1131, Martinice 1262, Přílepy 1272,
Žeranovice 1297, Racková 1397. Na území jsou četná místa vyhlídkových míst.

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Nejsou přítomny
Přítomnost kulturních dominant

-

Místní dominanty kostelů v Míškovicích, Mysločovicích, Zahnašovicích a
Žeranovicích lokálního charakteru
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Historická lokalita Hrádek u Žeranovic

NE

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Dochovanost urbanistické struktury většiny obcí (neortogonální návesní vsi
středověkého původu, parcelační ves Horní Lapač či osada Žabárna)

K8

ANO

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou klíčovým rysem krajiny

NE
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K9

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Úsek vedení prochází po severozápadním okraji Tlumačovských vrchů a dostává se do
západního okraje Fryštácké brázdy. Celý úsek leží v mírně zvlněné otevřené zemědělské
krajině. Otevřenost směrem severozápadním – k Holešovu – se však na okraji Fryštácké
brázdy mění v charakter asymetrického tektonického příkopu, ohraničeného na severu
výrazně zalesněnými svahy Hostýnských vrchů a na jihu pak nejsevernějšími lesnatými
hřbety Zlínské vrchoviny.
Plochá velkoplošně členěná zemědělská krajina sice nevyniká harmonickým měřítkem ani
významnějšími krajinářsko-estetickými hodnotami, ale právě výrazné ohraničení prostoru
lesnatými svahy je charakteristickým znakem krajinných panoramat. Základní rysy vizuální
charakteristiky tkví v rozdílnosti charakteru otevřené krajiny na rozhraní Holešovské plošiny a
Fryštácké brázdy. Krajina se od západu k jihovýchodu pozvolna mění z otevřené rovinaté
zemědělské krajiny s velkoplošným členěním zemědělské půdy a s minimem mimolesní
zeleně v mírně zvlněnou krajinu členěnou koridory drobných vodotečí s doprovodnou zelení.
Měřítko krajiny se zmenšuje. V obrazu krajiny, v krajinných panoramatech, vyniká prostorové
ohraničení sníženiny lesnatými svahy Hostýnských vrchů a Zlínské vrchoviny. Vyniká
kontrast rozčleněné zemědělské krajiny a výrazných lesnatých svahů. Kostely v sídlech
Zahnašovice, Žeranovice, Mysločovice a Míškovice jsou drobnými dominantami,
projevujícími se v panoramatech, venkovská sídla bez výraznějších siluet tvoří ostrovy
zeleně zahrad v poměrně přehledné krajině.

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2
V3

V4
V5
V6

V7

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Výrazné ohraničení prostoru Fryštácké brázdy okraji Hostýnských vrchů a
Mladcovských kopců, které je zásadním rysem charakteru krajiny
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Terénní dominanty Mladcovských vrchů a okraje Hostýnských vrchů

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO
ANO

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Absence harmonického měřítka velkoplošně členěné krajiny okraje
NE
Tlumačovských vrchů a okraje Holešovské plošiny, zmenšující se měřítko
krajiny Fryštácké brázdy s členěním koridory drobných vodotečí
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Nejsou výrazným rysem krajiny
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Působivé scenérie krajiny koridorů drobných vodotečí, členících v severojižní
směru krajinu západní části Fryštácké brázdy
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Dobrá přehlednost krajiny s možností průhledů na panorama okraje
Hostýnských vrchů, působivé pohledy z úpatí Hostýnských vrchů do krajiny
harmonického charakteru s pozadím Mladcovských kopců a s horizontem okrajů
Vizovických vrchů a Komonecké hornatiny
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam lesních celků severovýchodně do Miškovic (Boří), jižně od Žeranovic
(Lipina), severně od Rackové (Boří) v prostorové skladbě krajiny
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PDoKK – ÚSEK 3

(Přírodní charakteristika).
PDoKK náleží Fryštácké brázdě, reliéf je převážně rovinatý, kontrastuje se dynamicky
členěnými svahy Hostýnských vrchu na severu. V Lešné se nachází historický zámecký
park. V okolí rybníku Vylanta a jižně od Malého Kostelce se nachází území se zvýšenou
ochranou krajinného rázu. Území se nachází na pomezí Hranického a Zlínského bioregionu.
Zatímco v západní části řešeného koridoru je oblast spíše rovinatého charakteru s menším
zastoupením lesních ploch, a to pouze ve výše položených oblastech, tak ve východnější
části oblasti, především pak ve Zlínském bioregionu, se začínají uplatňovat ve větší míře
i ostrůvkovité lesní plochy převážně tvořené listnatými dřevinami, které s vyšší nadmořskou
výškou a většími terénními rozdíly zaujímají stále větší plochy.
Vodní režim v oblasti je značně ovlivněn výškovými poměry, které určují směr proudění
a předpokládané výskyty vodních toků. Vzhledem k vyšší nadmořské výšce ve východní
části řešeného území se u obce Březová nacházejí menší a často bezejmenné vodní toky
z nichž větší se jmenují Ostratky, Rablinka, Lukovský potok a Bělovodský potok. V závislosti
na morfologické poloze se převážná část bezejmenných vodních toků vlévá buď do
Lukovského potoka, který pak dále pokračuje přes vodní nádrž Fryšták dále do Fryštáckého
potoka, nebo do Ostratky, která směřuje jihovýchodním směrem do rybníka Ostrata a dále
do říčky Dřevnice. V dotčeném území se pak dále nacházejí ještě menší rybníky Horní a
Dolní bělovodský rybník ležící na Bělovodském potoce. Formy přirozené vegetace se značně
mění v závislosti na nadmořské výšce v dané oblasti. Zatímco v nejníže položených místech
se často mohou vyskytovat dubohabřiny s příměsí olšových hájů, ve výše položených
místech přechází tyto porosty v segmenty bučin. V současné době se pak mohou ve vyšších
polohách vyskytovat i uměle vysazované smrky, borovice nebo modříny, které tak doplňují
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převážně listnaté porosty. Sprašová hlína je v řešené oblasti velmi rozšířená a zaujímá
majoritní plochu v nižších a zemědělsky obhospodařovaných místech údolí. Jíl, silt, písek a
štěrk se vyskytuje pouze místy, zpravidla v ostrůvkovitých útvarech v nižších částech údolí
v oblastech sprašových hlín. Běžně tak tvoří spíše doplňující horninu v daném půdním
horizontu. Pískovec, jílovec se v řešené oblasti vyskytuje pouze v okolí vodní nádrže Fryšták,
kde navazuje na fluviální sedimenty a sprašové hlíny jako již zpevněný sediment.

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost velkoplošných chráněných území

-

Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Přírodní park Hostýnské vrchy
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

ANO

Nejsou přítomny
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Nejsou přítomny

-

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Severní hranice PDoKK je tvořena specifickým reliéfem výrazných svahů a
skalnatých horských hřbetů

P7

P8

ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Četná sídelní zeleň – drobné sady

NE

Doprovodná zeleň vodní nádrže Fryšták

NE

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Přítomnost regionálního biocentra U Oslíka v Mladcovských kopcích
s navazujícími regionálními biokoridory, nadregionálního biokoridoru NRBK
2152 – osová část v okolí Racková, regionální biokoridory v okolí Lukovského
potoka

NE

(Kulturní a historická charakteristika).
Převážná část řešeného území je v současné době využívána pro zemědělské účely, čemuž
odpovídá a výškopisné umístění. S postupně narůstající nadmořskou výškou ustupují
zemědělské pozemky kulturním loukám a trvalým travním porostům vyskytujících se nejvíce
v okolí obce Březová. Mezi jednotlivými hospodářskými pozemky se dále vyskytuje
doprovodná zeleň zpravidla liniového charakteru, která ve výše položených oblastech
postupně převládá nad zemědělskou půdou a vytváří souvislejší lesní porosty. Tyto porosty
se pak rozkládají podél celého údolí a tvoří místní přírodní park Hostýnské vrchy. Největší
místní aglomerací v krajině je město Fryšták s necelými čtyřmi tisíci obyvateli, ke kterému
směřují důležité komunikace II. třídy. Fryšták je městskou památkovou zónou. Samotné údolí
je pak celkově hustě osídleno menšími obcemi nacházejícími se zpravidla v nižších
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výškových úrovních údolí. Ze západu zasahuje do území plánovaná D49. Krajina spadá do
vrcholně středověké kolonizace Carpatica.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
MPZ Fryšták
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

ANO

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Ve východní části (Velíkova, Ostrata, Hvozdná) region lidové architektury
(roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Za hranicí PDoKK Kartuziánský klášter ve Štípě
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Historický zámecký park v Lešné

K7

NE

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Dochovanost urbanistické struktury historického středověkého města Fryšták
Částečná dochovanost lánových lineárních vsí (krátkých) – Ostrata, Velíková,
Kostelec)

K8

NE

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou klíčovým rysem krajiny

K9

ANO

NE

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Úsek prochází vnitřní částí Fryštácké brázdy – zvlněnou krajinou, rozčleněnou mělkými
údolími vodotečí, stékajících v severojižním směru od Hostýnských vrchů. Prosto brázdy se
mírně zužuje a do popředí vystupuje prostorový účinek ohraničení lesnatými svahy
Hostýnských vrchů a Mladcovských vrchů. V mozaice velkoplošně členěné zemědělské
krajiny hrají významnou roli prvky mimolesní zeleně – vegetační doprovody v koridorech
vodotečí a liniová zeleň v zemědělské krajině. Krajinářsky cenné jsou také polohy v
návaznosti otevřené krajiny na okraje Hostýnských vrchů na severu (rozčleněné okraje
lesních porostů na úpatí svahů – např. Brázdovy lúky u Vítové, okolí Lukova a Velíkové) a na
okraji Mladcovských vrchů na jihu). Významné krajinářsko-estetické hodnoty jsou
soustředěny v koridorech Bělovodského a Lukovského potoka a vodní nádrže Fryšták. Část
prostoru je zahrnuta do Přírodního parku Hostýnské vrchy. Ve východní části úseku přechází
trasa z otevřené krajiny Fryštácka přes krajinářsky atraktivní údolí Ostratského potoka (jeho
atraktivita je narušena vedením VVN 110 kV) do údolí Dřevnice (v dalším úseku).
Za významné indikátory hodnot vizuální charakteristiky – estetických hodnot, harmonického
měřítka a vztahů v krajině – je v úseku 3 nutno považovat výrazné prostorové ohraničení
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Fryštácké brázdy a možnost výhledů z ohraničujících svahů přes Fryštáckou brázdu na
lesnatá panoramata Hostýnských a Mladcovských vrchů. Cenné jsou rovněž partie koridorů
vodotečí, zejména v prostoru PPk Hostýnské vrchy včetně vodní nádrže Fryšták.
INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Výrazné ohraničení prostoru Fryštácké brázdy okraji Hostýnských vrchů a
Mladcovských kopců, které je zásadním rysem charakteru krajiny
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Terénní dominanty Mladcovských vrchů a okraje Hostýnských vrchů

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO
ANO

V3

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Koridor Lukovského potok a vodní nádrž Fryšták v PPk Hostýnské vrchy
ANO

V4

Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení sídel na úpatí Hostýnských vrchů do krajinného rámce
NE
členitých lesních okrajů a údolí drobných vodotečí (Vítová, Lukov, Velíková,
Ostrata)
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Působivé scenérie krajiny koridorů drobných vodotečí, členících v severojižní
NE
směru krajinu západní části Fryštácké brázdy
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy do krajiny z cest a silnic na úpatí Hostýnských vrchů do zvlněné
NE
zemědělské krajiny s pozadím Mladcovských kopců, výhled z vyhlídky z věže
Svatojánky nad Lukovem na Fryštácko s horizontem okrajů Vizovických vrchů a
Komonecké hornatiny
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

V5
V6

V7

Klíčový význam vodní nádrže Fryšták v členitém okraji lesnatých svahů (další
vodoteče a drobné a větší lesní porosty nemají pro ráz krajiny klíčový význam)

ANO

PDoKK – ÚSEK 4
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(Přírodní charakteristika).
Území spadá do severní části Zlínského bioregionu (3.7), který tvoří kompaktní část krajiny
mezi Uherským Brodem a Zlínem a náleží severní polovině geomorfologického celku
Vizovická vrchovina. Jedná se o členitou Rakovickou pahorkatinu. Území náleží do severní
části Zlínského bioregionu, který tvoří kompaktní část krajiny mezi Uherským Brodem
a Zlínem a náleží severní polovině geomorfologického celku Vizovická vrchovina. Ačkoli se
jedná o poměrně plochou vrchovinu, značná část řešené oblasti je trvale zalesněna,
především pak místa s vyšší nadmořskou výškou dosahující v nejvyšších bodech 550 metrů
nad mořem. V nižších polohách převládá spíše charakter zemědělské krajiny, kdy zeleň tvoří
spíše doprovodnou a dělící funkci v okolí místních vodních toků. V současnosti jsou hojné
smíšené lesy s převahou nepůvodního smrku a borovice a fragmenty bučin i habřin, hojné
jsou intenzivně využívané mezofilní pastviny. Reliéf je převážně tvořen plochými širokými
hřbety, které jsou rozčleněny a od sebe odděleny hlubokými otevřenými údolími či brázdami
bez strmých svahů. Hřbet převyšuje okolní mírný reliéf a má ráz řady vrcholů. Extrémně
hojné jsou na území sesuvy, jedná se o širší území s nejsilnější sesuvnou činností v ČR.
Území je poměrně geologicky rozmanité, sprašová hlína je v řešené oblasti velmi rozšířená a
zaujímá majoritní plochu v nižších a zemědělsky obhospodařovaných místech údolí,
především pak v západní části řešeného území. V blízkosti vodních toků, nádrže a níže
položených místech se vyskytují fluviální nečleněné sedimenty, naopak ve vyšších polohách
se vyskytují pískovce či jílovce. Rybníků je minimálně. Největším tokem je řeka Dřevnice, je
levostranným přítokem Moravy. Její niva je poměrně nevýrazná a úzká. Ostatní vodní toky
jsou poměrně malé (Všemínka, Ostratky a Horský potok). Území je bohaté na prameny a
studánky. Jedná se o středně otevřenou krajinu s poměrně pestrou krajinnou mozaikou s
drobnými plochami lesní zeleně členící svahy údolí řeky Dřevnice a doprovodnou zelení
podél vodotečí.

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Posouzení vlivu na krajinný ráz
Elektrické vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost velkoplošných chráněných území

-

Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Částečně zasahuje Přírodní park Hostýnské vrchy
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

NE

V blízkosti užšího koridoru vedení se nachází Dub letní u Holíků ve Slušovicích
Přítomnost lokality NATURA 2000

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Nejsou přítomny

P7

-

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Doprovodná zeleň vodního toku Dřevnice

P8

NE

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nejsou přítomny

-

(Kulturní a historická charakteristika).
Území spadá do vrcholně středověké kolonizace Carpatica tvořenou především nelokačními
a nevyhraněnými vesnicemi. Oblast etnograficky náleží k okrajovému území jižní hranice
Valašska. Ačkoli archeologické nálezy naznačují starší prehistorické osídlení, rozhodující
fáze kolonizace nastala až ve vrcholném středověku. Pro území je charakteristický z hlediska
využití území především je lesozemědělský krajinný typ. Nejstarším osídlením jsou Slušovice
(první písemná zmínka 1261), písemné zmínky o vesnicích různorodých půdorysů se datují
od 14. do 16. století (Neubuz 1373, Veselá a Březová 1407, Hrobice 1446, Raková 1549).
Tato vrcholně středověká sídelní struktura obohacená o řadu menších sídleních lokalit je
zachovaná, středně velké a velké vsi a menší města se rozkládají ve zvlněné krajině s ornou
půdou na oblých temenech a mírných svazích. Zdejší obyvatelstvo se živilo především
zemědělstvím. V oblasti bývalo na odlesněných plochách vyrovnané zastoupení polí, luk,
pastvin a sadů. Velké proměny na Slušovicku znamenala druhá polovina 20. století, kdy
došlo k prudkému nárůstu počtu obyvatel a rozvoji místního zemědělského družstva, které
se stalo jakousi výkladní skříní socialistického zemědělství v Československu. V té době se
rozšiřovaly agrocenózy, z nichž je dnes velká část opět převedena na travní porosty, stavěly
se nové provozy a vybavenost. V okolí Zádveřic a u Těchlova se objevují větší plochy sadů.
Sídla mají částečně dochovanou urbanistickou strukturu svých jader, i když z mnoha
změnami a přestavbami. Jsou však obklopena plošně rozsáhlou novodobou zástavbou a na
okrajích a v údolích velkými zemědělskými a průmyslovými areály, čímž některá již ztrácejí
charakter původně agrárních vsí a městeček (Slušovice, Lípa), který si dodnes i přes změny
zachovávají menší vesnice a odloučené lokality. Přesto se zde dochovalo několik zajímavých
objektů lidové architektury (venkovský dům Neubuz), drobné architektury a dalších památek
(areál zámku Klečůvka, kostel Narození sv. Jana Křtitele v Slušovicích). Ve Veselé se
nachází soubor budov památkového zájmu (stodoly, domky, podsklepené komory),
v četných úpravách a přestavbách. Některé části jsou identifkovány jako území se zvýšenou
ochranou krajinného rázu (Hrobice, historická část sídel Neubuz a Raková).
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Nejsou přítomny

K8

-

Specifický charakter a formy staveb
Přítomnost minimální (venkovské usedlosti, zámek Klečůvka) – nejsou klíčovým
rysem krajiny

K9

NE

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Po překonání vyvýšeného závěru Fryštácké brázdy se trasa dostává do Všemínské
vrchoviny a překonává rozlehlé údolí Dřevnice jižně od Slušovic. Prostor údolí je zřetelně
ohraničen oblými hřbety, na kterých se pohledově uplatňují vegetační doprovody drobných
vodotečí, drobné remízky a lesíky a další prvky mimolesní zeleně ve velkých plochách
zemědělské půdy, které se dostávají až na vizuální horizonty. Na západním ohraničení se na
horizontu objevuje i zástavba sídel Klečůvka a Veselá. Zatímco na západním břehu Dřevnice
je začátek hodnoceného úseku vedení kryt svahy hřbetu Veselé, rozbrázděné hlubokými
údolími pravostranných přítoků Dřevnice, nad východním břehem se dostává až na
pohledově otevřený hřbet do blízkosti lokality U Kříže, odkud se otevírá celkové panorama
Slušovic – do krajiny většího měřítka. Dále trasa pokračuje otevřenými levobřežními svahy
Všemínky až k lokalitě Sveradová, odkud se stáčí k severovýchodu do lesního masivu
Pěkného vrchu. Tento masiv s horským lesnatým masivem na pravém břehu údolí (434 m
n.m.) uzavírá úsek PDoKK.
Z hlediska dimenzí a měřítka krajiny se jedná o rozlehlý, poměrně mělký, i když zřetelně
vymezený prostor údolí. Působivost obrazu krajiny spočívá především ve vymezení
nezastavěného dna údolí Dřevnice, ohraničeného na východní straně místy meandrujícím
tokem řeky, provázeným souvislým vegetačním doprovodem a dále pak scenériemi okrajů
lesních porostů a lesních interiérů s prameništi drobných vodotečí nad levým břehem údolí
Všemínky. Části údolí Dřevnice v prostoru Slušovic a údolí Všemínky až k Neubuzi
nepředstavují významnější krajinářsko-estetické hodnoty.
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2
V3

V4

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Dřevnice a ohraničení údolí Všeminky
s okrajem Hostýnských vrchů na severu
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Lesní masiv Pěkného vrchu

NE
NE

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Atraktivní přírodě blízké partie meandrujícího toku Dřevnice, atraktivní partie
NE
lesních interiérů Pěkného vrchu
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Nejsou výrazným rysem krajiny
-

V5

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Nejsou výrazným rysem krajiny

V6

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy do prostoru Slušovic a do údolí Všemínky s možnostmi dlouhých
pohledů k severu na okraje Hostýnských vrchů
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

NE

Význam souvislých lesních porostů masivu Pěkného vrchu

NE

V7

-

PDoKK – ÚSEK 5

(Přírodní charakteristika).
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Úsek je segmentem Zlínské vrchoviny (podcelek Vizovické vrchoviny) v údolních partiích
Všeminky a Rokytenky. Jedná se o úzky krajinný segment údolního charakteru. Celkový
výškový rozdíl v území se pohybuje kolem 300 výškových metrů. Celé údolí má však svá
specifika v podobě podélného sklonu, který zde není po celé délce konstantní, ale naopak se
v polovině údolí mění. Nejnižší místa tak jsou na obou koncích údolí s rozvodnicí nacházející
se u obce Liptál. Území náleží do Hostýnského bioregionu (3.8). Svahy a hřbety místní
vrchoviny bývají zpravidla zalesněny, zatímco v níže položených místech převládá kulturní
krajina. Vzhledem k obecně vyšší nadmořské výšce a sklonitosti území se zde více uplatňují
luční pozemky, které jsou méně náchylné k vodní erozi. Vodní režim je ovlivněn
morfologickými poměry v údolí. Rozvodnice rozdělující údolí na dvě základní části ovlivňuje
vodní režim, kdy hlavní dvojicí vodních toků jsou Všemínka a Rokytenka. Tyto dvě říčky pak
tvoří hlavní sběrné toky pro všechny nejmenované potoky pramenící v jednotlivých
údolnicích. Vzhledem k výškovým poměrům se v řešeném koridoru nevyskytují žádné vetší
vodní nádrže umělého ani přírodního původu. V nižších polohách údolí se mohou občasně
vyskytovat dubohabřiny, majoritní podíl v původní vegetaci však mají původní a posud
místně dochované bučiny. V původních lesních společenstvech bučin nechyběla příměs
jedle, která však do dnešních dnů z lesů téměř vymizela. V podloží jsou zastoupeny fluviální
nečleněné sedimenty, kamenité až hlinito-kamenité sedimenty zastoupené v nižších
polohách v návaznosti na fluviální sedimenty, a pískovce a jílovce, které se nachází ve výše
položených místech, obvykle na lesních pozemcích.

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost velkoplošných chráněných území

-

Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Západní polovina úseku – Přírodní park Vizovické vrchy
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

ANO

V blízkosti užšího koridoru vedení se nachází v Liptále Liptálský buk, jilm a lípa
Přítomnost lokality NATURA 2000

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Horizonty Vizovických vrchů

P7

P8

ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Sady a sídelní zeleň sídel (především Všemina)

NE

Liniová nelesní zeleň ve svazích údolí vytvářející specifickou krajinnou strukturu

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor v oblasti rozvodnice mezi Liptálem a Všeminy

(Kulturní a historická charakteristika).
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Ačkoli jsou na území zjištěny archeologické stopy (hradiště) z keltského období, území bylo
trvale osídleno až v rámci novověké kolonizace Carpatica. První písemné zmínky o obcích
pochází ze 14. století (Všemina 1373, Liptál 1361, Dešná 1373, Lhota u Vsetína 1374). Obce
patřili vsetínskému panství, Liptál byl v 16. stol. Označován jako největší obec panství.
Území spadá do kulturního regionu Valašsko. V Liptále se nachází areál zámku, který je
památkově chráněn. Většina bezlesích segmentů krajiny úseku jsou území se zvýšenou
ochranou krajinného rázu. V nižší polohách převládá zemědělské využití krajiny v podobě luk
a trvalých travních porostů a největší podíl krajiny tvoří lesy a vzrostlá vegetace vyskytující
se jednak vy výše položených místech, ale tak i podél zastavěných lokalit a mezi jednotlivými
pozemky. Hlavní komunikací je zde silnice I. třídy č. 69 procházející údolím ve směru Liptál –
Vsetín.

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(indikátor zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4

K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Evangelický kostel v Liptále, sv. Michael Archanděl v Liptále

NE

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Všemině

NE

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Nejsou přítomny

K8

-

Specifický charakter a formy staveb
Přítomnost sporadická – nejsou dominantním rysem

K9

NE

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Trasa prochází po levostranných svazích údolí Všemínky a poté k východu přechází za
rozvodím na pravobřežní svahy Rokytenky. Jihovýchodně od Lhoty u Vsetína pak prudce
směřuje k jihovýchodu a překračuje lesnatý hřbet mezi výšinami Nezdoby (595 m n.m.)
a Sýkorník (551 m n.m.) do údolí Senice, kde leží následující úsek PDoKK. Atraktivnost
prostoru, potvrzená přítomností území Přírodního parku Vizovické vrchy v údolí Všemínky, je
tvořena především výrazným prostorovým ohraničením obou navazujících údolí lesnatými
svahy a horizonty. Lesní porosty ve svazích jsou charakteristicky rozčleněné nejenom
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údolími drobných vodotečí a stopami historické plužiny, ale zejména loukami a pastvinami,
vysoko vystupujícími až do blízkosti horizontů nebo na horizonty. V této typické prostorové
členitosti a proměnlivosti krajinných scenérií, vnímatelné z protějších svahů z četných
vyhlídkových míst, spočívá estetická atraktivnost – estetické hodnoty, harmonické měřítko a
harmonické vztahy krajiny v úseku 5.
Souvislý pás zástavby se táhne údolími v sídlech Všemina a Liptál s navazující Lhotou
u Vsetína. Do příčných údolí a místy i do svahů vybíhá zástavba venkovského charakteru
s drobnými dominantami kostelů (Sv. Michael Archanděl v Liptále, Sv. Jan Nepomucký ve
Všemině). Vysoko ve svazích a v polohách blízko horských hřbetů jsou rozloženy samoty
a zástavba na pasekách, vytvářející jedinečné krajinářsko-estetické hodnoty a výrazné rysy
harmonice zástavby a krajinného rámce. Po svazích obou údolí, sklánějících se k jihu, je
v současnosti vedeno VVN 110 kV, které místy představuje rušivý prvek v krajinných
scenériích. V členitém terénu s množstvím lesní a mimolesní zeleně se však vedení v krajině
zásadně neuplatňuje.

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2
V3

V4
V5

V6
V7

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Rokytenky a ohraničení údolí Všeminky
s okrajem Hostýnských vrchů na severu
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Horské lesnaté masivy Na Strážích, Nezdoby, Kopřivná, Na Dílech

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO
NE

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Louky a pastviny ve vyšších polohách svahů, prostorově uzavřené členitými
ANO
lesními okraji a provázené sporadickou zástavbou samot
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Samoty a paseky ve vysokých polohách lesnatých hřbetů
ANO
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy navazující na zástavbu sídla Všemina (v PPk Vizovické vrchy) se sady,
lesíky, liniovou zelení a další mimolesní zelení, liniová zeleň a další mimolesní
ve stopách členění historické plužiny Liptálu
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy do prostoru údolí Všemínky a údolí Rokytenky

ANO

NE

Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů a menších lesních celků ve svazích údolí

ANO

PDoKK – ÚSEK 6
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(Přírodní charakteristika).
PDoKK úseku 6 je tvořen údolím řeky Senice, jehož západní část má ráz mírně členité
vrchoviny, na východě se reliéf zvedá do Ráztocké hornatiny. Nejvyšší vrcholy v oblasti pak
tvoří vršky Komonecké vrchoviny v hodnotách od 550 do 720 metrů nad mořem. Celkově se
jedná spíše o méně osídlenou, zalesněnou oblast se značnými terénními rozdíly. Rozdílnost
mezi levýma pravým břehem Senice je patrný i z polohy území na hranici Hostýnského
a Vsetínského bioregionu. V lesních plochách dominují hlavně listnaté dřeviny doplněné
o uměle vysazované monokultury jehličnatých dřevin. V nižších místech údolí ustupuje
vzrostlá vegetace lučním porostům s postupně se rozvíjející se zástavbou. Přirozené porosty
v řešeném koridoru tvoří převážně bučiny místy s příměsí jedle, která postupně zvyšuje své
zastoupení s narůstající nadmořskou výškou a přechodem ve spíše podhorské prostředí.
Z vodních toků jsou v dané oblasti nejvýznamnější zmiňovaná říčka Senice s množstvím
drobných přítoků v podobě potoků Vápenka, Senínka a Dluhovský potok. V rámci
geologického podloží má majoritní zastoupení (s narůstající nadmořskou výškou) pískovce
a jílovce, v nižších polohách se vyskytují fluviální nečleněné sedimenty.

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přírodní památka Čertovy skály
Přírodní památka Kopce
Přírodní památka Trubiska
Přírodní památka Rybník Neratov
Přírodní památka Prlov
Částečně zasahuje národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko
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NE
NE
NE
NE
NE
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P2
P3
P4

P5
P6

P7

Přítomnost velkoplošných chráněných území
CHKO Beskydy
Přítomnost přírodního parku

ANO

Není přítomen
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

-

Žídkův buk u Vráblových Pasek

NE

Babyka u vodojemu v Leskovci

NE

Přítomnost lokality NATURA 2000
Evropsky významná lokalita Beskydy

ANO

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina zaříznutých údolí mezi Ostrou horou a vrchem Kopce

ANO

Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů (jižní hranice PDoKK)

ANO

Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu dominantních rysů
Přítomnost souvislých lesních ploch ve svazích a navazujících vegetačních
prvků mimolesní zeleně vytvářející specifický rys přírodní charakteristiky

P8

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Částečně regionální biocentrum u Hradiska

NE

Nadregionální biokoridor v oblasti terénního horizontu Kopce – Ostrá hora

ANO

(Kulturní a historická charakteristika).
Úsek je tvořen lesozemědělskou krajinou osídlenou již v pravěku (hradiště Kopce), hojně
osídlena je až v rámci vrcholně středověké kolonizace Carpatica. Jednotlivá sídla v PDoKK
jsou osídlena v rámci tzv. Valašské kolonizace ve 14. století (Valašská Polanka 1361,
Leskovec 1361), první písemné zmínky o obci Lešná je z roku 1512. Dochovaná je struktura
vsi Seninka, valašské řetězové vsi v bezlesém segmmentu Vizovických vrchů. Velkou část
území zaujímají lesní hospodářské plochy, pouze na určitých místech regionu se vyskytují
luční porosty. Zemědělská činnost se zde uplatňuje pouze okrajově. V údolích je pak kromě
obytné zástavby vedena i většina dopravní infrastruktury včetně dvojice hlavních silnic I. třídy
č. 69 a č. 57. Souběžně pak se silnicí č. 57 vede i elektrifikovaná železniční trať č 280 ve
Směru Vsetín – Púchov.
Území je celé zahrnuto do regionu lidové architektury (roubený dům). Významné objekty
památkového zájmu se nacházejí především v obci Lužná. V rámci PDoKK se vzhledem
obklopující zástavbě obce uplatňují minimálně a jejich význam není jedinečný. Ve Valašské
Polance se nachází kulturní dominanta kostela sv. Jana Křtitele, který se vizuálně uplatňuje
z širšího území.

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
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jedinečné cennosti

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kostel sv. Jana Křtitele ve Valašské Polance
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Pravěké hradiště Kopce

NE

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Dochovaná struktura vsi Seninka

K8

NE

Specifický charakter a formy staveb
Skupina roubených stavení (sklípků, obytných domů) v centru Lužné – nejsou
dominantním rysem

K9

NE

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Po překročení horského hřebene klesá trasa vedení údolím Petrášovského potoka
k Leskovci – do mohutného údolí Senice. Poté probíhá k jihu po levobřežních svazích údolí
Senice – na rozhraní souvislých lesních porostů a otevřených ploch kuk a pastvin,
svažujících se k okrajům zástavby Leskovce a Valašské Polanky. Údolí je v celém úseku
PDoKK výrazně vymezeno lesnatými horizonty a svahy, rozčleněnými údolími drobnějších i
větších vodotečí – od Mužíkovského potoka až po Petráčovský potok na levém břehu, a od
Spinského potoka po Snozový potok na pravém břehu Senice. Pravý břeh řeky – východně
od železnice – leží již na území CHKO Beskydy. Východně od Senice tvoří svahy údolí čela
horských hřbetů Javorníků, západně pak hřbety Seninecké vrchoviny. Úsek je ukončen nad
pravým břehem Senice Ostrou horou (623 m n.m.) a nad levým břehem výšinou Kopce (699
m n.m.) – nejvýchodnějším výběžkem Klášťovského hřbetu.
V obrazu krajiny se střídají úseky nezastavěného horského údolí s úseky souvislé zástavby
(Valašská Polanka, Leskovec). Zcela jedinečné hodnoty krajinné scény představuje členění
svahů na obou stranách řeky příčnými údolími potoků, členitými okraji lesních porostů, pásy
lesní i mimolesní zeleně. Louky a pastviny dobíhají vysoko do svahů – místy až k horizontům
a jsou ohraničeny okraji lesních porostů. Výše ve svazích jsou rozmístěny sporadické
samoty. Naprosto jedinečný obraz krajiny vyniká v údolí potoka Seninky v prostoru
stejnojmenného sídla, kde svahy poměrně výrazně uzavřeného údolí (pod dominantou
Vartovny – 651 m n.m.) jsou do drobné mozaiky členěny strukturou lesní a mimolesní
zeleně, sledující stopy členění historické plužiny. Vznikají zde výrazně harmonické vztahy a
harmonické měřítko krajiny bez rušivých prvků. Ve svazích nad levým břehem Senice je
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vedena trasa VVN 110 kV, v členité krajině s živým terénem svahů a členitými okraji lesních
porostů se v krajinné scéně zásadně neprojevuje.

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2
V3

V4

V5

V6
V7

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Senice okraji Vizovické vrchoviny na západě
a čely hřbetů Javorníků na východě, zřetelně ohraničený prostor Seninky
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Horské lesnaté masivy západního okraje Javorníků

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO
NE

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Louky a pastviny ve vyšších polohách svahů, prostorově uzavřené členitými
ANO
lesními okraji a provázené sporadickou zástavbou samot – zejména na okraji
CHKO Beskydy
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Zástavba sídla Seninka zachovávající vazbu valašské řetězové vsi na členění
NE
plužiny, samoty a paseky ve vysokých polohách lesnatých hřbetů
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy navazující na zástavbu sídla Seninka - liniová zeleň a další mimolesní ve ANO
stopách členění historické plužiny, množství lesní a mimolesní zeleně na
svazích údolí Senice, zejména nad pravým břehem - na území CHKO Beskydy
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy do prostoru údolí Senice a výhledy do širšího okruhu krajiny
ANO
z rozhledny Vartovna
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů a menších lesních celků ve svazích údolí

ANO

PDoKK – ÚSEK 7
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(Přírodní charakteristika).
Poloha řešeného území spadá do oblasti rozlehlého údolí mezi okolními hřbety Pulčínské
hornatiny a Lačnovské pahorkatiny. Celá oblast se nachází ve výškách kolem 550 metrů nad
mořem s pozvolnými výškovými rozdíly. Úsek se nachází ve Vsetínském bioregionu (3.9).
V řešeném území se nachází říčka Senice a potok Střelenka. V řešeném území se kromě
těchto vodních toků nachází i několik malých nepojmenovaných vodních nádrží. Přirozená
vegetace je zde tvořena převážně bučinami vyskytujícími se ve vyšších místech řešeného
území. Z hlediska geologického se zde převážně nacházejí pískovce a jílovce, v nižších
polohách kolem vodních toků a ploch fluviální nečleněné sedimenty a kamenité až hlinitokamenité sedimenty. Významná část PDoKK zasahuje do evropsky významné lokality
Beskydy a do CHKO Beskydy. Na území se nenachází regionální a nadregionální systém
ÚSES, ani maloplošní zvláště chráněná území. Z hlediska vegetace jsou přítomny fragmenty
historické plužiny a prvky mimolesní (sídlení) zeleně a doprovodná liniová zeleň, která nemá
zásadní význam v krajinném rámci.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2
P3
P4

-

Přítomnost velkoplošných chráněných území
CHKO Beskydy
Přítomnost přírodního parku

ANO

Není přítomen
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

-

Nejsou přítomny
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P5
P6

Přítomnost lokality NATURA 2000
Evropsky významná lokalita Beskydy

ANO

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Není přítomen

P7

-

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Liniová nelesní zeleň ve svazích údolí vytvářející specifickou krajinnou strukturu

P8

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Není přítomen

-

(Kulturní a historická charakteristika).
Převážná část území má lesozemědělský charakter krajiny, který podporuje i mírné zvlnění
terénu v údolí. Krajina byla trvale osídlena až v rámci novověké kolonizace Carpatica.
Původní valašské lánové vsi byly přeměněny, zástavba zahuštěna, v různorodé zástavba se
nachází sporadické množství původních tradičních staveb, které se v krajině výrazně
neprojevují. V obci Lidečko se nachází místní kulturní dominanta kostela sv. Kateřiny
Alexandrijské, který je i s ohradní zdí pod památkovou ochranou, a kostel Nanebevzetí
Panny Marie ve Střelné. Krajinná struktura je charakteristická fragmenty historické parcelace
s drobnými plochami sadů v návaznosti na zástavbu. Původní písemné zmínky o obcích jsou
převážně z počátku 15., resp. 16. stol. (Střelná 1511, Horní Lideč 1518, Lidečko 1424), Velký
význam má v území dopravní a technická infrastruktura, kdy v rámci dopravy jsou řešeným
územím vedeny komunikace I. třídy s čísly 57 a 49, dále i železniční trať č. 280 ve směru na
Púchov a z technické infrastruktury se zde nachází vedení VVN 110kV společně s několika
dalšími trasami VN 22kV.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4

K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Lidečku

NE

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střelné

NE

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
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Urbanistická struktura je pouze částečně dochovaná

K8

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny

K9

-

-

Přítomnost dominantních rysů
Výrazná krajinná struktura historické plužiny s prvky mimolesní zeleně

ANO

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Za krajinným předělem průchodu Senice mezi východním čelem Klášťovského hřbetu
a západním čelem Javornického hřebene se trasa na pravém břehu Senice (na území CHKO
Beskydy) dostává do Lidečka a jižněji Horní Lidče, kde je koridorový prostor údolí Senice
vizuálně ukončen lesnatými svahy okraje Bílých Karpat. Koridor Senice se stáčí proti proudu
řeky k severovýchodu. Za jedinečné hodnoty krajiny je třeba považovat členění k západu
orientovaných pravobřežních svahů údolí Senice, které jsou členěny množstvím mimolesní
zelně a drobných lesíků v uspořádání historické plužiny lánové vsi, které – včetně
vrstevnicového členění rolí tvoří drobnou maloplošnou prostorovou strukturu krajiny.
Podobné hodnoty – i když v menší míře – jsou přítomny na protějším levobřežním svahu
údolí. Prostorová členitost s loukami a pastvinami, které vysoko vybíhají vrchovinnými
polohami do okrajů hornatin Javorníků. Podobně na levém břehu stoupají prostorově členité
otevřené plochy luk do Lidečské hornatiny.
V jižní části úseku trasa prochází údolím Střelenky při hranicích CHKO a dostává se do
prostoru Střelné, kde jižně od Střelné pokračuje k východu do dalšího úseku. Jedinečnost
prostoru Střelné spočívá v jedinečné struktuře sadů, lesní a mimolesní zeleně na jižních
svazích lesnatého hřbetu výšiny Čubek (678 m n.m.) s možností výhledů k jihu na panorama
Študlovské hornatiny – okraje Bílých Karpat. Drobná dominanta kostela Nanebevzetí Panny
Marie potvrzuje harmonické usazení dnes již silně pozměněné zástavby do krajinného
rámce.

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2
V3

V4

V5

V6

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Senice v prostoru Lidečka okraji Vizovické
ANO
vrchoviny na západě a svahy Javorníků na východě, zřetelně ohraničený prostor
Seninky as ohraničení prostoru Střelné okraji Bílých Karpat na jihu
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Horské lesnaté masivy východního okraje Klášťovského hřbetu s dominantou
NE
Krajčice a Javornického hřbetu s dominantou Hradisko
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Louky a pastviny ve vyšších polohách svahů, prostorově uzavřené členitými
ANO
lesními okraji nad pravým břehem Senice na území CHKO
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení sídla Střelná do krajinného rámce s vazbou na jedinečnou ANO
strukturu zahrad na jižních svazích Čubku a s dominantou kostela Nanebevzetí
Panny Marie
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy navazující na zástavbu sídel Lidečko a Střelná na území CHKO – liniová ANO
zeleň a další mimolesní ve stopách členění historické plužiny, uspořádání
zahrad v jižních svazích nad Střelnou
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
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V7

Výhledy z otevřených ploch luk a pastvin do prostoru údolí Senice na okraje
Javorníků a do prostoru Střelné s panoramatem okrajů Bílých Karpat
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

ANO

Význam souvislých lesních porostů a menších lesních celků ve svazích údolí

ANO

PDoKK – ÚSEK 8

(Přírodní charakteristika).
Úsek PDoKK 8 leží východně od Otrokovic a táhne se jižně až k obci Šarovy. Jedná se
o poměrně rovinatou krajinu ve Zlínské vrchovině, do značné míry ovlivněnou řekou
Moravou. Pahorkatý charakter krajiny začíná být více patrný až u obce Lhotka, kde dochází
zvýšenému zvlnění terénu. S nadmořskou výškou pohybující se v závislosti na daném místě
od 200 do 300 metrů se mění také geologické podloží z fluviálních sedimentů až po pískovce
ve vyšších nadmořských výškách. Vedení prochází v těchto místech Zlínským bioregionem
(3.7). Celkově se jedná o oblast s relativně rovinatým reliéfem, s majoritním zastoupením
ploch zemědělské půdy. Vyšší vegetace v podobě listnatých dřevin je zde zastoupena pouze
liniových prvcích rozdělujících jednotlivé zemědělské pozemky, nebo tvoří doprovodnou
zeleň okolo vodních toků. V místech Zlínského bioregionu se pak vzrostlá zeleň vyskytuje ve
vyšších terénních nerovnostech v podobě ostrůvkovitého rozdělení nebo významnějších
lesních ploch v nejvýše položených místech řešeného koridoru. V dotčené části koridoru se
nacházejí pouze drobnější vodní toky v podobě Hlubočského potoka, Buravy a
Oldřichovského potoka. Na těchto vodních tocích se dále nevyskytují žádné větší vodní
nádrže. Přirozenou vegetaci v dané oblasti tvoří především dubohabrové háje s místy ve
vyskytujícími bučinami. V oblastech údolí a luhů je možné lokálně nalézt ostrůvky doubrav.
V podmáčených oblastech se mohou vyskytovat místy i olšiny.
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2
P3
P4
P5
P6

-

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Není přítomen
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

-

Pouze v širším koridoru na okraji Otrokovic (Kvítovice)
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Nejsou přítomny

-

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Není přítomen

P7

-

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Přítomnost lesních porostů historických obor

P8

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor Hluboček – Kostelecké Polesí – trasa přímo protíná

ANO

Regionální biocentrum severně od Oldřichovic

NE

Regionální biokoridory v okolí Oldřichovic

NE

(Kulturní a historická charakteristika).
Převážná část řešeného území je v současné době využívána pro zemědělské účely.
Severozápadní část krajiny spadá do starého sídelního typu Pannonika, starobylé Otrokovice
(první písemná zmínka 1141) byly ve Středověku součástí Malenovického panství. První
písemné zmínky o ostatních obcích pochází až z 14. století. (Kvítkovice 1350, Oldřichovice
1337). Kvítkovice jsou původní návesní vřetenovitou vsí, která má poměrně dochované
historické jádro, i když došlo značně vlivem blízkosti Otrokovic k rozvoji obce, Oldřichovice
jsou návesní kyjovitou vsí. Vlivem kolektivizace došlo k zániku historické plužiny.
Jihovýchodní část PDoKK spadá do vrcholně středověké kolonizace Carpatica (první
písemná zmínka o obci Šarovy 1360, Lhota 1362). Obě vsi patří do půdorysného typu
valašské lánové vsi. Karlovice vznikly až v druhé polovině 18. století (1768) jako parcelační
ulicová ves. Její původní členění parcelace je možné ve struktuře sídla identifikovat. Žádný
z přítomných kostelů v PDoKK nemá dominantní charakter v krajině. Díky blízké aglomeraci
se v území vykytují prvky dopravní a technické infrastruktury v podobě vedení VVN 110kV a
dálnice D55 v těsné blízkosti trasy ZVN.

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
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K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (Žudro)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Drobné dominanty netvořící významný rys krajinného rámce
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Několik významných alejí ve Kvítovicích (Otrokovice) – Hrušeň, javor, nová
výsadba Slivoní – jsou v intravilánu obce bez výrazného uplatnění v krajinných
panoramatech

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Karlovice – parcelační ulicová ves

K8

ANO

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny

K9

NE

-

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Od Otrokovic směřuje trasa k jihovýchodu a stoupá do mírně zvlněné krajiny Napajedelské
pahorkatiny. Překonává přitom severojižně orientované vodoteče (Burava, Hlubočský
potoka, Lhotský potok, a nakonec i říčku Březnice a ploché mezilehlé hřbety až
k Bohuslavicím u Zlína. V krajině se střídají větší plochy orné půdy s rozsáhlými lesními
porosty, pokrývajícími některé náhorní polohy a místy provázejí také vodoteče. Právě toky
vodotečí, provázené liniovými vegetačními doprovody nebo mohutnými zelenými koridory
(Lhotský potok, pravobřežní přítok Březnice u Bohuslavic) dále člení krajinu do dimenzí, ve
kterých je patrné harmonické měřítko.
Většina sídel je do krajiny harmonicky zapojena množstvím zeleně zahrad, návaznost sídel
Karlovice, Lhota nebo Salaš na okolní krajinu prostřednictvím úzkých pásů parcel se
zahradami a sady ve stopách členění historické plužiny přestavuje v této krajině jedinečnou
krajinářsko-estetickou hodnotu. Samotná sídla však nevynikají cennou zástavbou
a u Oldřichovi a u Salaše leží nadměrně velké zemědělské areály, rušivé z hlediska měřítka.
Celkově krajina působí harmonicky, bez výrazných estetických hodnot a významných
prostorových vztahů.

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)
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INDIKÁTORU
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jedinečné cennosti
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Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru nevýraznými lesnatými horizonty

NE

V2

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Nejsou výrazným rysem krajiny

-

V3

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Velkoplošná mozaika zemědělské půdy a velkých lesních celků s celkovým
NE
klidným harmonickým výrazem
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení sídel Karlovice, Lhota, Salaš do krajinného rámce
ANO
s vazbou na jedinečnou strukturu zahrad a extenzivních sadů ve stopách
historické pluziny a s drobnými dominantami kaplí a kostelů
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Zelené koridory vodotečí, liniová a jiná mimolesní zeleň člení krajinu do
NE
harmonických dimenzí
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti výhledů náhorních poloh, vyhlídka Samuela Šroma u Bohuslavic
NE

V1

V4

V5
V6
V7

Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů (zejména historické obory a bažantnice
Obora, Stará obora, Komárovská obora) a menších lesních celků členících
krajinu

ANO

PDoKK – ÚSEK 9

(Přírodní charakteristika).
Úsek PDoKK 9 je vymezen v severozápadní části lesním masivem navazující na zástavbu
Zlína a drobným terénním horizontem Kříby v jižní části, které představují okraj Vizovických
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vrchů. Jedná se o krajinu zvlněného charakteru Zlínské vrchoviny. Převažují zde poměrné
ploché pahorky s výškovým převýšením do několika desítek metrů. Nadmořským výškám
pohybujících se do hodnot 500 metrů nad mořem odpovídá i horninové složení z různých
druhů pískovců a slepenců. Vedení ZVN se nachází ve Zlínském bioregionu (3.7). Oblast
s pahorkatým reliéfem kombinuje zastoupení ploch zemědělské půdy s plochami lesními.
Vyšší vegetace v podobě listnatých dřevin je v nižších polohách zastoupena pouze v
liniových prvcích rozdělujících jednotlivé zemědělské pozemky, nebo tvoří doprovodnou
zeleň okolo vodních toků. Naopak ve vyšších polohách se lesní plochy vyskytují v podstatně
větších a kompaktnějších plochách, zpravidla pak na jednotlivých vrcholcích místních kopců.
Vodních prvků se v řešeném území mnoho nevyskytuje. Jedná se spíše o malé potoky
pramenící přímo v pahorkatině, z nichž největší je Černý potok směřující na jih do obce
Hřivínův Újezd. V dotčeném území se dále nacházejí i dvě menší vodní nádrže u obce
Březůvky, a to rybníky Kapřín a Březůvky. Přirozenou vegetaci v dané oblasti tvoří
především dubohabrové háje s místy ve vyskytujícími bučinami. V oblastech údolí a luhů je
možné lokálně nalézt ostrůvky doubrav. V podmáčených oblastech se mohou vyskytovat
místy i olšiny. V nejvýše položených místech se pak listnaté lesy mísí s uměle vysázenými
jehličnatými dřevinami v podobě modřínu nebo borovice.

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přírodní památka Uhliska při jižní hranici PDoKK

P2
P3
P4
P5
P6

NE

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Přírodní park Želechovické Paseky – pouze částečně zasahuje do PDoKK
v severovýchodním cípu
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

NE

Pouze v širším koridoru v obci Salaš
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Evropsky významná lokalita Uhliska – při jižní hranici PDoKK

NE

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Není přítomen

P7

-

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Zalesněné horizonty Kříby

P8

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor Buchlovské lesy – Spálený

(Kulturní a historická charakteristika).
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Území je charakteristické zemědělsky využívanou krajinou v protáhlém, ne příliš širokém
údolí vodního toku Březnice s okraji lesních porostů v severozápadní a jižní části území.
Sídelní struktura je tvořena sídly Bohuslavice u Zlína a Březnicí, valašskými lánovými vsi ze
14. století. Při západní okraji PDoKK se nachází drobné sídlo Salaš, parcelační ves ze 14.
století. Při západní hranici zástavby Bohuslavic a jižní zástavby Březnice jsou fragmenty
dochovaného tradičního členění zemědělských ploch, které představují segmenty se
zvýšenou ochranou krajinného rázu. V krajině se uplatňuje místy kulturní dominanta kostela
sv. Bartoloměje v Březnici. Zajímavým segmentem kulturní krajiny je pak lokalita Horní
Paseky a Žleby, které představují rozptýlenou zástavbu v severních členitých svazích
terénního předělu Kříby.

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kostel sv. Bartoloměje v Březnici
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Pouze částečná dochovanost

K8

-

Specifický charakter a formy staveb
Lokalita Horní Paseky a žleby

K9

ANO

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Trasa přechodem říčky Březnice v prostoru Bohuslavic přechází do Kudlovské vrchoviny.
Zasahuje do širokého údolí potoka Březnice. Toto údolí je vymezeno na severu neobyčejně
členitými lesnatými svahy, prořezanými v severojižním směru potoky, levostrannými přítoky
Dřevnice i pravostrannými přítoky Březnice. Vynikají zde výšiny Tlustá hora (458 m n.m.),
Barabáš (410 m n.m.) a další. Na jihu stoupají svahy od potoka Březnice a od zástavby
obce Březnice k živé mozaice lesů, zahrad, luk a polí, za kterými výše navazuje otevřený
prostor náhorních poloh Kříbů (485 m n.m.). Jedná se o táhlý hřbet s oblými výšinami, který
v těchto místech odděluje lesnatými svahy povodí Březůvky a Černého potoka a tvoří
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přechod k masivu Rysovského hřbetu v Komonecké hornatině. Právě k překonání Kříbů
v prostoru Březnických pasek a Horních pasek směřuje trasa navrhovaného vedení.
Estetické hodnoty této krajiny tkví ve výraznosti prostorového ohraničení lesními porosty,
v harmonickém souladu jednotlivých objektů rozptýlené zástavby do krajinného rámce a
forma georeliéfu, vytvářejícího krajinné amfiteátry, otevírající se směrem k panoramatu
Tlusté hory a částečně i do panoramat Luhačovického zálesí – do povodí Březůvky a
Černého potoka. Je evidentní, že v tomto prostředí lze na jedné straně hovořit o narušené
harmonii měřítka velkými scelenými zemědělskými plochami (ve kterých vynikají soliterní
památné stromy) a na druhé straně o přítomnosti krajinářsko-estetických hodnot, které tkví
jak v jedinečných výhledech z náhorních poloh krajiny, tak i v rozložení zástavby se
zahradami a sady v krajině. Právě tuto strukturu zástavby, charakteristickou pro pasekářskou
zástavbu je nutno považovat za indikátor jedinečných hodnot harmonických vztahů a
estetických hodnot krajiny.

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2
V3
V4

V5

V6

V7

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru výraznými a siluetárně členitými lesnatými
ANO
horizonty na severní straně a oblými bezlesými horizonty Kříbů na jihu
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Výrazné dominanty Tlustá hora (458 m n.m.), Barabáš (410 m n.m.), Kříby (485 ANO
m n.m. spoluvytvářejí krajinnou scénu a projevují se v krajinných panoramatech
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků
a struktur
Narušené měřítko scelenými plochami zemědělské půdy v náhorních polohách
NE
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení rozptýlené pasekářské zástavby (doplněné četnými
ANO
novostavbami) se zahradami a sady do otevřených ploch náhorních poloh Kříbů
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Otevřené zemědělské plochy, ve kterých ve východní části dominují památné
NE
stromy jsou v západní části území členěny prvky lesní i mimolesní zeleně
zejména v údolích drobných a sezónních vodotečí
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh Kříbů, vyhlídka Samuela
ANO
Šroma u Bohuslavic na panorama Tlusté hory, na Želechovické paseky se
vzdálenými horizonty Hostýnských vrchů, výhledy z Kamence do Luhačovického
Zálesí a na Rysovský hřbet
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů jihovýchodně od hřebene Kříbů, které
pokračují k severovýchodu k Želechovickým pasekám a navazují na lesnaté
svahy a hřbety Komonecké hornatiny, resp. Rysovského hřbetu.
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PDoKK – ÚSEK 10

(Přírodní charakteristika).
Krajina PDoKK úseku 10 je charakteristická přechodem Zlínské vrchoviny do Komonecké
hornatiny. Převážnou část území tvoří zvlněný reliéf Zlínské vrchoviny s převýšením několik
desítek metrů s členitou krajinnou matricí. V jihovýchodní části se terén dramaticky zvedá
k Rysovskému hřbetu. Jedná se o údolí Ludkovického potoka, na západě se nachází povodí
přítoků Březůveckého potoka, který se do Ludkovického potoka vlévá až jižněji
v Ludkovicích. Jedná se především o lesozemědělskou krajinu vrchovin, pouze jihovýchod
patří k lesní krajině výrazných svahů Rysovského hřbetu, což je protáhlý, úzký, rozčleněný
hřbet, jehož zalesněné vrcholy tvoří jihovýchodní okraj PDoKK a významnou krajinnou
vedutu hlavního hřbetu Vizovických vrchů (Rysov 542 m n. m., Brda 600 m n. m., Bába 636
m n. m., Stodoliska 536 m n. m., Hvězda 655 m n. m., Komonec 672 m n. m.). Na Rysovský
hřbet navazuje na severozápadě členitá Kudlovská vrchovina.
Vedení ZVN se nachází ve Zlínském bioregionu (3.7). Oblast s pahorkatým reliéfem
kombinuje zastoupení ploch zemědělské půdy s plochami lesnickými. Vyšší vegetace
v podobě listnatých dřevin je v nižších polohách zastoupena v liniových prvcích rozdělujících
jednotlivé zemědělské pozemky, nebo tvoří doprovodnou zeleň okolo vodních toků. S vyšší
nadmořskou výškou v okolí obce Provodov pak zeleň začíná zaujímat stále větší procento
ploch. Ve vyšších polohách se lesní plochy vyskytují v podstatně větších a kompaktnějších
plochách, zpravidla pak na jednotlivých vrcholcích místních kopců, kde tato zeleň tvoří
souvislé plochy. Přirozenou vegetaci v dané oblasti tvoří především dubohabrové háje
s místy ve vyskytujícími bučinami. V oblastech údolí a luhů je možné lokálně nalézt ostrůvky
doubrav. V podmáčených oblastech se mohou vyskytovat místy i olšiny. V nejvýše
položených místech se pak listnaté lesy mísí s uměle vysázenými jehličnatými dřevinami
v podobě modřínu nebo borovice. Převážnou část území zaujímají pískovce a jílovce, pouze
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v nižších polohách se vyskytují fluviální a smíšené sedimenty. V hornatých polohách
Rysovského hřbetu se objevují i slepence.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2
P3

P4
P5
P6

-

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Přírodní park Želechovické Paseky

ANO

Přírodní park Vizovické vrchy – okrajová část na východní hranici PDoKK

NE

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Evropsky významná lokalita Uhliska – při jihozápadní hranici PDoKK

NE

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů – Rysovský hřbet

P7

P8

ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Zalesněné horizonty Bukové hory a Zlínského lesa na severní hranici PDoKK

ANO

Zalesněné horizonty Rysovského hřbetu při jižní hranici PDoKK

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Regionální biocentrum Zlínský les

NE

Nadregionální biokoridor Buchlovské lesy – Spálený

NE

(Kulturní a historická charakteristika).
Území je značně členěno v závislosti na výškových podmínkách, od zemědělské krajiny
v nejníže položených částí úseku koridoru plynule přes kulturně obdělávané luční pozemky
až po lesní pozemky v nejvýše položených místech. Krajina je v mnoha částech regionu
poměrně zachovalá a tvoří vyvážený poměr mezi přírodním a kulturním charakterem.
Osídlení se nachází ve formě menších obcí bez přílišného rozvoje. Intenzivnější zástavba
s rušivými objekty se soustředí zejména v Provodově, jinak se jedná se o harmonickou
kulturní krajinu s rozptýleným osídlením, bez významnějších novodobých rušivých staveb a s
množstvím rozptýlené zeleně. Provodov (první písemná zmínka z roku 1412) je původně
návesní vřetenovitá lokační ves, která se postupně rozrostla do vyšších poloh údolí.
Březůvky (první písemná zmínka z roku 1406) jsou původní valašskou krátkou lánovou vsí.
Na území se nachází četná rozvolněná zástavba ve svahových částí údolí. I přes novodobou
zástavbu na východním okraji Provodova, scelení části zemědělských ploch, velkoplošné
lesnické hospodaření s holosečemi a monokulturami nepůvodních druhů si krajina zachovala
malebný ráz.
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kaple sv. Anežky – na jižním okraji PDoKK
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Zřícenina hradu Rýsov – za hranicí PDoKK

NE

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Částečně dochovaná urbanistická struktura vsí Provodov a Březůvky (objekty
vesměs přestavěné, bez kulturní či historické hodnoty), značně narušená
navazující novodobou zástavbou

K8

Specifický charakter a formy staveb
Přítomny pouze ojediněle bez projevu v krajinné scéně

K9

NE

NE

Přítomnost dominantních rysů
Absence výrazných negativních jevů antropogenní činnosti

ANO

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Poté co trasa překonala hřbet Kříbů a lesnaté svahy v lokalitě Paseka a Uhliska, rozčleněné
údolími drobných vodotečí spojujících se v Černý potok, dostává se k bezlesé výšině
Kamenec (496 m n.m.) a odtud směrem jihovýchodním křižuje údolí Ludkovického potoka se
sídlem Provodov. Přechod údolí Provodova se projeví vizuálním zásahem do dalších
krajinných scenérií i do celkových jedinečných panoramat krajiny. Průsekem se trasa zanoří
do souvislých lesních masivů hlavního hřebene Komonecké hornatiny, který překoná pod
Slavickým kopcem (24 m n.m.).
Krajinářsko estetické hodnoty tohoto segmentu krajiny spočívají ve dvou zásadních rysech
krajiny. Jedná se o to, že výšiny na okraji Klenčovské vrchoviny (Kamenec, Klenčov) jsou
bezlesými oblými vrcholy s rozptýlenou zástavbou zahradami a sady (Klenčov) a další
mimolesní zelení. Jsou tedy významnými místy rozhledů, umožňujícími vnímat jak velmi
členitou krajinu Luhačovického Zálesí, tak i lesnaté horizonty Rysovského hřbetu a tak
i harmonický obraz uzavřeného údolí Provodova. Z lokality Klencov se otevírá jedinečné
panorama Rysovského hřbetu s výšinami Hvězda (655 m n.m.), Komonec (672 m n.m.),
Bába (636 m n.m.) a Brada (600 m n.m.). Právě panoramata Provodova je možno dobře
pozorovat z mnoha vyhlídkových míst na hřbetu, táhnoucím se od Klenčova
k severovýchodu. Zde je rozložena rozptýlená zástavba usedlostí a samot. Uzavření
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prostoru Provodova okraji Klenčovské vrchoviny a svahy Rysovského hřbetu představuje
jedinečnou hodnotu haormikcých vztahů.
Druhým rysem harmonie krajiny je členitost krajiny s rozložením zástavby jak na dně údolí,
tak i ve svazích a v náhorních polohách a množství lesní i mimolesní zeleně, které zapojuje
(mnohdy různorodou) zástavbu do harmonicky působící struktury, ve které nepříznivě působí
zemědělský areál.

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru výraznými a siluetárně členitými lesnatými
ANO
horizonty Rysovského hřbetu na jižní straně a oblými hřbety okraje Klenčovské
vrchoviny na severu – s bezlesými vrcholy a členitými horizonty s lesy, lesíky a
mimolesní zelení
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Výrazné lesnaté dominanty Hvězda (655 m n.m.), Komonec (672 m n.m.), Bába ANO
(636 m n.m.) a Brada (600 m n.m.) na Rysovském hřbetu na jihu a bezlesé
dominanty Kamenec (496 m n.m.) a Klenčov (536 m n.m.) na severu
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků
a struktur
Výrazně harmonické a nedotčené segmenty lesní krajiny s údolími v pramenné
ANO
oblasti Černého potoka a souvislé lesní porosty členitého terénu Komonecké
hornatiny
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot a rozptýlených částí sídel Březůvka a Provodov
NE
v náhorních polohách skrytých v zeleni zahrad a sadů, v drobně členité lesní i
mimolesní zeleni
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Množství mimolesní zeleně navazuje na členité okraje lesů i na drobné lesní
NE
porosty a vytváří drobnější (místy drobnou) mozaiku v prostorových vztazích
krajiny, cenná je struktura liniové zeleně ve stopách členění historické plužiny
severně od Provodova
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Klenčovské vrchoviny,
ANO
zejména z Kamence a z Klenčova na panorama Rysovského hřbetu s drobnou
dominantou kostela Panny Marie Sněžné na Malenisku, dílčí průhledy do
Provodovského údolí z Maleniska a z lesních porostů (Hvězda, Rysov, aj.)
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů na jižních svazích Kříbů a zejména
souvislých lesních porostů lesní krajiny Komonecké hornatiny, resp.
Rysovského hřbetu. Drobné lesní porosty a pásy lesů, členících krajinu
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PDoKK – ÚSEK 11

(Přírodní charakteristika).
Převážná část území PDoKK úseku 11 se nachází ve zvlněné krajině Zlínské vrchoviny,
pouze ze severu do úseku zasahuje východní okraj Fryštácké brázdy. Největším tokem je
řeka Dřevnice, je levostranným přítokem Moravy. Její niva je poměrně nevýrazná a úzká. U
Lípy se do Dřevnice vlévá Lutoninka, která modeluje území na jihu PDoKK. Meandrující toky
vytváří plochou nivu, která je místně intenzivně zastavěná. Na jihu na nivu navazují pozvolné
severní svahy Kudlovské vrchoviny. Jsou rozbrázděné přítoky Dřevnice a Lutoninky, které
formují mělká údolí a ploché rozvodní hřbety kolmé na hlavní směr údolí. Tyto svahy
s množstvím lesní i nelesní zeleně stoupají až k jižní hranici prostoru. Vykazují jisté
krajinářské hodnoty, pro které je jižní část prostoru zařazena do přírodního parku Vizovické
vrchy. Severně od údolí navazuje západně od toku Dřevnice před jejím soutokem
s Lutoninkou plochá Mladcovská vrchovina. Plošším a nižším polohám dominují velké bloky
zemědělské půdy a částečně i agroindustriální areály s charakterem intenzivně využívané
zemědělské krajiny, svažitější polohy pokrývají louky s větším množstvím nelesní zeleně.
Území je poměrně geologicky rozmanité, sprašová hlína je v řešené oblasti velmi rozšířená a
zaujímá majoritní plochu v nižších a zemědělsky obhospodařovaných místech údolí,
především pak v západní části řešeného území. V blízkosti vodních toků, nádrže a níže
položených místech se vyskytují fluviální nečleněné sedimenty, naopak ve vyšších polohách
se vyskytují pískovce či jílovce.

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
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významu a/nebo
jedinečné cennosti
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P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2
P3
P4
P5

-

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Přírodní park Vizovické vrchy – jižní část PDoKK
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

NE

Nejsou přítomny
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Nejsou přítomny

-

P6 Přítomnost specifického terénního reliéfu
Nejsou přítomny

-

P7 Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Osa údolí meandrujícího vodního toku Dřevnice s doprovodnou vegetací

NE

P8 Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nejsou přítomny

-

(Kulturní a historická charakteristika).
Krajina má lesozemědělský charakter s krajinnou matricí ovlivněnou zásadně lidskou
činností. V krajině jsou přítomny stopy vrcholně středověké kolonizace se středověkou
sídelní strukturou – Lípa a Zádveřice doloženy k roku 1261, Klečůvka k roku 1397. Sídla mají
částečně dochovanou urbanistickou strukturu svých jader, i když s mnoha změnami
a přestavbami. Jsou však obklopena plošně rozsáhlou novodobou zástavbou a na okrajích
a v údolích velkými zemědělskými a průmyslovými areály, čímž některá již ztrácejí charakter
původně agrárních vsí a městeček (Slušovice, Lípa), který si dodnes i přes změny
zachovávají menší vesnice a odloučené lokality. Přesto se zde dochovalo několik
architektonicky cenných objektů (Zádveřice, Veselá), které ale v krajinné scéně nemají
zásadní význam. Ve Veselé se nachází soubor budov památkového zájmu (stodoly, domky,
podsklepené komory), v četných úpravách a přestavbách. Evangelický kostel v Zádveřicích
svým umístěním vytváří dominantu obce. Od roku 1899 vede územím železniční trať
Otrokovice – Vizovice, která podpořila rozvoj průmyslu a růst sídel na železniční trati.
Změnila se i struktura zdejší krajiny, zaniklo množství méně důležitých cest, byly vybudovány
zcela nové dopravní trasy (silnice II/491, v úseku Lípa – Slušovice čtyřproudá).
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(indikátor zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-
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K4

K5
K6

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Evangelický kostel ve Zádveřicích

NE

Zámek Klečůvka

NE

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Není přítomna

K8

-

Specifický charakter a formy staveb
Přítomny pouze ojediněle bez projevu v krajinné scéně

K9

NE

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Úsek zahrnuje průchod trasy vedení údolím Dřevnice mezi místem, kde po překonání
vyvýšeného závěru Fryštácké brázdy se dostává do Všemínské vrchoviny a sestupuje podél
lesa Vratišov do rozlehlého údolí Dřevnice jižně od Slušovic. Tato část úseku je silně
dotčena existujícími trasy VN a VVN směřujícími k rozvodně a dno údolí má charakter
industriálního území. Po přechodu toku Dřevnice trasa sleduje po úpatí levobřežního svahu
tok řeky až k soutoku Lutonínky a Dřevnice, kde v severních svazích okraje Kudlovské
vrchoviny začíná následující úsek trasy – přechod Kudlovské vrchoviny a Komonecké
hornatiny. Odtud se otevírají jedinečné pohledy k severu na členité pahorkatiny v popředí a
siluety Liptálských hřbetů v pozadí. Prostor údolí je zřetelně ohraničen oblými hřbety, na
kterých se pohledově uplatňují vegetační doprovody drobných vodotečí, drobné remízky a
lesíky a další prvky mimolesní zeleně ve velkých plochách zemědělské půdy, které se
dostávají až na vizuální horizonty. Sídla Veselá a Klečůvka nemají výrazné siluety a jsou
skryty v zeleni zahrad a navazujících lesích ploch. Zámek v Klečůvce se v krajinných
scenériích výrazněji neprojevuje, protože je obklopen vzrostlou zelení historického parku.
Působivost obrazu krajiny spočívá především ve vymezení nezastavěného dna údolí,
ohraničeného na východní straně místy meandrujícím tokem Dřevnice, provázeným
souvislým vegetačním doprovodem a dále pak scenériemi levobřežních svahů údolí, se
zemědělskými plochami, členěnými lesní a mimolesní zelení a s nezastavěným horizontem.
Podobně zajímavé jsou i partie pravobřežních svahů pod Klečůvkou. Na jihu je prostor údolí
vizuálně uzavřen lesnatými okraji Vizovických vrchů s dominantou Drdolu (540 m n.m.).
Esteticky atraktivní partie krajiny přestavují přirozené partie meandrujícího toku Dřevnice.
Pozitivní hodnoty vizuální charakteristiky spočívají v prostorovém vymezení údolí Dřevnice,
v jasném ohraničení přehledného dna údolí koridorem Dřevnice se souvislými doprovodnými
porosty a v ohraničení svahy rozčleněné mimolesní a lesní zelení – zejména nad levým
břehem údolí a též na pravým břehem pod Klečůvkou. Krajinářsko-estetické hodnoty
spočívají v meandrujících partiích přirozených forem toku Dřevnice.
INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)
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významu a/nebo
jedinečné cennosti

V1
V2
V3

V4

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení krajinného prostoru oblými hřbety, kontrast plochého dna
NE
údolí a svahů s mozaikou
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
V ose trasy v pohledu ze severu se objevuje nejvyšší bod Kudlovské vrchovina
NE
Drdol (540 m n.m.) a výrazná lesnatá výšina Tlustá hora (482 m n.m.)
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Výrazná přírodní osa meandrujícího toku Dřevnice se souvislým pásem
NE
doprovodné vegetace
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Nejsou výrazným rysem krajiny
-

V5

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy údolí s mozaikou zemědělských ploch a lesní či mimolesní zeleně

V6

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Jedinečné výhledy z okrajů Přírodního parku Vizovické vrchy k severu na
členitou krajinu Veselské a Rakovské pahorkatiny s horizonty Liptálských hřbetů
v pozadí
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

V7

Význam drobných lesíků členících svahy údolí Dřevnice

NE
ANO

NE

PDoKK – ÚSEK 12

(Přírodní charakteristika).
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Úsek 12 PDoKK je z hlediska geomorfologického přechodem ze Zlínské vrchoviny do
výrazného reliéfu Komonecké hornatiny. Z hlediska Biogeografického náleží území
Zlínskému bioregionu. Jedná se o lesní krajinu s enklávami bezlesí na pomezí Rysovského
hřbetu a Kudlovské vrchoviny. Terén tvoří výrazné vrchy i hluboká vějířovitá údolí Horského
potoka a potoka Obůrek a jejich četných přítoků. Vrcholy a zaříznutá údolí jsou vesměs
souvisle zalesněná, nad nimi se objevují luční enklávy harmonické kulturní krajiny s
maloplošným členěním pozemků a množstvím rozptýlené zeleně. Území má výrazně
přírodní charakter. Hlavní přirozenou vegetaci zde tvoří bukové bučiny v současné době
s příměsí nepůvodních jehličnatých dřevin zastupujících značnou část celého řešeného
území. Nezalesněné plochy poté dotváří luční porosty. Jeho krajinářské hodnoty jsou
částečně sníženy existencí chatové osady, velkoplošným lesnickým hospodařením s
pěstováním nepůvodních druhů. Výrazný je samotný Rysovský hřbet, resp. Klášťovský hřbet,
který představuje významný terénní předěl. Ten člení území i z hlediska vodního režimu. Na
sever od hřbetu tvoří hlavní vodní toky Horský potok a Obůrek, do kterých přitékají menší
nepojmenované toky, na jižní straně hřbetu se pak jedná o potok Olše a Pozlovický potok.
Z hlediska geologického se na území nachází pískovce a jílovce, ve vyšších polohách pak i
slepence.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2
P3
P4
P5
P6

-

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Přírodní park Vizovické vrchy
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

ANO

Nejsou přítomny
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Nejsou přítomny

-

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů (Rysovský hřbet)

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Lesní plochy ve vyšších polohách území, zalesněný horizont

P8

ANO

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biocentrum Spálený – ve východní části vnější části koridoru

ANO

Nadregionální biokoridor Nadregionální centrum Spálený – Regionální
biocentrum Pod Slavickým kopcem

ANO

Regionální biocentrum Pod Slavickým kopcem

NE

(Kulturní a historická charakteristika).
Území je přírodě blízkého charakteru. Tvoří ho z velké části pouze lesní pozemky s místy
lučními pozemky v níže položených místech. Krajina je zde bez významnějších vlivu lidské
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činnosti. Celkově se tak krajinný ráz blíží spíše přírodě blízkému bez větších zásahů člověka.
V severní části převládá rozptýlená živelná zástavba ve svazích v okolí vrchu Drdol. Jedná
se o částečně dochovanou historickou krajinnou strukturu s rozsáhlými lesy a enklávami
bezlesí, krajinu s poměrně dochovanou historickou sítí cest a rozptýleným charakterem
osídlení v severní části (v detailu značně pozměněné, zvýšení podílu lesních ploch vůči
bezlesí, v celkovém charakteru dochované). V jižní části se nachází sídlo Horní Lhota
s kulturní dominantou kostela sv. Diviše, které je poprvé v písemných pramenech zmiňováno
roku 1420. Jedná se o původní údolní neorganizovanou ves, která vznikla podél hlavní cesty
přes Rysovský hřbet. Ten byl osídlen až v rámci novověké kolonizace. Z hlediska kulturního
je přítomná zřícenina hradu Engelsberk (Sehradice, Tetov), který byl postaven ke konci
13. století olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburka. V současné době jsou patrné
pouze valy složitého předhradí a torza zdiva. Zřícenina se neprojevuje vizuálně v krajinné
scéně.

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kostel sv. Diviše v Horní Lhotě
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Není přítomna

K8

-

Specifický charakter a formy staveb
Přítomny pouze ojediněle (především v sídle Horní Lhota) bez projevu
v krajinné scéně

K9

NE

Přítomnost dominantních rysů
Kulturní lesní krajina bez výrazné lidské činnosti

ANO

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Úsek představuje přechod vedení přes Kudlovskou vrchovinu a hlavní hřeben Vizovické
vrchoviny – Komoneckou hornatinu – v tomto úseku Rysovský hřbet. Jedná se o krajinářsky
atraktivní polohy rozsáhlých lesních porostů s loukami a samotami na pasekách mezi
Drdolem (540 m n.m.) a Tlustou horou (482 m n.m.). Hlavní hřeben trasa překračuje
severovýchodně od Slavického kopce.
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Kromě souvislých lesních porostů (VKP ze zákona), představujících významné krajinné
rozhraní uvnitř Vizovické vrchoviny – oddělující Zlínskou vrchovinu od Luhačovické
vrchoviny, představují cenné lokality s harmonickým měřítkem a harmonickými vztahy
krajinné segmenty, ležící na okrajích těchto lesních porostů Jedná se na severní straně o
paseky nad obcí Lípa – se samotami uprostřed otevřených i uzavřených ploch pastvin a luk a
uprostřed zahrad a sadů. Vznikla zde maloplošná, velmi harmonická mozaika v lokalitách Na
Kolibě, Lípa – Paseky, Vrcha, Podlází, Lazy.
Velmi atraktivní jsou rovněž lokality v náhorní poloze Drdolu se samotami, rozloženými
v loukách a pastvinách v různě orientovaných svazích. Podobná situace – co se týká
atraktivity prostředí, se nachází ve vrcholové poloze Homole (536 m n.m) – v jižních a
v jihozápadních svazích s loukami, obklopenými lesními porosty. Jedná se o ve všech
případech o zásadní a velmi cenné estetické hodnoty, o partie s harmonickým měřítkem a
vztahy.

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2

V3

V4

V5
V6

V7

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Výrazný horizont okraje Kudlovské vrchoviny pozorovatelné ze severu, výrazný ANO
lesnatý horizont Rysovského hřbetu mezi Komoncem (672 m n.m.), Slavickým
kopcem (624 m n.m.) a Spleteným vrchem (565 m n.m.) pozorovatelné z jihu
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Rysovský hřbet má lesnatý horizont s dominantami Komonec, Slavický kopec,
ANO
Spletený vrch, na hlavním hřebenu Komonecké hornatiny, výšina Drdol má
kulturní bezlesí v okolí vrcholu a ční nad lesnatým zářezem Zeleného údolí
(převýšení téměř 200 m), Tlustá hora se vypíná na údolí Lutoninky (převýšení
cca 230 m.
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Lesní porosty Rysovského hřbetu a Tlusté hory, vysoko dosahující polohy
ANO
bezlesí s loukami a pastvinami a místy se samotami
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot v pasekách nad údolím Lutoninky členěných
ANO
lesnatými koridory vodotečí stékajících severními svahy do Dřevnice a pasek na
Homoli v náhorní poloze skrytých v zeleni zahrad a sadů
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Množství mimolesní zeleně v severních svazích pasek nad obcí Lípa
ANO
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Rysovského hřbetu –
z okrajů lesních porostů na Homoli a výhledy do údolí Dřevnice z Terasové
vyhlídky a z dalších míst.
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů Rysovského hřbetu a Kudlovské vrchoviny
drobné lesní porosty a pásy lesů, členící krajinu
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PDoKK – ÚSEK 13

(Přírodní charakteristika).
Řešená část koridoru se rozkládá převážně v rozlehlém údolí Vizovické vrchoviny
s průměrnou nadmořskou výškou kolem 400 – 500 metrů nad mořem. Konkrétně se jedná
o pás Pozlovické brázdy. Severně je koridor vymezen hřbety Vizovické vrchoviny, kde
dosahuje převýšení až 300 m. Jižní straně koridoru dominují horizonty Bílých Karpat
(CHKO). Poměrně vysokému převýšení a sklonitosti terénu odpovídá i geologické složení
z pískovcových a slepencových hornin. Úsek 13 PDoKK se nachází ve Zlínském bioregionu.
Oblast s pahorkatým reliéfem kombinuje zastoupení ploch zemědělské půdy s plochami
lesnickými. Zemědělské využití krajiny v údolí značně převládá nad lučními a lesními
pozemky, kdy vyšší vegetace v podobě listnatých dřevin je v nižších polohách zastoupena
povětšinou v liniových prvcích rozdělujících jednotlivé zemědělské pozemky, nebo tvoří
doprovodnou zeleň okolo místních vodních toků. S vyšší nadmořskou výškou pak zeleň
začíná zaujímat stále větší procento ploch. Ve vyšších polohách se lesní plochy vyskytují
v majoritním podílu s malým zastoupením lučních pozemků. Přirozenou vegetaci v dané
oblasti tvoří především dubohabrové háje s místy ve vyskytujícími bučinami. V oblastech
údolí a luhů je možné lokálně nalézt ostrůvky doubrav. V podmáčených oblastech se mohou
vyskytovat místy i olšiny. V nejvýše položených místech se bukové lesy mísí s uměle
vysázenými jehličnatými dřevinami v podobě modřínu nebo borovice, případně i monokultur
smrku. Vzhledem k morfologii celé oblasti zde nejsou žádné velké vodní toky ani nádrže,
územím ovšem protéká celá řada drobných vodních toků z úbočí Vizovické vrchoviny
zpravidla ve směru na jih až jihozápad. Drobnými vodními toky v oblasti pak jsou Vlára,
Benčice, Vysokopolský potok, Sviborka, Lúcký potok, Luhačovický potok, Hájový potok a
několik dalších drobných nepojmenovaných toků. Kromě toho jsou v oblasti i menší vodní
nádrže Krásné zátiší, Křešov a Horňansko.
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2
P3
P4
P5
P6

-

Přítomnost velkoplošných chráněných území
CHKO Bílé Karpaty
Přítomnost přírodního parku

ANO

Přírodní park Vizovické vrchy
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

ANO

CHPV – Jalovec v k.ú. Slopné
Přítomnost lokality NATURA 2000

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů – severní hranice
koridoru PDoKK

P7

P8

ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Lesní plochy na svazích horizontů a jejich členité okraje ve svazích

ANO

Výrazné členění historické plužiny – sadů v sídlech Vysoké Pole, Drnovice,
Tichov a Újezd

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biocentrum Spálený – u severní hranice vnější části PDoKK

NE

(Kulturní a historická charakteristika).
Území je značně členěno v závislosti na výškových podmínkách na různé typy od
zemědělské a kulturní krajiny v nejníže položených částí oblasti plynule přecházející přes
kulturně obdělávané luční pozemky až po lesní pozemky v nejvýše položených místech.
Nižší polohy Pozlovické brázdy spadají do vrcholně středověké kolonizace Carpatica, vyšší
polohy na hranici PDoKK do novověké kolonizace. Jednotlivá sídla jsou převážně původní
krátké valašské lánové vsi (Slopné, Loučka, Újezd a Drnovice), Vysoké Pole a Tichov jsou
návesní vřetenovité půdorysné typy sídel. V sídle Tichov je vřetenovitá plužina výrazně
dochovaná. Vzhledem k nevýraznému rozvoji sídel jsou některé urbanistické struktury sídel
částečně dochované (např. Tichov, Loučka). V lokalitě nejsou žádné velké prvky dopravní a
technické infrastruktury. V krajině se nachází velké množství drobné architektury (kříže,
pomníky, kaple), severozápadně od sídla Vysoké Pole se nachází křížová cesta k Bojatínu.
V území se nachází také několik kulturních dominant v podobě místních kostelů.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Ochranné pásmo národní kulturní památky Památník protifašistického odboje v
Ploštině

NE
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K3
K4

K5
K6

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kostel sv. Rocha ve Slopné

NE

Kostel sv. Anežky České v Drnovicích

NE
NE

Kostel sv. Mikuláše v Újezdě
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Křížová cesta k Bojatínu

NE

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Částečně dochovaná urbanistická struktura sídel Loučka, Tichov, výraznější
zahuštění zástavby

K8

Specifický charakter a formy staveb
Přítomnost četné drobné architektury

K9

NE

NE

Přítomnost dominantních rysů
Poměrně dochovaná sídelní struktura bez výrazného rozvoje s dochovaným
členěním plužiny

ANO

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Od Slavického kopce (624 m n.m.) pokračuje trasa vedení k jihovýchodu lesním porostem,
vstupuje do Přírodního parku Vizovické vrchy a dotýká se přitom v náhorních polohách
položených pasekářských lokalit Homole a Končiny, skrytých v nelesních enklávách
a v zahradách a sadech. Nad sídlem Slopné vyústí do harmonicky působícího otevřeného
prostoru luk a polí v údolí Horní Olšavy a dostává se tak do širokého údolí Luhačovického
potoka (Šťávnice). Z vyšších poloh při okrajích lesů se otevírají výhledy na široká
panoramata Haluzické vrchoviny a Bílých Karpat v pozadí. Pak překračuje potok na
levobřežní svahy, po kterých směřuje celou Pozlovickou brázdou směrem východním do
Drnovické pahorkatiny až k okrajům Lačnovské vrchoviny. Z hlediska vizuálních kvalit je
Pozlovická brázda široce rozevřeným údolím v okolní lesnaté krajině. Výrazné ohraničení na
severu představuje Klášťovský hřbet, na jihu je proso harmonicky ohraničen velmi členitým
terénem okraje Haluzické vrchoviny. Louky, pastviny a pole vybíhají z údolí Pozlovické
brázdy vysoko do svahů a vytvářejí zajímavé prostorové členění hluboce rozbrázděných
lesních okrajů s pásy a klíny lesů, sbíhajících do údolí. U protějších – nižších – svahů na
jihozápadní straně vybíhají plochy kulturního bezlesí až do vrcholových a hřbetních poloh.
Vzniká velmi charakteristický obraz krajiny, který je do značné míry nezaměnitelný. Sídla,
rozložená v údolí, jsou od sebe oddělena koridory vodotečí, stékajících ze svahů Komonecké
hornatiny do rozčleněného nižšího reliéfu okraj Haluzické vrchoviny Sviborka, Benčice,
Vysokopolský potok, horní tok Vláry).Jednotlivá sídla jsou většinou zapojena do krajiny
úzkými pásy zahrad a sadů, které jsou uspořádány většinou ve stopách členění historické
plužiny a vytvářejí jedinečnou krajinnou strukturu, zapojující sídla do krajinného rámce a
představující harmonické vztahy v krajině. Velmi atraktivně v krajině působí sídlo Tichov
s jeho plužinou a krajinným rámcem., kde je možno tento rys krajiny považovat za
jedinečnou hodnotu.
INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Posouzení vlivu na krajinný ráz
Elektrické vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR

V1

V2

V3

V4

V5

V6
V7

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru výraznými lesnatými horizonty Klášťovského
ANO
hřbetu na severním vymezení údolí a nižším a velmi členitým reliéfem Haluzické
vrchoviny
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Klášťovský hřbet má lesnatý horizont s dominantami Spletený vrch, Doubrava,
ANO
Suchý vrch, Rovné, Klášťov, okraje Haluzické vrchoviny mají spíše drobnější
prostorové akcenty.
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Lesní porosty Klášťovského hřbetu a vysoko dosahující polohy bezlesí s lukami NE
a pastvinami a místy se samotami
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot v náhorních polohách skrytých v zeleni zahrad a
ANO
sadů, v drobně členité lesní i mimolesní zeleni, zapojení některých sídel do
krajiny úzkými pásy zahrad a sadů (Tichov, Loučka, Újezd, Vysoké Pole,
Drnovice)
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Množství mimolesní zeleně navazuje na členité okraje lesů i na drobné lesní
ANO
porosty a vytváří drobnější (místy drobnou) mozaiku v prostorových vztazích
krajiny, cenná je struktura liniové zeleně ve stopách členění historické plužiny
(zejména Tichov)
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Klášťovského hřbetu –
ANO
z okrajů lesních porostů nebo z rozhledny Doubrava
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů Klášťovského hřbetu a Haluzické vrchoviny,
drobné lesní porosty a pásy lesů, členící krajinu

NE

PDoKK – ÚSEK 14
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(Přírodní charakteristika).
Úsek 14 PDoKK je charakteristický přechodem Zlínské pahorkatiny do Komonecké hornatiny
jižním směrem. Osou území je vodní tok Lutoninka s poměrně výraznými ne příliš širokými
svahy údolí. Ty jsou členěné drobnými vodními přítoky odvodňujícími svahy Komonecké
hornatiny (Klášťovského hřbetu) a ze severu horizonty Rakovské pahorkatiny (Břízka 412 m
n.m., Chrasť 433 m n.m., Pěkný vrch). Území náleží Zlínskému regionu. V okolí Vizovic se
nachází v rámci přirozené vegetace spíše dubohabrové porosty, v současné době navíc
pouze v menších ostrůvkovitých výměrách, s postupnou přibývající nadmořskou výškou
jižním směrem se porosty mění na bukové s postupnou příměsí jedlových hájů a horských
luk. Převážnou horninou jsou pískovce a jílovce, v nižších polohách nivy pak fluviální
nečleněné sedimenty. Krajina je členěná drobnými plochami nelesní zeleně, doprovodné
vegetace podél vodotečí (které se výrazně neprojevují v krajinné scéně) a je bohatá na
drobné plochy sadů.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2
P3
P4
P5

-

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Přírodní park Vizovické vrchy
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

ANO

Kalendův dub mezi Vizovicemi a Lutoninou
Přítomnost lokality NATURA 2000

NE

Nejsou přítomny
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P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Nejsou přítomny

P7

-

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Četná mimolesní zeleň ve svazích zvlněné krajiny Zlínské vrchoviny

P8

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Není přítomen

-

(Kulturní a historická charakteristika).
Úsek 14 PDoKP leží v poměrně osídlené části krajiny s četnými prvky dopravní a technické
infrastruktury. Oblast etnograficky náleží k okrajovému území jižní hranice Valašska. Ačkoli
archeologické nálezy naznačují starší prehistorické osídlení, rozhodující fáze kolonizace
nastala až ve vrcholném středověku. Prostor leží mezi původně středověkými městy Vizovice
(s vřetenovým náměstím) a Slušovice (s ortogonálním náměstím), oběma poprvé písemně
doloženými v roce 1261. V okolí Zádveřic a Vizovic se objevují větší plochy sadů. Sídla mají
částečně dochovanou urbanistickou strukturu svých jader, i když s mnoha změnami
a přestavbami. Jsou však obklopena plošně rozsáhlou novodobou zástavbou a na okrajích
a v údolích velkými zemědělskými a průmyslovými areály, čímž některá již ztrácejí charakter
původně agrárních vsí a městeček, který si dodnes i přes změny a rozvoj částečně
zachovávají menší vesnice a odloučené lokality (Lutonina, Chrastěšov s návsí, Ublo).
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
MPZ Vizovice
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

NE

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Silueta MPZ Vizovice v průhledech – mimo PDoKK
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Vizovice

K8

NE

Specifický charakter a formy staveb
Cenné architektonické objekty ve Vizovicích – převážně mimo PDoKK

K9

NE

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
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Úsek zahrnuje průchod trasy vedení údolím Dřevnice mezi místem, kde po překonání
vyvýšeného závěru Fryštácké brázdy se dostává do Všemínské vrchoviny a sestupuje podél
lesa Vratišov do rozlehlého údolí Dřevnice jižně od Slušovic. Tato část úseku je silně
dotčena existujícími trasy VN a VVN směřujícími k rozvodně a dno údolí má charakter
industriálního území. Po přechodu toku Dřevnice trasa stoupá nad soutok Dřevnice a
Všemínky a dostává se až na pohledově otevřený hřbet do blízkosti lokality U Kříže, odkud
se otevírá celkové panorama Slušovic – do krajiny většího měřítka. Dále se trasa stáčí
k jihovýchodu, pokračuje kolem Rakové, překračuje částečně zalesněný hřbet Břízky (412 m
n.m.) a dostává se do prostorově velmi členitého území Chrastěšovckých pasek včetně sídla
Chrastěšov severně od Vizovic. Mezi Lutoninou a Vizovicemi překračuje mohutné údolí
Lutoninky a prochází levobřežními – velmi členitými – svahy údolí až k lesnaté terénní hraně
s lesnatými srázy spadajícími k pravému břehu Bratřejovky. Části trasy nad údolími Dřevnice
a Všemínky v prostoru Slušovic sice přinášejí zajímavé výhledy k severu, ale nepředstavují
významnější krajinářsko-estetické hodnoty, a to ani v pohledech od Rakové k jihu a
jihovýchodu do poměrně harmonické zemědělské krajiny. V prostoru Vizovic však v krajinné
scéně a zejména v panoramatech vnímaných z vysokých poloh svahů a z vyhlídkových míst
uplatňuje velmi harmonická maloplošná mozaika Chrastěšovských pasek (v PPk Vizovické
vrchy) a členitost mimolesní zeleně v kombinaci s velkými plochami sadů na svazích
Šibenice (421 m n.m.) (vše v PPk Vizovické vrchy). Jedinečných krajinářsko-estetických
hodnot nabývá prostorová mozaika krajiny v údolí Lutoninky pod Janovou horou (496 m
n.m.), což je však již zcela mimo hranice úseku PDoKK. Na území se nachází několik
registrovaných VKP severně od Vizovic (stav i návrh/rezerva).
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2
V3

V4

V5
V6
V7

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru Slušovic oblými hřbety nad Dřevnicí a
Všemínkou a ohraničení širokého údolí Lutoninky lesnatými horizonty na severu
a členitými bezlesými horizonty na jihu.
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Nejsou zásadním rysem krajiny

NE

-

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků
a struktur
Harmonická krajinná mozaika Chrastěšovských pasek a levobřežních svahů
NE
údolí Lutoninky
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot v západním svahu výšiny Chrasť (433 m n.m.) a
ANO
Chrastěšovských pasek, harmonické zapojení sídla Chrastěšov do krajinného
rámce souvislých lesních porostů
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Množství mimolesní zeleně navazuje na členité okraje lesů a vytváří drobnější
NE
(místy drobnou) mozaiku v prostorových vztazích krajiny
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti působivých výhledů ze svahů okraje Rakovské pahorkatiny k jihu do
NE
Vizovické koltiny a na vzdálené okraje Klášťovského hřbetu
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů okraje Rakovické pahorkatiny

NE

PDoKK – ÚSEK 15
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(Přírodní charakteristika).
Úsek leží na hranici Vsetínského bioregionu, západně se nachází již Zlínský bioregion. Je
tvořen dlouhým horským Klášťovským hřbetem. Reliéf se zvedáod údolí Bratřejovky jižním
směrem k vrchu Klášťov (753 m n.m.) a Svéradov (737 m n.m.) a dále přes kopcovitý reliéf
Klášťovského hřbetu členěný drobnými údolí vodních toků, z nichž nejvýznamnější jsou
Smolinka, Vlára, Trubiska. Z hlediska geologického dominují monotónní souvrství slepenců,
pískovců a jílovců. Sesuvy se nacházejí především v horských částech. V severní části je
patrný přesmyk a po jižní i severní straně v nižších polohách přechod do vsetínského
souvrství s glaukonitickými pískovci a vápnitými jílovci. Z přirozené vegetace se objevují
především porosty bukové s postupnou příměsí jedlových hájů a horských luk. Severní
svahy jsou pestře členěny plochami nelesní zeleně především ve vrstevnicovém směru a
volně přechází do zalesněných horizontů Klášťovského hřbetu. V jižní části již přechází
horský charakter území do Lačnovské pahorkatiny. Nachází se zde přírodní památka
Pozděchov, která představuje mezofilní louku s populací šafránu bělokvětého.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(indikátor zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přírodní památka Pozděchov

P2
P3
P4

NE

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Přírodní park Vizovické vrchy
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

ANO
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P5
P6

Nejsou přítomny
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Nejsou přítomny

-

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů

P7

P8

ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Lesní masiv Klášťovského hřbetu

ANO

Četná mimolení zeleň ve svazích

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor – přímo protíná trasu vedení

ANO

Regionální biocentrum – protíná užší koridor

NE

(Kulturní a historická charakteristika).
Lesní a lesozemědělská krajina novověké a vrcholně středověké kolonizace leží
v etnografické oblasti Valašska. Zdejší sídla vykazují specifické znaky valašské kolonizace.
Území bylo pravděpodobně osídleno již dříve (U Klášťova jsou zbytky staroslovanského
hradiště), první písemná zmínka o Pozděchově se však vztahuje až k roku 1361, Lačnově
1424 a Bratřejově 1468. Všechna tři sídla jsou původní lánové valašské vsi. Ačkoli je
půdorys zdejších vsí ovlivněn rozšiřující se novodobou zástavbou, uchovávají si Pozděchov
a Bratřejov charakter dlouhých lánových vsí, byť sama urbanistická struktura je pozměněná.
Osídlení doplňují pasekářské samoty či malé skupiny stavení uvnitř luk a pastvin. Krajinná
struktura je částečně dochovaná, místy se objevují fragmenty původního členění lánové
plužiny. Do svahů vystupují louky a pastviny s vysokým podílem rozptýlené a liniové zeleně
a solitérních dřevin. Byť se nejedná ve všech případech o staré krajinné struktury, celkový
charakter historické krajiny a řada dochovaných struktur odpovídá charakteru krajiny
zachycené na archivních mapách z první poloviny 19. století. Poměrně negativně se
projevuje zemědělský areál na západní hranici zastavěného území Bratřejova.
Obhospodařování krajiny je podmíněno terénními podmínkami. Zatímco v severní a jižní
části se částečně nachází zemědělská krajina, většinu území pokrývá souvislý lesní porost
Klášťovského hřbetu. Uvnitř rozsáhlých lesních komplexů jsou na starých mapách patrné
vklíněné louky a pastviny s hojným výskytem, rozptýlené zeleně, které vznikly odlesněním
během valašské kolonizace, dnes již ustupují a jsou opět zalesněné. Vařákovy paseky se
nachází na místě zaniklé osady původně tvořené několika domy (poslední zdejší objekt byl
zbořen v roce 1961). Osada byla vypálena na konci druhé světové války. Tragédii připomíná
pomník obětem. Tedy i zdejší lesní krajina, ve které nejsou obvykle patrné historické krajinné
struktury, vykazuje množství kulturních a historických hodnot a odkazů na tragickou historii
oblasti, což dokládají i naučné stezky procházející zdejšími lesy (NS Prlovským lesem, NS
Vařákovy paseky ad.). Významnou kulturní dominantou je kostel sv. Jiří v Pozděchově, který
je svou polohou a převládající bílou fasádou včetně střechy viditelný z dálkových míst a tvoří
dominantu nadmístního významu.

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
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jedinečné cennosti
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K2
K3
K4

K5

K6

Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kostel sv. Jiří v Pozděchově

ANO

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově

NE

Evangelický kostel v Pozděchově

NE

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Hradiště Klášťov

NE

Historické místo – pietní místo (Vařákovy Paseky)

ANO

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Pouze částečná dochovanost

K8

NE

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny

K9

-

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Úsek představuje přechod trasy vedení přes Klášťovský hřbet – ústřední horský masiv
Přírodního parku Vizovické vrchy. Přechází tak z povodí Dřevnice do povodí Vláry a křižuje
souvisle zalesněné severovýchodní a východní svahy masivu Svéradova (737 m n.m.).
Jedná se o rozhraní lesozemědělské a lesní krajiny, kde ze severu dobíhají vysoko do svahů
k okraji lesa otevřené plochy luk a pastvin s množstvím drobné lesní i mimolesní zeleně
a s rozptýlenou zástavbou, která navazuje na jižní okraj Pozděchova. Trasa pak pokračuje
lesními porosty po úbočí Svéradova, překračuje blízkosti rozvodí hlavní hřeben nad
pramennou oblastí Vláry.
Vzhledem k absenci rušivých prvků a souladu osídlených částí krajiny s jejími lesnatými
částmi se jedná o výrazně harmonické měřítko a v krajinných scenériích se projevující
harmonické vztahy. Přítomnost přírodních a estetických hodnot souvisí i s polohou
posuzovaného úseku v přírodním parku. I když je prostorové měřítko krajiny velké, krajina
v okolí Pozděchova je členěna lesíky, sady, liniovou i soliterní zelení, zahradami kolem obce
i kolem solitérních usedlostí. Právě soliterní usedlosti (Hradiště, Kúty, Rudovňa a jiné) se
přibližují k okraji lesa a k posuzované trase.
Za hodnoty, spoluvytvářející vizuální atraktivnost a estetické hodnoty krajiny, dotčené vlivem
trasy je považována otevřená krajina okolí Pozděchova se solitérními usedlostmi vysoko
v loukách a pastvinách. Rovněž uplatnění kulturních dominant evangelického kostela a
kostela sv. Vavřince v Pozděchově dotvářejí harmonické panorama krajiny. Krajinářsko
estetickými hodnotami vyniká šafránová louka Přírodní památky Pozděchov a také lesní
interiéry – zejména v pramenných oblastech vodotečí Vlára, Pozděchovka a Trubiska.
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INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2
V3

V4

V5
V6

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Prostorový krajinný předěl lesnatého Klášťovského hřbetu mezi povodím
ANO
Dřevnice (Morava) a Vláry (Váh) s navazující harmonickou krajinou východní
části Vizovické kotliny na severních svazích a s hlubokými lesnatými údolími
okrajů Luhačovické vrchoviny na jižních svazích
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Významné krajinné dominanty Komonecké hornatiny – Klášťov (753 m n.m.) a
ANO
Svéradov (737 m n.m.).
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Lesní porosty Klášťovského hřbetu s jedinečnými lesními interiéry s pramenem
ANO
Vláry, s pramennými oblastmi Pozděchovky a Trubiska a s vrcholem Klášťova
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Rozložení pasekářských usedlostí v loukách a pastvinách vysoko ve svazích
ANO
Klášťovského hřbetu nad Pozděchovem, otevřené lokality zaniklých i
dochovaných pasekářských usedlostí (Ploština, Vařákovy paseky, Ryliska,
Vrchy apod.) s jedinečnými scenériemi zapojení do lesnaté horské krajiny
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Krajina lánových vsí Bratřejova a Pozděchova se stopami členění historické
ANO
plužiny a další mimolesní zelení
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Jedinečné výhledy z Klášťova na daleká panoramata Bílých Karpat a Javorníků ANO

V7 Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů Klášťovského hřbetu jakožto ústředního
lesnatého hřebene Vizovické vrchoviny

ANO

PDoKK – ÚSEK 16
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(Přírodní charakteristika).
Úsek 16 leží na rozhraní Zlínského a Vsetínského bioregionu. Dominantním rysem je
Klášťovský hřbet. Reliéf se zvedá od údolí Bratřejovky jižním směrem k vrchu Rovně (702 m
n.m.) a Suchému vrchu (694 m n.m.), částečně zasahuje do Pozlovické brázdy a přechází do
Drnovické vrchoviny. Z hlediska geologického dominují monotónní souvrství slepenců,
pískovců a jílovců. Sesuvy se nacházejí především v horských částech. Z přirozené
vegetace se objevují především porosty bukové s postupnou příměsí jedlových hájů a
horských luk. Krajině domunije zalesněný horizont Klášťovského hřbetu, v severní části
PDoKK je lesozemědělská krajina s členitými okraji lesních porostů a s četnou mimolesní
zelení, stejně jako v okolí Pozlovické brázdy a Drnovic.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2
P3
P4
P5
P6

-

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny
Přítomnost přírodního parku

-

Přírodní park Vizovické vrchy
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

ANO

Nejsou přítomny
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Nejsou přítomny

-

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů
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P7

P8

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Lesní masiv Klášťovského hřbetu

ANO

Četná mimolení zeleň ve svazích

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor – přímo protíná trasu vedení

ANO

Regionální biocentrum Suchý vrch – protíná užší koridor

NE

(Kulturní a historická charakteristika).
Krajina úseku 16 je charakteristická novověkou a vrcholně středověkou kolonizací
v etnografické oblasti Valašska. Jedná se o lesozemědělskou krajinu, která byla osídlena již
dříve (U Klášťova jsou zbytky staroslovanského hradiště), první písemná zmínka o Vysokém
Poli se vztahuje k roku 1261, o Drnovicích dokonce k roku 1131, Bratřejov je uváděn až roku
1468. Zatímco Bratřejov je původní lánovou valašskou vsí z doby novověké kolonizace,
Vysoké Pole je vřetenovitou návesní vsí, stejně jako Malá ves Tichov na jižní hranici PDoKK.
Drnovice jsou také krátkou lánovou vsí. Částečně je půdorysná struktura u sídel zachována,
i když s výraznými přestavbami a dostavbami. Osídlení doplňují pasekářské samoty či malé
skupiny stavení uvnitř luk a pastvin. Krajinná struktura je částečně dochovaná, místy se
objevují fragmenty původního členění lánové plužiny (Tichov). Do svahů vystupují louky
a pastviny s vysokým podílem rozptýlené a liniové zeleně a solitérních dřevin. Byť se
nejedná ve všech případech o staré krajinné struktury, celkový charakter historické krajiny a
řada dochovaných struktur odpovídá charakteru krajiny zachycené na archivních mapách
z první poloviny 19. století. Ve vnějším koridoru se nachází národní nemovitá kulturní
památka Památník protifašistického odboje v Ploštině, pietní území osady vypálené v období
II. světové války s památníkem, tvořené stavbami a jinými objekty. Drobná horská osada byla
fašisty vypálena před koncem druhé světové války, dne 19. dubna 1945, za přechovávání a
podporu partyzánů. Zahynulo 24 obyvatel. V letech 1946 a 1947 byla postavena nová obydlí
pro přeživší obyvatele a na památku obětí byla postavena kaple. V roce 1975 vznikl
Památník protifašistického odboje v Ploštině podle návrhu arch. Š. Zeliny se sochařskou
výzdobou od ak. soch. F. Štábla. V roce 1985 byla připojena kopie sochy partyzána od
Vincence Makovského. Jeden z domků osady je adaptován pro pietní expozici shrnující
dokumenty protifašistického odboje.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4

K5

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Památník protifašistického odboje v Ploštině včetně ochranného pásma
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

ANO

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kostel sv. Anežky České v Drnovicích

NE

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Hradiště Klášťov

NE
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Křížová cesta k Bojatínu

K6

NE

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Pouze částečná dochovanost

K8

NE

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny

K9

-

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Úsek představuje přechod trasy vedení přes Klášťovský hřbet – ústřední horský masiv
Přírodního parku Vizovické vrchy. Přechází tak z povodí Dřevnice do povodí Vláry a křižuje
v severojižním směru souvisle zalesněný horský hřbet západně od Suchého vrchu (693 m
n.m.). Otevřený prostor kulturní krajiny v údolí Bratřejovky křižuje mezi Lhotskem
a Bratřejovem a vyhýbá se tak nejzachovalejším stopám historické plužiny. Vizuálně však
ovlivní esteticky atraktivní a harmonickou lokalitu Končiny. Po překonání hřebene se rychle
zanořuje do údolí horního toku Benčice a dále směřuje k jihovýchodu a křižuje lesní porosty
i otevřené prostory na jižním úpatí Klášťovského hřbetu. Vyhýbá se tak vizuálnímu kontaktu
s cennou lokalitou Bojatín s křížovou cestou a rovněž cenné maloplošné struktuře zahrad
a sadů na severním okraji Vysokého Pole. Podobně cenné jsou rysy harmonického měřítka
a harmonických vztahů v krajině ve stopách historického členění plužiny s úzkými pásy
zahrad a sadů na severním okraji Drnovic, kam však vedení vizuálně bude zasahovat.
Podobně ovlivní i nejcennější lokality plužiny v okolí Tichova. Lokalita Ploština – významné
místo krajiny z hlediska kulturně historického (památná krajina) i krajinářsky estetického –
leží na okraji pásma viditelnosti. Úsek je ohraničen terénním předělem lesnatého hřbetu mezi
Tichovem a Lačnovem. Cennost krajiny v úseku z hlediska vizuální charakteristiky spočívá
ve významu ucelených lesních porostů hlavního hřbetu Vizovické vrchoviny s cennými
lesními interiéry a s krajinnými dominantami Suchý vrch (693 m n.m.), Rovné (701 m n.m.) a
zejména Klášťov (753 m n.m.). Další hodnotu představují partie krajiny ve svazích
Klášťovského hřbetu a na jejich úpatí – partie zemědělské krajiny s e sídly a stopami členní
jejich plužiny. Tyto rysy se zcela odlišně projevují v údolí Bratřejovky a jinak v jižně od
Klášťovského hřbetu (úzké pásy zahrad a sadů). Třetí skupinou cenných rysů krajiny jsou
hodnotné polohy vysoko položených samot na pasekách a lučních enklávách v lesích
(Skalice, Na Ryliskách, Ploština), mající často i významnou vzpomínkovou hodnotu
(memoriální krajina).

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinných prostorů v údolí Bratřejovky i v prostoru Vysokého Pole a
Drnovic výraznými lesnatými horizonty Klášťovského hřbetu
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Klášťovský hřbet má v daném úseku lesnatý horizont s dominantami Suchý
vrch, Rovné, Klášťov
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(indikátor zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO
ANO
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V3

V4

V5
V6
V7

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Lesní porosty Klášťovského hřbetu a vysoko dosahující polohy bezlesí
ANO
s loukami a stopami členění plužiny v údolí Bratřejovky
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot ve vysokých polohách svahů (Skalice, Na
ANO
Ryliskách, Ploština), zapojení některých sídel do krajiny úzkými pásy zahrad a
sadů (Tichov, Vysoké Pole, Drnovice)
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Maloplošná struktura sadů a zahrad na jižních svazích Klášťovského hřbetu,
ANO
struktura liniové zeleně ve stopách členění historické plužiny (zejména Tichov)
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Klášťovského hřbetu –
ANO
z okrajů lesních porostů
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů Klášťovského hřbetu, drobné lesní porosty a
pásy lesů, členící krajinu

ANO

PDoKK – ÚSEK 17

(Přírodní charakteristika).
Úsek 17 leží převážně v Lačnovské pahorkatině, která náleží Luhačovické pahorkatině.
Jedná se o poměrně zvlněný reliéf s drobnými vodními toky. Osou PDoKK je nevýrazné údolí
Seninky. Celá oblast se nachází ve výškách kolem 550 metrů nad mořem s pozvolnými
výškovými rozdíly. Území je součástí Vsetínského bioregionu. na rozhraní Zlínského
a Vsetínského bioregionu. Na většině řešeného území převládají pozemky s účelovou
složkou využití doplněné pouze o ostrůvkové plochy vzrostlé zeleně, která je zde ještě
značně omezena poměrně rozsáhlou sítí technické infrastruktury. Větší zastoupení zeleně je
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pak možné nalézt ve vyšších polohách Bilých Karpat či Klášťovského hřbetu, který rámují
místní část krajiny. Přirozená vegetace je zde tvořena převážně bučinami vyskytujícími se ve
vyšších místech řešeného území. Z geologického hlediska se v okolí vodních toků a ploch
nacházejí fluviální sedimenty s navazujícími kamenitými až hlinito-kamenitými sedimenty,
pískovec a jílovec se nachází ve výše položených místech údolí, v řešeném koridoru se však
vyskytuje spíše v rovinatějších jižních oblastech, kde zaujímá velký podíl ploch. V řešeném
koridoru se nachází přírodní památka Sucháčkovy paseky, která představuje mírně svažitou
květnatou louku se šafránem bělokvětým ve Vizovické vrchovině. Nachází se na pravém
údolním svahu Lačnovského potoka v nadmořské výšce 490 až 505 m n. m. u osady
Sucháčkovy paseky.
KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přírodní památka Sucháčkovy paseky

P2
P3
P4
P5
P6

NE

Přítomnost velkoplošných chráněných území
CHKO Beskydy – nepatrná část ve východní části PDoKK
Přítomnost přírodního parku

NE

Není přítomen
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

-

Hornolidečská lípa
Přítomnost lokality NATURA 2000

NE

EVL Beskydy – nepatrná část ve východní části PDoKK

NE

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů – částečně zasahuje
v severní části

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Přítomna mimolesní zeleň, částečně dochovaná plužina v okolí Lačnova a
doprovodná vegetace

P8

NE

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nejsou přítomny

-

(Kulturní a historická charakteristika).
Krajina úseku 17 je tvořena zvlněnou lesozemědělskou až zemědělskou krajinou v okolí
říčky Seninky. V návaznosti na sídla jsou patrné fragmenty historického členění zemědělské
půdy, dále od sídel už je patrný vliv kolektivizace a scelování pozemků ve větší zemědělské
plochy. PDoKK zahrnuje dvě sídla – původní valašské lánové vsi (Horní Lideč a Lačnov),
které byly postupně dostavovány a přestavěny, nicméně stopy původního půdorysného
uspořádání jsou patrné. Celé území spadá do novověké kolonizace Carpatica, první
písemná zmínka o Lačnově je z roku 1424, o Horní Lidči 1261. Severozápadně do Horní
Lidče se nachází soustava rybníků. V sídlech se nachází několik objektu cenné tradiční
architektury, v krajinném rámci se výrazně neprojevují. V sídlech se nachází několik staveb
vymykající se měřítkem a formou, jedná se o zemědělské a jiné areály, ostatní (především
obytné) objekty vytváří spolu s plochami sídelní zeleně a soukromé zeleně přirozený rámec.
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KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

Kostel Panny Marie, královny nebe a země v lačnově
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

ANO

Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Alej Pitín – Hrádek (švestka) se střídavou výsadbou – fragmentálně

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Pouze částečná dochovanost

K8

NE

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny ve větším zastoupení

K9

NE

-

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Úsek prochází velmi zajímavě vymezeným krajinným segmentem, ve kterém východní okraj
Vizovické vrchoviny – svahy mohutného horského masivu Komonecké hornatiny – se sbíhá
k terénnímu předělu severního okraje Študlovské hornatiny – součásti Bílých Karpat. Svahy
nad pravým břehem Senice již patří západním okrajům Javorníků. Území v úseku PDoKK
představuje vizuálně poměrně otevřený a zřetelně ohraničený prostor toku Seninky
a Lačnovského potoka a jejich přítoků, ve kterém se rozkládá sídlo Lačnov. To je zapojené
do krajinného rámce jedinečným uspořádáním úzkých parcel zahrad a sadů ve stopách
historické plužiny. V siluetě sídla vyniká výrazná kulturní dominanta kostela Panny Marie
Královny nebe a země. Ve východní části prostoru leží na Senince drobná skupina
Lačnovských rybníků (Lačnovský rybník Horní, Prostřední a Dolní). V celém úseku PDoKK
vznikl harmonicky působící krajinný prostor se zřetelným ohraničením plochými – často
bezlesými – hřbety. Na severu však vystupují výrazné lesnaté horizonty hřebene Krajčice
(730 m n.m.).
Za velmi cenné hodnoty krajiny je nutno považovat výše zmiňované zapojení zástavby sídla
Lačnov do krajiny strukturou zahrad a sadů, dále od sídla oddělené partie krajiny v koridoru
Seninky, vynikající harmonickým měřítkem a harmonickými vztahy ve vazbě koridoru
vodoteče na členitý krajinný předěl s mozaikou lesů a luk vůči údolí Senice a sídlu Lidečko a
Horní Lideč. Třetím rysem krajinářsko-estetických hodnot jsou výhledy na výrazné lesnaté
horizonty východní části Komonecké hornatiny – Klášťovského hřbetu. Nepříznivě se
v krajině projevuje zemědělský areál na západním okraji Lačnova a průmyslový areál
v oddělené náhorní poloze.
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INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2
V3

V4

Výrazné horizonty ohraničující prostor ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru na severu výraznými lesnatými horizonty
ANO
Klášťovského hřbetu a v dalších směrech plochými hřbety členitou strukturou
lesů, bezlesí, nebo mozaikou luk a drobných ploch lesů
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Klášťovský hřbet má lesnatý horizont s dominantami Láz (707 m n.m.), Na Kopci ANO
(683 m n.m.) s Lačnovskými skalami ve vrcholové poloze, Krajčice 730 m n.m.
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Lesní porosty Klášťovského hřbetu a vysoko dosahující polohy bezlesí
ANO
s loukami a pastvinami a místy se samotami (Palésky), koridor Seninky
s Lačnovskými rybníky
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení Lačnova do krajiny úzkými pásy zahrad a sadů
ANO

V5

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Struktura liniové zeleně ve stopách členění historické plužiny Lačnova

V6

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Klášťovského hřbetu –
z okrajů lesních porostů (např. NS Vařákovy paseky) na vzdálené horizonty
Javorníků a Bílých Karpat
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

V7

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty r zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Význam souvislých lesních porostů Klášťovského hřbetu drobné lesní porosty a
pásy lesů, členící krajinu
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PDoKK – ÚSEK 18

(Přírodní charakteristika).
PDoKK leží na hranici Střelenské vrchoviny (Javorníky) nacházející se v severní části
a Študlovské hornatiny (pohoří Bílé Karpaty) v části jižní. Jedná se o průsmyk mezi pohořími
Bílé Karpaty a Javorníky. V severní části se jedná o krajinu vrchovin, v jižní části se reliéf
zvedá do výrazných svahů. Úsek se nachází ve Vsetínském bioregionu (3.9). Území je
odvodněno vodními toky Střelenka, Korytná, Lysky, Čaminským potokem a dalšími drobnými
přítoky. Tato vodní síť člení jižní svahy Javornického hřebenu a severní svahy vrchu Pod
Strání (652 m n.m.), Cibulka (636 m n.m.) a Hrádek (628 m n.m.). Krajina je zde ohraničena
zalesněnými svahy zmiňovaných terénních dominant. Přirozená vegetace je zde tvořena
převážně bučinami vyskytujícími se ve vyšších místech řešeného území. Z hlediska
geologického se zde převážně nacházejí pískovce a jílovce, v nižších polohách kolem
vodních toků a ploch fluviální nečleněné sedimenty a kamenité a ž hlinito-kamenité
sedimenty. Severní část PDoKK zasahuje do evropsky významné lokality Beskydy a do
CHKO Beskydy. V jihozápadní části zasahuje do vnějšího PDoKK CHKO Bílé Karpaty, avšak
pouze nepatrnou částí. Na území se nachází nadregionální systém ÚSES ve východní
(koncové) části území a přírodní památka Hrádek, která představuje extenzivní ovocný sad
s orchidejovou loukou a bývalou jalovcovou pastvinou na výslunné stráni, místy
i s prameništi. Nachází se zde četná mimolesní zeleň, především ve vazbě na jednotlivá
sídla.

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
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(hodnoty zásadního
významu a/nebo
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Přírodní památka Hrádek

P2

P3
P4
P5
P6

NE

Přítomnost velkoplošných chráněných území
CHKO Beskydy

ANO

CHKO Bílé Karpaty (pouze okrajově)
Přítomnost přírodního parku

NE

Není přítomen
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokality NATURA 2000

-

Evropsky významná lokalita Beskydy

ANO

Přítomnost specifického terénního reliéfu
V jižní části krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Přítomnost četné mimolesní zeleně nevytvářející však dominantní rysy území

P8

NE
NE

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor při hranici se SR – trasa přímo protíná

ANO

(Kulturní a historická charakteristika).
Úsek PDOKK 18 je tvořen převážně lesozemědělskou krajinou osídlenou až v rámci
novověké kolonizace. Původní valašské lánové vsi Střelná (první písemná zmínka z roku
1511) a Študlov (první písemná zmínka z roku 1424) a Valašské Příkazy (1503) se postupně
přeměnily. V zástavbě se nachází několik domů tradičního charakteru (roubená chalupa č.p.
83, č.p. 110 ve Študlově apod.), ale převládá různorodá zástavba bez architektonických
hodnot a některé objekty měřítkově vybočující z tradiční zástavby (zemědělské a výrobní
areály). Dominantu tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střelné. Krajinná struktura je
charakteristická fragmenty historické parcelace s drobnými plochami sadů v návaznosti na
zástavbu. Ostatní části krajiny jsou ovlivněny kolektivizací. Velký význam má v území
dopravní a technická infrastruktura, kdy v rámci dopravy jsou řešeným územím vedeny
komunikace I. třídy s čísly 57 a 49, dále i železniční trať č. 280 ve směru na Púchov
a z technické infrastruktury se zde nachází vedení VVN 110kV společně s několika dalšími
trasami VN 22kV.

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

K1
K2
K3
K4

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma

-

Nejsou přítomny
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou

-

Region lidové architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant

NE

80

Posouzení vlivu na krajinný ráz
Elektrické vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR

K5
K6

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střelné
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem

NE

Nejsou přítomny

-

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Urbanistická struktura je pouze částečně dochovaná

K8

Specifický charakter a formy staveb
Některé objekty tradičního charakteru netvořící dominantní rys

K9

-

NE

Přítomnost dominantních rysů
Výrazná krajinná struktura historické plužiny s prvky mimolesní zeleně

ANO

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Úsek zahrnuje velmi harmonickou krajinu Lyské brázdy, stoupající pozvolna k Lyskému
průsmyku (455 m n.m.), ležícímu v blízkosti stání hranice se SR. Široké údolí je zde
ohraničeno na jihu členitými okraji Študlovské hornatiny – okraje Bílých Karpat. Severní
ohraničení údolí tvoří okraje Javorníků s hranicí CHKO Beskydy při jižním úpatí svahů.
Atraktivita krajiny spočívá vedle výrazného ohraničení horskými svahy rozčleněnými četnými
vodotečemi i podoba svahů, kde louky a pastviny vystupují vysoko do svahů až pod lesnaté
horizonty a místy se dostávají i do vrcholových poloh (Hrádek 628 m n.m., Háj 599 m n.m.,
lokalita Pod Vrcholem 663 m n.m.).
Harmonický výraz krajiny se sídly Střelná a Študlov, harmonicky zapojenými do krajinného
rámce s návazností na stopy historické plužiny a zvýrazněnými drobnými dominantami
kostelů, je narušen výrobním areálem firmy FORM u Střelné (s trubkovým telekomunikačním
stožárem v sousedství) a vedeními VVN 110 kV. Ve větších rozměrech údolí a okolních
horských hřbetů však tyto prvky nepůsobí zásadně rušivě.
Jedinečnost prostoru Střelné spočívá ve struktuře sadů, lesní a mimolesní zeleně na jižních
svazích lesnatého hřbetu výšiny Čubek (678 m n.m.) s možností výhledů k jihu na panorama
Študlovské hornatiny – okraje Bílých Karpat. Podobě jedinečnost prostoru Študlova spočívá
v zapojení sídla do rámce údolí potoka Brumovka a v návaznosti zástavby na zahrady a
sady, členěné vrstevnicovými cestami a liniemi ve stopách historické plužiny.

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2
V3

V4

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Střelenky v prostoru Střelné a Študlova okraji
Javorníků na severu a okraji Bílých Karpat na jihu.
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Méně výrazné terénní dominanty

KLÍČOVÝ VÝZNAM
INDIKÁTORU
(hodnoty zásadního
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO
NE

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků a
struktur
Zahrady, louky a pastviny zejména na osluněných svazích nad Střelnou na
ANO
území CHKO Beskydy, horní část Lyské brázdy, sevřená lesními porosty
v blízkosti Lyského průsmyku
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
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V5
V6
V7

dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení sídla Střelná do krajinného rámce s vazbou na jedinečnou
strukturu zahrad na jižních svazích Čubku a s dominantou kostela Nanebevzetí
Panny Marie
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy navazující na zástavbu sídel Střelná a Študlov – zahrady, liniová zeleň a
další mimolesní ve stopách členění historické plužiny
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy z otevřených ploch luk a pastvin do prostoru údolí Střelenky na okraje
Javorníků a do prostoru Střelné s panoramatem okrajů Bílých Karpat
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů a menších lesních celků ve svazích údolí
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4

Identifikace silných konfliktů
s cennými hodnotami KR a vymezení
konfliktních úseků trasy
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PDoKK – ÚSEK 1

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Na severním okraji PDoKK Přírodní památka Kurovický lom

NE

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Není přítomen

-

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny

-

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny (za hranicí PDoKK se nachází EVL Kurovický lom)

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Není přítomen

-

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
rybníček v lokalitě Slatinky jižně od Machové, lesík Sýkorník u
NE
Machové a zejména větší lesní celky v koridoru trasy – Hrabůvka,
Boří, Čtvrtě za Dubskem, Křemenná s Kurovickým lomem, nejsou
však výrazným rysem
Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES

P8

Přítomnost regionálního biocentra RBC 121 Hrabůvka a regionálních
biokoridorů

NE

NE

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) nezasahuje do cennějších partií krajiny, zejména se nedotýká takových
jevů, které indikují cenné hodnoty přírodní charakteristiky.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodičese
nebudou uplatňovat) již bude ovlivňovat některé indikátory, např. PP Kurovický lom, systém
ÚSES a některé specifické prvky vegetačního krytu (VIZ P7), nejsou však zde soustředěny
cennější hodnoty přírodní charakteristiky, které by mohly být záměrem významněji sníženy.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY
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jedinečné cennosti

K1

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury v západní části PDoKK a drobná
architektura tvořící architektonicky cenné stavby, které však netvoří
výrazný rys krajiny
Přítomnost kulturních dominant
Nejsou přítomny

K4

NE

NE

-

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Historické jádro obce Machová

NE

NE

K8

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou klíčovým rysem krajiny

NE

NE

K9

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

K5

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) nezasahuje do cennějších partií krajiny, zejména se nedotýká takových
jevů, které indikují cenné hodnoty kulturní a historické charakteristiky.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) již bude ovlivňovat některé z hodnot kulturní a historické charakteristiky
(dochovanost historického jádra Machová), ale nejedná se o silný zásah do hodnot KR.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Nevýrazné vymezení prostoru nízkými plochými horizonty

NE

NE

V2

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Nejsou přítomny

-

-

V3

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Drobné lokality lesní a mimolesní zeleně zejména v koridorech
NE
vodotečí s krajinářsko-estetickými hodnotami dílčích scenérií,
převažuje však absence harmonického měřítka a harmonických
vztahů otevřené agrární krajiny vnímatelných v panoramatických
pohledech na krajinu
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Nejsou výrazným rysem krajiny
-

V4
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V5

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Nejsou výrazným rysem krajiny

V6

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Dobrá přehlednost krajiny s možností průhledů na panorama okraje
Hostýnských vrchů
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Dobrá přehlednost krajiny s možností průhledů na panorama okraje
Hostýnských vrchů

V7

-

-

NE

NE

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry
i vodiče nadzemního vedení) nezasahuje do cennějších partií krajiny, zejména se
nedotýká takových jevů, které indikují cenné hodnoty vizuální charakteristiky.
b) Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče
se nebudou uplatňovat) již bude ovlivňovat členitější polohy okolo Sazovic (avšak
z větší vzdálenosti). Nejsou však zde soustředěny cennější hodnoty vizuální
charakteristiky (estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy), které
by mohly být záměrem významněji sníženy. Pozitivní význam v prostorovém členění
krajiny mají velké lesní porosty (VKP ze zákona), jejichž význam v krajině však není
navrhovaným záměrem silně snížen.

PDoKK – ÚSEK 2

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Není přítomen

-

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Lípa u sochy sv. Vendelína – torzo

NE

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Částečně zasahuje do území ze severu krajina rovin – Holešovská

NE
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P7
P8

plošina, která je význačným rysem krajiny, ale netvoří převažující
charakter v rámci PDoKK
Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Drobné lesní plochy a částečná doprovodná zeleň podél vodních toků NE
– nevýrazně se projevující v krajinné scéně
Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Přítomnost nadregionálního biokoridoru NRBK 2152 – osová část
(stav i návrh) ve východní části PDoKK a regionálního biokoridoru Na
Skále – Lipina a nadregionální biokoridory v návrhu (středová část
PDoKK)

NE

NE
NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) nezasahuje do cennějších partií krajiny, zejména se nedotýká takových
jevů, které indikují cenné hodnoty přírodní charakteristiky.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) již bude ovlivňovat nadregionální a regionální systém ÚSES a některé
další hodnoty přírodní charakteristiky, vzhledem k charakteru daných indikátorů se nejedná
o znaky, které by mohly být záměrem významněji sníženy.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Nejsou přítomny

-

K4

Přítomnost kulturních dominant
Místní dominanty kostelů v Míškovicích, Mysločovicích, Zahnašovicích
a Žeranovicích lokálního charakteru
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Historická lokalita Hrádek u Žeranovic

K5
K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí

K8
K9

Dochovanost urbanistické struktury většiny obcí (neortogonální
návesní vsi středověkého původu, parcelační ves Horní Lapač či
osada Žabárna)
Specifický charakter a formy staveb
Nejsou klíčovým rysem krajiny
Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

-
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SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) nezasahuje do cennějších partií krajiny, zejména se nedotýká takových
jevů, které indikují cenné hodnoty kulturní a historické charakteristiky.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) již bude ovlivňovat kulturní hodnotu dochovaných urbanistických
struktur jednotlivých vsí, vzhledem k poloze koridoru vůči sídlům se nejedná o silný zásah a
hodnoty kulturní a historické charakteristiky nebudou záměrem významně sníženy.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2
V3

V4
V5
V6

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Výrazné ohraničení prostoru Fryštácké brázdy okraji Hostýnských
vrchů a Mladcovských kopců, které je zásadním rysem charakteru
krajiny
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Terénní dominanty Mladcovských vrchů a okraje Hostýnských vrchů

ANO

NE

ANO

NE

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Absence harmonického měřítka velkoplošně členěné krajiny okraje
NE
Tlumačovských vrchů a okraje Holešovské plošiny, zmenšující se
měřítko krajiny Fryštácké brázdy s členěním koridory drobných
vodotečí
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Nejsou výrazným rysem krajiny
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Působivé scenérie krajiny koridorů drobných vodotečí, členících
v severojižní směru krajinu západní části Fryštácké brázdy
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Dobrá přehlednost krajiny s možností průhledů na panorama okraje
Hostýnských vrchů, působivé pohledy z úpatí Hostýnských vrchů do
krajiny harmonického charakteru s pozadím Mladcovských kopců a s
horizontem okrajů Vizovických vrchů a Komonecké hornatiny

V7

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

NE

-

NE

ANO

ANO

ANO

NE

NE

Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam lesních celků severovýchodně do Miškovic (Boří), jižně od
Žeranovic (Lipina), severně od Rackové (Boří) v prostorové skladbě
krajiny

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry
i vodiče nadzemního vedení) zasahuje jenom omezeně do cennějších partií
krajiny, představovaných koridory drobných vodotečí s doprovodnou zelení, členící
v severojižním směru území. Jedná se o silný zásah, avšak nikoli do indikátorů
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s klíčovým významem pro ráz krajiny. zejména se nedotýká takových jevů, které
indikují cenné hodnoty vizuální charakteristiky.
b) Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče
se nebudou uplatňovat) již bude ovlivňovat členitější polohy okolo Sazovic (avšak
z větší vzdálenosti). Nejsou však zde soustředěny cennější hodnoty vizuální
charakteristiky (estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy), které
by mohly být záměrem významněji sníženy. Zásadními hodnotami krajinného rázu je
vymezení prostoru Fryštácké brázdy okraji a dominantami Hostýnských vrchů. Jejich
projev v krajinných panoramatech bude snížen – v některých pohledech
z referenčních tras pouze částečně (středně silný vliv) a v některých pohledech silně.
Jedná se o silný zásah záměru. Pozitivní – avšak nikoliv klíčový – význam
v prostorovém členění krajiny mají velké lesní porosty (VKP ze zákona), jejichž
význam v krajině však není navrhovaným záměrem silně snížen.

PDoKK – ÚSEK 3

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(indikátor
ZÁMĚRU
zásadního významu
a/nebo jedinečné
cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Přírodní park Hostýnské vrchy

ANO

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny

-

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Severní hranice PDoKK je tvořena specifickým reliéfem výrazných
ANO
svahů a skalnatých horských hřbetů
Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu

NE

Četná sídelní zeleň – drobné sady

NE

NE

NE

NE

P7

Doprovodná zeleň vodní nádrže Fryšták

P8

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
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Přítomnost regionálního biocentra U Oslíka v Mladcovských kopcích
s navazujícími regionálními biokoridory, nadregionálního biokoridoru
NRBK 2152 – osová část v okolí Racková, regionální biokoridory
v okolí Lukovského potoka

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) zasahuje do přírodního parku Hostýnské vrchy, které představují
hodnotný segment krajiny. Zásah do těchto cenných partií může představovat silný zásah do
hodnot přírodní charakteristiky krajinného rázu.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) již bude ovlivňovat jednak přírodní park Hostýnské vrchy, ale i další
prvky lesní a nelesní zeleně přítomné v koridoru. Zásah do hodnot přírodní parku může
představovat silný vliv, ostatní hodnoty nejsou v rámci PDoKK cennějšími hodnotami a vliv
koridoru ZVN není vyhodnocen jako silný.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
CHARAKTERISTIKY
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost
památkové
zóny
a
památkové
rezervace
a
jejich
ochranná
pásma
K1
MPZ Fryšták
ANO
NE

K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Ve východní části (Velíkova, Ostrata, Hvozdná) region lidové
architektury (roubený dům)
Přítomnost kulturních dominant
Za hranicí PDoKK Kartuziánský klášter ve Štípě

K4

NE

NE

NE

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Historický zámecký park v Lešné

NE

NE

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

K8
K9

Dochovanost urbanistické struktury historického středověkého města
Fryšták
Částečná dochovanost lánových lineárních vsí (krátkých) – Ostrata,
Velíková, Kostelec)
Specifický charakter a formy staveb
Nejsou klíčovým rysem krajiny
Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) nezasahuje do cennějších partií krajiny, zejména se nedotýká takových
jevů, které indikují cenné hodnoty kulturní a historické charakteristiky.
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Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) již bude ovlivňovat kulturní hodnotu urbanistické struktury historického
jádra Fryšták, který je i městskou památkovou zónou. Vzhledem k poloze koridoru vůči sídlu
a charakteru hodnoty se nejedná o silný zásah a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
nebudou záměrem významně sníženy.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2
V3

V4

V5
V6

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Výrazné ohraničení prostoru Fryštácké brázdy okraji Hostýnských
ANO
vrchů a Mladcovských kopců, které je zásadním rysem charakteru
krajiny
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Terénní dominanty Mladcovských vrchů a okraje Hostýnských vrchů
ANO
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Koridor Lukovského potok a vodní nádrž Fryšták v PPk Hostýnské
ANO
vrchy
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení sídel na úpatí Hostýnských vrchů do krajinného
NE
rámce členitých lesních okrajů a údolí drobných vodotečí (Vítová,
Lukov, Velíková, Ostrata)
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Působivé scenérie krajiny koridorů drobných vodotečí, členících
NE
v severojižní směru krajinu západní části Fryštácké brázdy
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy do krajiny z cest a silnic na úpatí Hostýnských vrchů do
zvlněné zemědělské krajiny s pozadím Mladcovských kopců, výhled
z vyhlídky z věže Svatojánky nad Lukovem na Fryštácko s horizontem
okrajů Vizovických vrchů a Komonecké hornatiny

V7

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

NE

NE
ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Klíčový význam vodní nádrže Fryšták v členitém okraji lesnatých
svahů (další vodoteče a drobné a větší lesní porosty nemají pro ráz
krajiny klíčový význam)

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Trasa překračuje příčné koridory vodotečí ve východní části Fryštácké brázdy a
vyhýbá se sídlům, zanořeným většinou do mělkých údolí vodotečí. Sídel Lukov a
Vítová, rozložených v členitých lesních okrajích při úpatí lesnatých svahů
Hostýnských vrchů se nedotýká, v prostoru Velíkové se přibližuje jak k sídlu, tak
k výběžkům lesních porostů Velíkovské a Ostratské Boří. Citlivý by mohl být také
přechod Ostratského potoka, jehož harmonie je však narušena vedením ZVN.
b) Hlavní problémy tohoto úseku z hlediska vlivu na estetické hodnoty harmonické
měřítko a vztahy v krajině spočívají v narušení panoramatických pohledů do
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Fryštácké brázdy a na panorama Vizovické vrchoviny z úpatí a z vyhlídek okraje
Hostýnských vrchů a narušení krajinářsko-estetických hodnot výběžku Přírodního
parku Hostýnské vrchy až k vodní nádrži Fryšták v lesnatém rámci okraje
Mladcovských vrchů.

PDoKK – ÚSEK 4

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Částečně zasahuje Přírodní park Hostýnské vrchy

NE

NE

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
V blízkosti užšího koridoru vedení se nachází Dub letní u Holíků ve
Slušovicích
Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

NE

NE

P5

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Nejsou přítomny

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu

-

Doprovodná zeleň vodního toku Dřevnice

P8

NE

ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nejsou přítomny

-

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) zasahuje do přírodních hodnot vodního toku Dřevnice a jeho
doprovodné vegetace. Může se jednat o silný vliv, avšak nejedná se o klíčový znak přírodní
charakteristiky krajinného rázu.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) zasahuje částečně do přírodního parku Hostýnské vrchy, z hlediska
přírodních hodnot se nebude jednat o silný vliv koridoru vedení ZVN. Bude stejně jako u
vnitřní části ovlivněn vodní tok Dřevnice a jeho doprovodná vegetace, může se jednat o silný
vliv do těchto přírodních hodnot, nicméně se nejedná o klíčový znak přírodní charakteristiky
a nebude pravděpodobně významně snížena hodnota krajinného rázu týkající se přírodní
charakteristiky.
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(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích

NE

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Nejsou přítomny

K8
K9

-

Specifický charakter a formy staveb
Přítomnost minimální (venkovské usedlosti, zámek Klečůvka) – nejsou
klíčovým rysem krajiny
Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

NE

NE

-

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) nezasahuje do cennějších partií krajiny, zejména se nedotýká takových
jevů, které indikují cenné hodnoty kulturní a historické charakteristiky.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) se nedotýká takových jevů, které indikují cenné hodnoty kulturní
a historické charakteristiky.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a
vztahů)

V1
V2

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Dřevnice a ohraničení údolí
Všeminky s okrajem Hostýnských vrchů na severu
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
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KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

NE

NE
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Lesní masiv Pěkného vrchu

V3

V4

ANO

NE

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez
rušivých prvků a struktur
Atraktivní přírodě blízké partie meandrujícího toku Dřevnice,
NE
atraktivní partie lesních interiérů Pěkného vrchu
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Nejsou výrazným rysem krajiny
-

NE/ANO

-

V5

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Nejsou výrazným rysem krajiny

-

-

V6

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy do prostoru Slušovic a do údolí Všemínky s možnostmi
dlouhých pohledů k severu na okraje Hostýnských vrchů
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

NE

ANO

Význam souvislých lesních porostů masivu Pěkného vrchu

NE

ANO

V7

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují
pozitivní hodnoty vizuální charakteristiky nejedná se však o takové hodnoty, které by
bylo možno považovat za klíčové a které by představovaly mimořádné estetické
hodnoty a/nebo výrazné rysy harmonie krajiny nebo harmonických prostorových
vztahů, projevujících se v krajinné scéně a v dílčích scenériích.
b) Za problémové vlivy je třeba považovat průchod trasy vedení krajinou jihovýchodně
ve svazích nad soutokem Dřevnice a Všemínky. Tento krajinný segment sice není
sám osobě krajinářsky atraktivní, avšak tvoří ohraničení prostoru Slušovice a z jeho
vyšších poloh se otevírají zajímavé výhledy na Slušovice a na vzdálené horizonty.
Problematičtějším zásahem je vedení trasy lesním masivem krajinné dominanty
Pěkného vrchu, kde se objeví stožáry v lesních průsecích, a to ve
vrcholových partiích, blízkých terénním horizontům. Přesto se nejedná o zcela
zásadní vlivy a nejedná se ani o vlivy na zásadní a jedinečné hodnoty krajinného
rázu.

PDoKK – ÚSEK 5

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území

-
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Nejsou přítomny

P3

-

Přítomnost přírodního parku
Západní polovina úseku – Přírodní park Vizovické vrchy

P4
P5
P6

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
V blízkosti užšího koridoru vedení se nachází v Liptále Liptálský buk,
jilm a lípa
Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

P8

ANO

NE

NE

-

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Horizonty Vizovických vrchů

P7

ANO

ANO

ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Sady a sídelní zeleň sídel (především Všemina)

NE

ANO

Liniová nelesní zeleň ve svazích údolí vytvářející specifickou krajinnou
strukturu

ANO

ANO

NE

NE

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor v oblasti rozvodnice mezi Liptálem a Všeminy

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) zasahuje do cenných hodnot přírodní charakteristiky. Zejména v rámci
území přírodního parku dojde k výraznému zásahu do lesního porostu a ostatních částí PPk
(sady a sídlení zeleň, mimolesní liniová zeleň ve svazích údolí dotvářející specifickou
krajinnou strukturu). Jedná se o zásadní vliv do přírodních hodnot krajinného rázu.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) zasahuje do cenných hodnot přírodní charakteristiky. Zejména v rámci
území přírodního parku dojde k výraznému zásahu do lesního porostu a ostatních částí PPk
(sady a sídlení zeleň, mimolesní liniová zeleň ve svazích údolí dotvářející specifickou
krajinnou strukturu), výrazně bude zasažen nenarušený přírodní dílčí horizont Vizovických
vrchů. Jedná se o zásadní vliv do přírodních hodnot krajinného rázu.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
CHARAKTERISTIKY
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost
památkové
zóny
a
památkové
rezervace
a
jejich
ochranná
pásma
K1
Nejsou přítomny
-

K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Evangelický kostel v Liptále, sv. Michael Archanděl v Liptále
Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Všemině

NE
NE

NE
NE

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K5
K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
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Nejsou přítomny

K7

-

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Nejsou přítomny

-

K8

Specifický charakter a formy staveb
Přítomnost sporadická – nejsou dominantním rysem

NE

K9

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) nezasahuje do cennějších partií krajiny, zejména se nedotýká takových
jevů, které indikují cenné hodnoty kulturní a historické charakteristiky.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) se nedotýká takových jevů, které indikují cenné hodnoty kulturní
a historické charakteristiky. Vliv na kulturní dominanty bude minimální, vliv na cenné
architektonické hodnoty žádný.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2
V3

V4
V5

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Rokytenky a ohraničení údolí
Všeminky s okrajem Hostýnských vrchů na severu
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Horské lesnaté masivy Na Strážích, Nezdoby, Kopřivné, Na Dílech

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO

NE

NE

ANO

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Louky a pastviny ve vyšších polohách svahů, prostorově uzavřené
ANO
členitými lesními okraji a provázené sporadickou zástavbou samot
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Samoty a paseky ve vysokých polohách lesnatých hřbetů
ANO

NE

NE

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy navazující na zástavbu sídla Všemina (v PPk Vizovické vrchy)
se sady, lesíky, liniovou zelení a další mimolesní zelení, liniová zeleň a
další mimolesní ve stopách členění historické plužiny Liptálu

V6

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy do prostoru údolí Všemínky a údolí Rokytenky

V7

Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů a menších lesních celků ve
svazích údolí
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ANO

NE

ANO

ANO
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SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují
pozitivní hodnoty vizuální charakteristiky. Trasa prochází Přírodním parkem Vizovické
vrchy. Vyhýbá se souvislým lesním porostům, avšak zasahuje do členité mozaiky
svahů s členitými okraji lesa, liniovou a jinou mimolesní zelení, která představuje
v celém údolí Všemínky jedinečnou hodnotu. Trasa nezasahuje do vysokých poloh se
samotami, pasekami a loukami, zabíhajícími hluboko do lesních porostů. Vlivem nižší
polohy trasy v údolí se bude vedení včetně stožárů většinou promítat na pozadí
lesnatých svahů, což sníží jeho viditelnost. Ovlivnění vizuálního významu ohraničení
prostorů údolí výraznými lesnatými svahy je problematické.
b) Za problémový vliv je třeba považovat průchod trasy lesními porosty a překročení
hřbetu mezi výšinami Sýkorník a Nezdoby. Z levobřežních svahů Rokytenky bude
viditelný průsek v lesním porostu a průsek bude odhalovat v určitých pohledech
výšku stožárů na krajinném horizontu při přechodu hřbetu do údolí Senice.

PDoKK – ÚSEK 6

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přírodní památka Čertovy skály

ANO

ANO

NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE

CHKO Beskydy

ANO

ANO

P3

Přítomnost přírodního parku
Není přítomen

-

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Žídkův buk u Vráblových Pasek
Babyka u vodojemu v Leskovci

NE
NE

NE
NE

ANO

ANO

Přírodní památka Kopce
Přírodní památka Trubiska
Přírodní památka Rybník Neratov
Přírodní památka Prlov
Částečně zasahuje národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko

P2

P5

Přítomnost velkoplošných chráněných území

Přítomnost lokality NATURA 2000
Evropsky významná lokalita Beskydy
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P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina zaříznutých údolí mezi Ostrou horou a vrchem Kopce
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů (jižní hranice
PDoKK)

P7

ANO
ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Přítomnost souvislých lesních ploch ve svazích a navazujících
vegetačních prvků mimolesní zeleně vytvářející specifický rys přírodní
charakteristiky

P8

ANO
ANO

ANO

ANO

NE
ANO

NE
ANO

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Částečně regionální biocentrum u Hradiska
Nadregionální biokoridor v oblasti terénního horizontu Kopce – Ostrá
hora

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnitřní část koridoru zasahuje do takových indikátorů přírodní charakteristiky, které
představují cenné hodnoty krajinného rázu. Zejména v jižní části PDoKK dochází
k výraznému střetu s hodnotami přírodní charakteristiky (CHKO Beskydy, EVL Beskydy,
zaříznuté údolí, PP Čertovy skály), které budou představovat významný negativní vliv na
hodnoty krajinného rázu. V celé trase v rámci úseku 6 dojde vlivem ZVN (a jeho ochranného
pásma) k výrazné redukci stávajících lesních ploch i mimolesní zeleně, která je také
významným znakem (hodnotou) krajinného rázu. Bude se jednat o zásadní vliv do přírodních
hodnot krajinného rázu.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant

NE

NE

K5

Kostel sv. Jana Křtitele ve Valašské Polance
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Pravěké hradiště Kopce

NE

NE

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Dochovaná struktura vsi Seninka

K8
K9

Specifický charakter a formy staveb
Skupina roubených stavení (sklípků, obytných domů) v centru Lužné –
nejsou dominantním rysem
Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny
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SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry i vodiče
nadzemního vedení) nezasahuje do cennějších partií krajiny, zejména se nedotýká takových
jevů, které indikují cenné hodnoty kulturní a historické charakteristiky.
Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče se
nebudou uplatňovat) se nedotýká takových jevů, které indikují cenné hodnoty kulturní
a historické charakteristiky. Vliv na kulturní dominanty bude minimální, vliv na cenné formy
staveb žádný. Vliv na duchovní význam hradiště Kopce nebude vzhledem k poloze koridoru
ZVN silný.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2
V3

V4

V5

V6
V7

Výrazné horizonty ohraničující prostor ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Senice okraji Vizovické vrchoviny
na západě a čely hřbetů Javorníků na východě, zřetelně ohraničený
prostor Seninky
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Horské lesnaté masivy západního okraje Javorníků

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO

NE

NE

NE

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Louky a pastviny ve vyšších polohách svahů, prostorově uzavřené
ANO
členitými lesními okraji a provázené sporadickou zástavbou samot –
zejména na okraji CHKO Beskydy
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Zástavba sídla Seninka zachovávající vazbu historické lánové údolní
NE
vsi na členění plužiny, samoty a paseky ve vysokých polohách
lesnatých hřbetů
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy navazující na zástavbu sídla Seninka - liniová zeleň a další
ANO
mimolesní ve stopách členění historické plužiny, množství lesní a
mimolesní zeleně na svazích údolí Senice, zejména nad pravým
břehem - na území CHKO Beskydy
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy do prostoru údolí Senice a výhledy do širšího okruhu krajiny
ANO
z rozhledny Vartovna
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů a menších lesních celků ve
svazích údolí

ANO

ANO

NE

NE

NE

ANO

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)“
a) Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují
pozitivní hodnoty vizuální charakteristiky. Trasa prochází údolím Senice ve vazbě na
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existující VVN 110 kV. Prochází přes lesnatý horský masiv (zásah do KR je uveden
v předchozím úseku) a směrem k jihu se vyhýbá souvislým lesním porostům, avšak
zasahuje do členité mozaiky svahů s členitými okraji lesa, liniovou a jinou mimolesní
zelení. Tato mozaika představuje v celém údolí Senice i Seninky jedinečnou hodnotu
a zásah navrhovaného záměru je významný.
b) Trasa pouze částečně vizuálně zasahuje do prostoru sídla Seninka a vizuálně
narušuje charakteristickou strukturu svahů s loukami a pasekami vystupujícími do
vysokých poloh a zabíhajícími hluboko do lesních porostů. Vlivem nižší polohy trasy
v údolí se bude vedení včetně stožárů většinou promítat na pozadí lesnatých svahů,
což sníží jeho viditelnost. Ovlivnění vizuálního významu ohraničení prostorů údolí
výraznými lesnatými svahy je problematické. Zejména zásahy do lesních porostů na
pravém břehu Senice na území CHKO, kam se trasa dostává v jižní části úseku,
bude problematická z důvodů průseku, který doplní stávající průsek VVN 110 kV.
Viditelnost průseku je však omezena souvislým lesním porostem na protějších
svazích údolí, kde nejsou vyhlídkové body

PDoKK – ÚSEK 7

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území

-

CHKO Beskydy

ANO

P3

Přítomnost přírodního parku
Není přítomen

-

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny

-

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Evropsky významná lokalita Beskydy

ANO

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Není přítomen

-

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu

ANO

P8

Liniová nelesní zeleň ve svazích údolí vytvářející specifickou krajinnou
strukturu
Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nejsou přítomny

-
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SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují pozitivní
hodnoty přírodní charakteristiky. Trasa prochází chráněnou krajinnou oblastí Beskydy
a evropsky významnou lokalitou Beskydy. Vzhledem k předmětu ochrany CHKO a EVL
a poloze navrhované trasy na okraji těchto chráněných území bude vliv silný (na některé
druhy rostlin a živočichů), avšak nebude zásadní. Trasa je navržena mimo souvislé plochy
lesa, v návaznosti na zastavěné území v souběhu s vedením VVN 110 kV. Vedení částečně
ovlivní liniovou nelesní zeleň ve svazích vzhledem k ochrannému pásmu ZVN, zásah bude
slabý vzhledem k souběhu s trasou VVN 110 kV.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Lidečku

NE

NE

NE

NE

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střelné

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Urbanistická struktura sídel je pouze částečně dochovaná

-

K8

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny

-

K9

Přítomnost dominantních rysů
Výrazná krajinná struktura historické plužiny s prvky mimolesní zeleně

ANO

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují pozitivní
hodnoty kulturní a historické charakteristiky. Trasa prochází údolím Senice ve vazbě na
existující VVN 110 kV, bude mít vliv na výraznou krajinnou strukturu v návaznosti na sídla,
nejedná se však o silná zásah do těchto hodnot.
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(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2
V3

V4

V5

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Senice v prostoru Lidečka okraji
ANO
Vizovické vrchoviny na západě a svahy Javorníků na východě,
zřetelně ohraničený prostor Seninky as ohraničení prostoru Střelné
okraji Bílých Karpat na jihu
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Horské lesnaté masivy východního okraje Klášťovského hřbetu
NE
s dominantou Krajčice a Javornického hřbetu s dominantou Hradisko
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Louky a pastviny ve vyšších polohách svahů, prostorově uzavřené
ANO
členitými lesními okraji nad pravým břehem Senice na území CHKO
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení sídla Střelná do krajinného rámce s vazbou na
NE
jedinečnou strukturu zahrad na jižních svazích Čubku a s dominantou
kostela Nanebevzetí Panny Marie
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy navazující na zástavbu sídel Lidečko na území CHKO – liniová
zeleň a další mimolesní ve stopách členění historické plužiny

V6

V7

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy z otevřených ploch luk a pastvin do prostoru údolí Senice na
okraje Javorníků a do prostoru Střelné s panoramatem okrajů Bílých
Karpat
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů a menších lesních celků ve
svazích údolí

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují
pozitivní hodnoty vizuální charakteristiky. Trasa prochází údolím Senice ve vazbě na
existující VVN 110 kV a posiluje tak zásah technických koridorů do jedinečných poloh
levobřežních svahů údolí nad Lidečkem s členěním mimolesní a lesní zelení.
Zasahuje vizuálně do lesních porostů nejenom při průchodu krajinou plužiny Lidečka,
ale zejména při průchodu údolím Střelenky mezi Střelnou a Horní Lidčí. Je zde však
veden v souběhu s existujícím vedení VVN 110 kV, silnicí I/49 a železnicí, takže
zásah nelze považovat za zásadní.
b) Vliv navrhovaného vedení na krajinná panoramata, vnímaná ze svahů CHKO
i z levobřežních svahů Senice nejsou zásadní, protože jsou ovlivněna ve vnější části
koridoru, kde viditelnost vedení již nebude zásadní.
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PDoKK – ÚSEK 8

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Není přítomen

-

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Pouze v širším koridoru na okraji Otrokovic (Kvítovice)

NE

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Není přítomen

-

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Přítomnost lesních porostů historických obor

P8

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE
NE

NE
NE

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor Hluboček – Kostelecké Polesí
Regionální biocentrum severně od Oldřichovic
Regionální biokoridory v okolí Oldřichovic

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují významné
pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky. Trasa prochází přes stávající nadregionální
biokoridor Hluboček – Kostelecké Polesí, který je významných koridorem pro migraci druhů.
Vzhledem k ochrannému pásmu vedení dojde k prokácení části lesa Staré (Komárovské)
obory. Jedná se o hospodářský les a jeho redukce bude mít středně silný až silný vliv na
přírodní hodnoty krajinného rázu.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
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INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (Žudro)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Drobné dominanty netvořící významný rys krajinného rámce

NE

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Několik významných alejí ve Kvítovicích (Otrokovice) – Hrošeň, javor,
nový výsadba Slivoní – jsou v intravilánu obce bez výrazného
uplatnění v krajinných panoramatech
Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí

NE

NE

Karlovice – parcelační ulicová ves

ANO

NE

K8

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny

-

K9

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

K7

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do jednoho indikátoru, který představuje klíčové
pozitivní hodnoty kulturní a historické charakteristiky. Trasa prochází v zemědělské krajině
jihozápadně pod obcí Karlovice, neprochází zastavěným územím, nenarušuje půdorysnou
strukturu sídla. Vliv ZVN nemá zásadní vliv na kulturní hodnotu zřetelně dochované vsi
Karlovice. Ve vnějším koridoru PDoKK se nachází několik významných historických alejí,
které ale nebudou s koridorem ZVN v blízkém vizuálním kontaktu, nedojde ke snížení jejich
hodnot.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Nevýrazné vymezení prostoru nízkými plochými horizonty

NE

NE

V2

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Nejsou výrazným rysem krajiny

-

-

V3

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Velkoplošná mozaika zemědělské půdy a velkých lesních celků
NE
s celkovým klidným harmonickým výrazem
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,

V4
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samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení sídel Karlovice, Lhota, Salaš do krajinného
rámce s vazbou na jedinečnou strukturu zahrad a extenzivních sadů
ve stopách historické pluziny a s drobnými dominantami kaplí a
kostelů

V5
V6
V7

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Zelené koridory vodotečí, liniová a jiná mimolesní zeleň člení krajinu
do harmonických dimenzí
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti výhledů náhorních poloh, vyhlídka Samuela Šroma u
Bohuslavic
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů (zejména historické obory a
bažantnice Obora, Stará obora, Komárovská obora) a menších lesních
celků členících krajinu

ANO

ANO

NE

ANO

NE

NE

ANO

ANO

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Trasa prochází poměrně vizuálně otevřenou krajinou, rozčleněnou do harmonických
dimenzí lesní i nelesní krajinnou zelení, zejména zelenými koridory vodotečí. Zásah
vedení bude silný, avšak nejedná se o zásah do klíčového indikátoru.
b) Vliv navrhovaného vedení bude ve vnitřním pásu koridoru zasahovat do jedinečných
hodnot okolí sídla Karlovice a bude se přibližovat k sídlu Lhota a Salaš, vynikajícím
jedinečným zapojením do krajinného rámce soustavou zahrad a sadů v půdorysu
historické plužiny. Zásahy je třeba považovat za silné – do klíčových indikátorů
hodnot krajinného rázu. To se týká i průchodu trasy severním okrajem historických
lesních celků obor a bažantnice. Dalším lesním celkům (VKP), významných pro
harmonické členění krajiny se trasy vyhýbá.

PDoKK – ÚSEK 9

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přírodní památka Uhliska při jižní hranici PDoKK

NE

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Přírodní park Želechovické Paseky – pouze částečně zasahuje do
PDoKK v severovýchodním cípu
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NE
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Posouzení vlivu na krajinný ráz
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P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Pouze v širším koridoru v obci Salaš

-

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Evropsky významná lokalita Uhliska – při jižní hranici PDoKK

NE

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Není přítomen

-

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Horizonty Kříbů s lesními okraji srázů a zemědělskými plochami
v náhorních polohách

P8

NE

ANO

ANO

NE

NE

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor Buchlovské lesy – Spálený

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do jednoho indikátoru, který představuje klíčové
pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky. Trasa prochází zalesněným horizontem Kříby,
který představuje charakteristický rys krajiny. Vzhledem k šířce ochranného pásma vedení
bude tento vliv představovat silné zásahy do hodnot krajinného rázu. Díky nadmořské výšce
lesa a v těchto částech bezlesích vrchů horizontu se nebude jednat o zásadní vliv, průsek
lesa se projeví v této části až za horizontem.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
CHARAKTERISTIKY
významu a/nebo
jedinečné cennosti
K1 Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Kostel sv. Bartoloměje v Březnici

NE

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Pouze částečná dochovanost

K8

-

Specifický charakter a formy staveb
Lokalita Horní Paseky a Žleby

K9

ANO

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

ANO

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
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Posouzení vlivu na krajinný ráz
Elektrické vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR
Vnitřní i vnější část koridoru nezasahuje do indikátorů přírodní a kulturní charakteristiky,
které představují pozitivní hodnoty kulturní a historické charakteristiky. Trasa prochází
částečně lokalitou Horní Paseky, která má specifický charakter rozptýlené zástavby
uprostřed zahrad a zemědělských ploch bývalých pasek. Mohutná technická stavba tuto
typickou harmonii silně ovlivní.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru výraznými a siluetárně členitými
lesnatými horizonty na severní straně a oblými bezlesými horizonty
Kříbů na jihu

V2

V4

V5

V6

ANO

ANO

ANO

ANO

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Výrazné dominanty Tlustá hora (458 m n.m.), Barabáš (410 m n.m.),
Kříby (485 m n.m. spoluvytvářejí krajinnou scénu a projevují se
v krajinných panoramatech, Výšina Kamenec (496 m n.m.) nad
Březůvkami

V3

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Narušené měřítko scelenými plochami zemědělské půdy v náhorních
NE
polohách
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení rozptýlené pasekářské zástavby (doplněné
ANO
četnými novostavbami) se zahradami a sady do otevřených ploch
náhorních poloh Kříbů
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Otevřené zemědělské plochy, ve kterých ve východní části dominují
památné stromy jsou v západní části území členěny prvky lesní i
mimolesní zeleně zejména v údolích drobných a sezónních vodotečí
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh Kříbů, vyhlídka
Samuela Šroma u Bohuslavic na panorama Tlusté hory, na
Želechovické paseky se vzdálenými horizonty Hostýnských vrchů,
výhledy z Kamence do Luhačovického Zálesí a na Rysovský hřbet

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

V7 Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů jihovýchodně od hřebene Kříbů,
které pokračují k severovýchodu k Želechovickým pasekám a navazují
na lesnaté svahy a hřbety Komonecké hornatiny, resp. Rysovského
hřbetu.

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
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a) Trasa prochází v západní části poměrně vizuálně otevřenou krajinou, která je
k západu více rozčleněna do lesní i nelesní krajinnou zelení, zejména zelenými
koridory vodotečí. Zásah vedení bude silný, avšak nejedná se o zásah do klíčového
indikátoru.
b) Vliv navrhovaného vedení bude ve vnitřním pásu koridoru zasahovat do jedinečných
hodnot struktury pasekářské zástavby, zapojené do náhorní polohy Kříbů zahradami
a sady. Rozložení zástavby v krajině je jedinečnou hodnotu harmonických vztahů
v krajině. Zásah je třeba považovat za silný – do klíčových indikátorů hodnot
krajinného rázu. To se týká i přechodu trasy otevřeným horizontem Kříbů a lesními
porosty na jihovýchodní straně v povodí Březůvky a Černého potoka. Zásah vedení
do krajiny pasekářské zástavby a do rozhraní Zlínska a Luhačovicka je zcela
zásadním snížením hodnot krajinného rázu stejně jako zásah do krajinné dominanty
Kamence, která vyniká jedinečnými výhledy.

PDoKK – ÚSEK 10

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Přírodní park Želechovické Paseky

P4

Přírodní park Vizovické vrchy – okrajová část na východní hranici
PDoKK
Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Evropsky významná lokalita Uhliska – při jihozápadní hranici PDoKK

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů – Rysovský
hřbet

P7

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Zalesněné horizonty Bukové hory a Zlínského lesa na severní hranici
PDoKK

P8

ANO

Zalesněné horizonty Rysovského hřbetu při jižní hranici PDoKK
Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
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ANO

ANO
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Regionální biocentrum Zlínský les

NE

NE

Nadregionální biokoridor Buchlovské lesy – Spálený

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují klíčové
pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky. Trasa prochází zalesněným horizontem Kříby,
který představuje charakteristický rys krajiny. Vzhledem k šířce ochranného pásma vedení
bude tento vliv představovat silné zásahy do hodnot krajinného rázu, především z pohledu
od zástavby Březůvky. Zároveň trasa ZVN překonává i Rýsovský hřbet, který má zalesněný
horizont a koridor ZVN bude mít silný vliv vzhledem k nutnosti vykácení průseku ochranného
pásma vedení na přírodní hodnoty krajinného rázu.
Vnitřní i vnější číst koridoru zasahuje do přírodního parku Želechovické paseky, vzhledem ke
vzdálenosti koridoru může dojít k určitému vlivu trasy ZVN do přírodních hodnot, nebude se
však jednat o silný vliv. Zároveň je možný i zásah do regionálního a nadregionální systému
ÚSES, který ale není vzhledem k poloze koridoru vedení hodnocen jako silný vliv.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Kaple sv. Anežky – na jižním okraji PDoKK

NE

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Zřícenina hradu Rýsov – za hranicí PDoKK

NE

NE

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí

K8
K9

Částečně dochovaná urbanistická struktura vsí Provodov a Březůvky
(objekty vesměs přestavěné, bez kulturní či historické hodnoty),
značně narušená navazující novodobou zástavbou
Specifický charakter a formy staveb
Přítomny pouze ojediněle bez projevu v krajinné scéně

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

Přítomnost dominantních rysů
Absence výrazných negativních jevů antropogenní činnosti

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
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Posouzení vlivu na krajinný ráz
Elektrické vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR
Vnitřní i vnější část koridoru nezasahuje do indikátorů kulturní a historické charakteristiky,
které představují klíčové pozitivní hodnoty kulturní a historické charakteristiky. Jedná se však
o krajinu, která není výrazně poznamenaná lidskou činností, není zde přítomnost
charakterově vybočujících staveb či významnější dopravní nebo technické infrastruktury. Vliv
na tento rys krajiny je hodnocen jako silný.

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Výrazné ohraničení krajinného prostoru výraznými a siluetárně
členitými lesnatými horizonty Rysovského hřbetu na jižní straně a
oblými hřbety okraje Klenčovské vrchoviny na severu – s bezlesými
vrcholy a členitými horizonty s lesy, lesíky a mimolesní zelení

V2

V4

V5

V6

ANO

ANO

ANO

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Výrazně harmonické a nedotčené segmenty lesní krajiny s údolími
ANO
v pramenné oblasti Černého potoka a souvislé lesní porosty členitého
terénu Komonecké hornatiny
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot a rozptýlených částí sídel Březůvka a
NE
Provodov v náhorních polohách skrytých v zeleni zahrad a sadů, v
drobně členité lesní i mimolesní zeleni
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Množství mimolesní zeleně navazuje na členité okraje lesů i na drobné NE
lesní porosty a vytváří drobnější (místy drobnou) mozaiku
v prostorových vztazích krajiny, cenná je struktura liniové zeleně ve
stopách členění historické plužiny severně od Provodova
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Klenčovské
vrchoviny, zejména z Kamence a z Klenčova na panorama
Rysovského hřbetu s drobnou dominantou kostela Panny Marie
Sněžné na Malenisku, dílčí průhledy do Provodovského údolí
z Maleniska a z lesních porostů (Hvězda, Rysov, aj.)

V7

ANO

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Výrazné lesnaté dominanty Hvězda (655 m n.m.), Komonec (672 m
n.m.), Bába (636 m n.m.) a Brada (600 m n.m.) na Rysovském hřbetu
na jihu a bezlesé dominanty Kamenec (496 m n.m.) a Klenčov (536 m
n.m.) na severu

V3

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(indikátor
ZÁMĚRU
zásadního významu
a/nebo jedinečné
cennosti

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů na jižních svazích Kříbů a zejména
souvislých lesních porostů lesní krajiny Komonecké hornatiny, resp.
Rysovského hřbetu. Drobné lesní porosty a pásy lesů, členících
krajinu
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SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)

a)

Trasa prochází v severní části poměrně vizuálně otevřenou krajinou bezlesých
náhorních poloh okraje Klenčovské vrchoviny. Zásadně se přitom dotýká vysoko
položených samot Humenec a Brdek na hřbetu Kamence a průsekem zasahuje do
lesních porostů Rozepře a Koňské. Ovlivňuje také otevřenou náhorní polohu výšiny
a krajinné dominanty Klenčov (536 m n.m.) a zástavbu na severozápadních svazích
Klenčova. Zásadními zásahy jsou vizuálhí vlivy na vnímaná panoramata jedinečně
uzavřeného prostoru Proovoda s výraznými a horizonty na severu i na jihu,
pozorovatelnými z četných vyhlídkových míst.
b) Trasa zasahuje jak do prvků a struktur členění krajiny mimolesní zelení i menšími
lesíky (VKP ze zákona). Bude zasahovat průseky do lesních porostů (VKP ze
zákona), což v případě průchodu hlavním hřbetem Komonecké hornatiny bude
přestavovat viditelný zásah. Stožáry v hloubi lesních porostů budou ze
vzdálených otevřených poloh krajiny slabě viditelné, avšak dostávají se do
dominantních poloh na krajinném předělu.

PDoKK – ÚSEK 11

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnota zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Přírodní park Vizovické vrchy jižní část PDoKK

NE

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny

-

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Nejsou přítomny

-

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Osa údolí meandrujícího vodního toku Dřevnice s doprovodnou
vegetací

P8

NE

NE

ANO

NE

NE

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nejsou přítomny
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SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru nezasahuje do takových indikátorů, které představují klíčové
pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky. Jedná se o úsek, který nevyniká výraznou přírodní
hodnotou krajinného rázu. Bude ovlivněn vodní tok Dřevnice a Lutoninka a jejich doprovodná
vegetace, kde není vyloučena potřeba zásahu do této liniové nelesní zeleně. Zásah bude
silný, nicméně se nejedná o klíčový znak přírodní charakteristiky.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Evangelický kostel ve Zádveřicích

NE

NE

Zámek Klečůvka

NE

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Není přítomna

-

K8

Specifický charakter a formy staveb
Přítomny pouze ojediněle bez projevu v krajinné scéně

NE

K9

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

-

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru nezasahuje do indikátorů kulturní a historické charakteristiky,
které představují klíčové pozitivní hodnoty kulturní a historické charakteristiky. Jedná se o
poměrně člověkem ovlivněnou krajinu bez výrazně se uplatňujících kulturních hodnot.
Koridor ZVN je veden v poměrně velké vzdálenosti od kulturních dominant a specifických
forem staveb a architektonicky cenných staveb. Kulturní hodnoty krajinného rázu nebudou
vlivem umístění koridoru ZVN sníženy.
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(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2

V3

V4
V5
V6

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení krajinného prostoru oblými hřbety, kontrast
NE
plochého dna údolí a svahů s mozaikou
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
V ose trasy v pohledu ze severu se objevuje nejvyšší bod Kudlovské
NE
vrchovina Drdol (540 m n.m.) a výrazná lesnatá výšina Tlustá hora
(482 m n.m.)
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Výrazná přírodní osa meandrujícího toku Dřevnice se souvislým
NE
pásem doprovodné vegetace
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Nejsou výrazným rysem krajiny
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy údolí s mozaikou zemědělských ploch a lesní či mimolesní
zeleně
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Jedinečné výhledy z okrajů Přírodního parku Vizovické vrchy k severu
na členitou krajinu Veselské a Rakovské pahorkatiny s horizonty
Liptálských hřbetů v pozadí

V7

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam drobných lesíků členících svahy údolí Dřevnice

NE
NE

ANO

-

NE

ANO

ANO

ANO

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Krajinářsko-estetické hodnoty, spočívající jak v dílčích scenériích uzavřených
prostorů údolí, tak i v otevřených polohách svahů a pohledově exponovaných
horizontů, nepředstavují zásadní nebo jedinečné a neopakovatelné hodnoty. Vedení
do nich bude zasahovat, avšak nejedná se o zásadní konflikt. Vedením budou dále
narušeny okraji Slušovic, vedení zanořené neovlivňuje vizuální projev zástavby sídel,
což souvisí i s různorodými formami zástavby vesnických sídel a absencí výrazných
kulturních dominant.
b) Navrhovaný záměr vedení ZVN zasahuje velkými dimenzemi stožárů do partií
s harmonickým měřítkem a ovlivňuje citlivé partie místy meandrujícího toku Dřevnice.
Stožáry ovlivňují krajinnou scénu údolí Dřevnice i vizuálních horizontů, ohraničujících
tento prostor. Degraduje tak krajinářsko-estetické hodnoty, které však většinou
nepatří k jedinečným z hlediska regionu či státu. Takovou cenností vynikají jedinečné
výhledy z okrajů Přírodního parku Vizovické vrchy k severu. Do těchto panoramat
navrhovaný záměr zasahuje vhledem k otevřenosti a rozlehlosti krajiny. Tento vliv
vedení je hodnocen jako silný – tedy zásadní. Úsek 11 PDoKK zahrnuje pouze dílčí
část výrazného horizontu Vizovických vrchů.
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PDoKK – ÚSEK 12

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Přírodní park Vizovické vrchy

ANO

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny

-

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů (Rysovský
hřbet)

P7

ANO

ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Lesní plochy ve vyšších polohách území, zalesněný horizont

P8

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

NE

NE

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biocentrum Spálený – ve východní části vnější části
koridoru
Nadregionální biokoridor Nadregionální centrum Spálený – Regionální
biocentrum Pod Slavickým kopcem
Regionální biocentrum Pod Slavickým kopcem

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují klíčové
pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky. Koridor prochází přírodě blízkým územím
Rysovského hřbetu, který je z převážné části zalesněn. Koridor ZVN bude se svým
ochranným pásmem představovat redukci lesních ploch a vytvoření lesního průseku
v citlivých částech krajiny s narušením přirozeného zalesněného horizontu. Dojde tím také
k narušení přírodních hodnot v rámci přírodního parku Vizovické vrchy a k zásahu do
nadregionálního systému ÚSES. Vlivy na přírodní charakteristiku jsou v tomto úseky
hodnoceny jako silné až zásadní.
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(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Kostel sv. Diviše v Horní Lhotě

NE

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí

K8
K9

Není přítomna

-

Specifický charakter a formy staveb
Přítomny pouze ojediněle (především v sídle Horní Lhota) bez projevu
v krajinné scéně
Přítomnost dominantních rysů

NE

NE

Kulturní lesní krajina bez výrazné lidské činnosti

ANO

ANO

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do indikátorů kulturní a historické charakteristiky, které
představují klíčové pozitivní hodnoty kulturní a historické charakteristiky. Jedná se o přírodě
blízkou lesní krajinu bez výrazných stop antropogenní činnosti, vliv na kulturní hodnotu
území bude přítomností koridoru trasy ZVN silný.

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Výrazný horizont okraje Kudlovské vrchoviny pozorovatelné ze severu,
výrazný lesnatý horizont Klášťovského hřbetu mezi Komoncem (672 m
n.m.), Slavickým kopcem (624 m n.m.) a Spleteným vrchem (565 m
n.m.) pozorovatelné z jihu
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V2

V3

V4

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Klášťovský hřbet má lesnatý horizont s dominantami Komonec,
ANO
Slavický kopec, Spletený vrch, na hlavním hřebenu Komonecké
hornatiny, výšina Drdol má kulturní bezlesí v okolí vrcholu a ční nad
lesnatým zářezem Zeleného údolí (převýšení téměř 200 m), Tlustá
hora se vypíná na údolí Lutoninky (převýšení cca 230 m.
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Lesní porosty Klášťovského hřbetu a Tlusté hory, vysoko dosahující
ANO
polohy bezlesí s loukami a pastvinami a místy se samotami
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot v pasekách nad údolím Lutoninky
ANO
členěných lesnatými koridory vodotečí stékajících severními svahy do
Dřevnice a pasek na Homoli v náhorní poloze skrytých v zeleni zahrad
a sadů

V5

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Množství mimolesní zeleně v severních svazích pasek nad obcí Lípa

V6

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Klášťovského
hřbetu – z okrajů lesních porostů na Homoli a výhledy do údolí
Dřevnice z Terasové vyhlídky a z dalších míst.
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

V7

Význam souvislých lesních porostů Klášťovského hřbetu a Kudlovské
vrchoviny drobné lesní porosty a pásy lesů, členící krajinu

NE

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Vedením budou narušeny výrazné horizonty ohraničující prostor s hamronickým
prostředím samot v pasekách nad údolím Lutoniny a pasek v Homoli v náhorní
poloze skrytých v zeleni zahrad a sadů. Vedením nebude ovlivněna výrazně mimlesní
zeleň v severních svazích pasek nad obcí Lípa.
b) Navrhovaný záměr vedení ZVN zasahuje velkými dimenzemi stožárů do partií
s harmonickým měřítkem a ovlivňuje citlivé partie místy meandrujícího toku Dřevnice.
Vedením nebudou výrazně snížey hodnoty výhledů z náhorních poloh okraje
Klášťovského hřbetu a lesní porosty Klášťovského hřbetu a Kudlovské vrchoviny.
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PDoKK – ÚSEK 13

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území

-

CHKO Bílé Karpaty

ANO

ANO

Přírodní park Vizovické vrchy

ANO

ANO

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
CHPV – Jalovec v k.ú. Slopné

NE

NE

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů – severní
ANO
hranice koridoru PDoKK
Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu

P3

P7

Přítomnost přírodního parku

Lesní plochy na svazích horizontů a jejich členité okraje ve svazích

P8

Výrazné členění historické plužiny – sadů v sídlech Vysoké Pole,
Drnovice, Tichov a Újezd
Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biocentrum Spálený – u severní hranice vnější části
PDoKK

NE

ANO
ANO

ANO
NE

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují klíčové
pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky. Koridor prochází chráněnými území CHKO Bílé
Karpaty a Přírodního parku Vizovické vrchy. Vzhledem k umístění koridoru ZVN a předmětu
ochrany chráněných území se jedná o možné silné vlivy do přírodní charakteristiky, nikoli
však zásadní. Koridor prochází zvlněnou krajinou Pozlovické brázdy, která je částečně
zemědělskou krajinou, avšak s četnými prvky nelesní zeleně, které člění krajinu. Vedení
představuje silný zásah do těchto ploch vegetačního krytu. Vzhledem k dostatečné
vzdálenosti od jednotlivých sídel nebude silný vliv na historické členění plužiny v návaznosti
na sídla.

117

Posouzení vlivu na krajinný ráz
Elektrické vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Ochranné pásmo národní kulturní památky Památník protifašistického
odboje v Ploštině
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

NE

NE

Kostel sv. Mikuláše v Újezdě

NE
NE
NE

NE
NE
NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Křížová cesta k Bojatínu

NE

NE

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí

K3
K4

Přítomnost kulturních dominant
Kostel sv. Rocha ve Slopné
Kostel sv. Anežky České v Drnovicích

K8
K9

Částečně dochovaná urbanistická struktura sídel Loučka, Tichov,
výraznější zahuštění zástavby
Specifický charakter a formy staveb
Přítomnost četné drobné architektury
Přítomnost dominantních rysů
Poměrně dochovaná sídelní struktura bez výrazného rozvoje
s dochovaným členěním plužiny

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do části krajiny s poměrně dochovanou sídelní
strukturou bez výraznějšího rozvoje, s částečně dochovanou urbanistickou strukturou
a výraznou dochovaností členění plužiny. Vzhledem k poloze trasy v odstupové vzdálenosti
od jednotlivých sídel se nejedná o silný vliv na kulturní a historickou charakteristiku řešeného
území.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru výraznými lesnatými horizonty
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KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
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jedinečné cennosti

ANO

NE
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V2

V3

V4

V5

Klášťovského hřbetu na severním vymezení údolí a nižším a velmi
členitým reliéfem Haluzické vrchoviny
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru výraznými lesnatými horizonty
ANO
Klášťovského hřbetu na severním vymezení údolí a nižším a velmi
členitým reliéfem Haluzické vrchoviny
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Lesní porosty Klášťovského hřbetu a vysoko dosahující polohy bezlesí NE
s loukami a pastvinami a místy se samotami
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot v náhorních polohách skrytých v zeleni
ANO
zahrad a sadů, v drobně členité lesní i mimolesní zeleni, zapojení
některých sídel do krajiny úzkými pásy zahrad a sadů (Tichov, Loučka,
Újezd, Vysoké Pole, Drnovice)

V7

NE

ANO

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Množství mimolesní zeleně navazuje na členité okraje lesů i na drobné
lesní porosty a vytváří drobnější (místy drobnou) mozaiku
v prostorových vztazích krajiny, cenná je struktura liniové zeleně ve
stopách členění historické plužiny (zejména Tichov)

V6

NE

ANO

ANO

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Klášťovského
hřbetu – z okrajů lesních porostů nebo z rozhledny Doubrava
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

ANO

NE

Význam souvislých lesních porostů Klášťovského hřbetu a Haluzické
vrchoviny, drobné lesní porosty a pásy lesů, členící krajinu

ANO

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Trasa prochází v severní části souvislým lesním porostem mezi Slavickým kopcem
a Homolí. Jedná se o zásadní zásah do VKP ze zákona, navíc v blízkosti ústředního
vrcholu Komonecké hornatiny – Komonce (672 m n.m.). Průsek, vedený nikoliv po
spádnici však bude viditelný velmi omezeně – pouze ve směru jeho osy z Homole.
Z otevřených prostorů Pozlovické brázdy a z protilehlých svahů bude vedení
v lesních porostech viditelné ze vzdálenosti umožňující jenom slabý dopad na
krajinnou scénu. Proto není vliv na lesní porosty hodnocen jako silný, tedy zásadní.
Podobně i průchod užšími lesními pásy a klíny na svazích Haluzické vrchoviny
nebudou z hlediska orientace průseků zásadně problematické, i když se jedná
nesporně o vnímatelný zásah do krajinné scény.
b) Vzdálenost míst výhledů na okraji lesů Klášťovského hřbetu a rozhledny Doubrava od
vedení je větší, než koridor reálné viditelnosti stožárů (1,5 km na každou stranu od
osy vedení) a nelze předpokládat významný projev vedení v krajinných
panoramatech. Totéž se týká i terénních dominant na hřbetech, ohraničující prostor
údolí.
c) Vedení bude zasahovat do jedinečné podoby návaznosti sídel na krajinu
prostřednictvím úzkých pásů zahrad a sadů ve stopách historické plužiny. Tyto
hodnoty leží většinou ve větší části potenciálně dotčeného krajinného koridoru
(PDoKK) a vliv nemusí být zásadní, ale v případě nejcennější lokality – sídla Tichov –
leží uvedené krajinné hodnoty na okraji vnitřní části PDoKK. Proto je vliv vedení na
indikátory V4 a V5 hodnocen jako silný – tedy zásadní.
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PDoKK – ÚSEK 14

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Přírodní park Vizovické vrchy

ANO

ANO

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Kalendův dub mezi Vizovicemi a Lutoninou

NE

NE

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Nejsou přítomny

-

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Četná mimolesní zeleň ve svazích zvlněné krajiny Zlínské vrchoviny

ANO

ANO

P8 Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Není přítomen

-

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují klíčové
pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky. Koridor prochází Přírodním parkem Vizovické
vrchy. Vzhledem k umístění koridoru ZVN a předmětu ochrany chráněných území se jedná o
možné silné vlivy do přírodní charakteristiky. Koridor prochází zároveň zvlněnou krajinou
s četnými prvky mimolesní i lesní zeleně, vlivem koridoru dojde k redukci těchto ploch a tudíž
se jedná o silný zásah do těchto charakteristických rysů přírodních hodnot krajinného rázu
v dotčeném úseku.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY
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K1

Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
MPZ Vizovice
NE

K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Silueta MPZ Vizovice v průhledech – mimo PDoKK

NE

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Vizovice

NE

NE

K8

Specifický charakter a formy staveb
Cenné architektonické objekty ve Vizovicích – převážně mimo PDoKK

NE

NE

K9

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru nezasahuje takových indikátorů, které představují klíčové rysy
kulturní a historické charakteristiky území. Navrhovaná trasa prochází mimo zastavěné části
sídel, v dostatečné vzdálenosti od koncentrace kulturních hodnot – historického jádra
Vizovic.

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2
V3

V4

V5

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru Slušovic oblými hřbety nad Dřevnicí a
Všemínkou a ohraničení širokého údolí Lutoninky lesnatými horizonty
na severu a členitými bezlesými horizonty na jihu.
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Nejsou zásadním rysem krajiny

NE

NE

-

-

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Harmonická krajinná mozaika Chrastěšovských pasek a levobřežních NE
svahů údolí Lutoninky
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot v západním svahu výšiny Chrasť (433 m ANO
n.m.) a Chrastěšovských pasek, harmonické zapojení sídla
Chrastěšov do krajinného rámce souvislých lesních porostů
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Množství mimolesní zeleně navazuje na členité okraje lesů a vytváří
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V6
V7

drobnější (místy drobnou) mozaiku v prostorových vztazích krajiny
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti působivých výhledů ze svahů okraje Rakovské pahorkatiny
k jihu do Vizovické kotliny a na vzdálené okraje Klášťovského hřbetu
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

NE

ANO

Význam souvislých lesních porostů okraje Rakovické pahorkatiny

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Krajinářsko-estetické hodnoty, spočívající v prostorovém ohraničení širokého údolí
Lutoninky okraji Rakovické pahorkatiny a členitým terénem Vizovické kotliny jsou sice
charakteristické, avšak nepředstavují zásadní nebo jedinečné a neopakovatelné
hodnoty. Vedení do nich bude zasahovat, avšak nejedná se o zásadní konflikt.
Vedení se přibližuje k urbanizovanému území Vizovic, které však zásadním
způsobem neovlivní, protože okraj sídla leží v e vnější části PDoKK.
b) Navrhovaný záměr vedení zasahuje velkými dimenzemi stožárů do partií
s harmonickým měřítkem a harmonickými vztahy maloplošné struktury krajiny
v prostoru Chrastěšovských pasek a Chrastěšova. Tento zásah je třeba považovat za
silný – tedy zásadní.

PDoKK – ÚSEK 15

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přírodní památka Pozděchov

NE

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Přírodní park Vizovické vrchy

ANO

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny

-

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů

ANO

P7

NE

ANO

NE

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Lesní masiv Klášťovského hřbetu
Četná mimolesní zeleň ve svazích

ANO
ANO
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P8

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nadregionální biokoridor – přímo protíná trasu vedení

ANO

ANO

Regionální biocentrum – protíná užší koridor

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují klíčové
pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky. Koridor prochází chráněným územím Přírodního
parku Vizovické vrchy. Vzhledem k umístění koridoru ZVN a předmětu ochrany chráněných
území se jedná o možné silné vlivy do přírodní charakteristiky. Koridor prochází citlivými
místy s četnou lesní a mimolesní zelení, která na lesní masiv navazuje a člení okraje lesních
porostů. Koridor bude představovat silný vliv do těchto cenných přírodních hodnot. Koridor
silně ovlivňuje funkčnost skladebného systému ÚSES.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
CHARAKTERISTIKY
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost
památkové
zóny
a
památkové
rezervace
a
jejich
ochranná
pásma
K1
Nejsou přítomny
-

K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Kostel sv. Jiří v Pozděchově

ANO
NE
NE

NE
NE
NE

Historické místo – pietní místo (Vařákovy Paseky)

NE
ANO

NE
ANO

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
Evangelický kostel v Pozděchově

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Hradiště Klášťov

Pouze částečná dochovanost

NE

K8

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny

-

K9

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
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Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do části krajiny s kulturně – historickým významem –
Vaříkovy paseky, které byly vypáleny po druhé světové válce. Trasa koridoru zasahuje do
daného segmentu bezlesí s kulturním významem a množstvím naučných a turistických cest.
Bude se jednat o silný vliv na kulturní a historické hodnoty krajinného rázu. Kulturní
dominanta nadmístního významu kostela sv. Jiří v Pozděchově nebude silně ovlivněna
trasou vedení, koridor jde v dostatečné vzdálenosti, kostel se nacház ve vnější části PDoKK.

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Prostorový krajinný předěl lesnatého Klášťovského hřbetu mezi
povodím Dřevnice (Morava) a Vláry (Váh) s navazující harmonickou
krajinou východní části Vizovické kotliny na severních svazích a
s hlubokými lesnatými údolími okrajů Luhačovické vrchoviny na jižních
svazích

V2
V3

V4

V5
V6
V7

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Významné krajinné dominanty Komonecké hornatiny – Klášťov (753 m ANO
n.m.) a Svéradov (737 m n.m.).
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Lesní porosty Klášťovského hřbetu s jedinečnými lesními interiéry
ANO
s pramenem Vláry, s pramennými oblastmi Pozděchovky a Trubiska a
s vrcholem Klášťova
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Rozložení pasekářských usedlostí v loukách a pastvinách vysoko ve
ANO
svazích Klášťovského hřbetu nad Pozděchovem, otevřené lokality
zaniklých i dochovaných pasekářských usedlostí (Ploština, Vařákovy
paseky, Ryliska, Vrchy apod.) s jedinečnými scenériemi zapojení do
lesnaté horské krajiny

ANO

NE

ANO

ANO

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Krajina lánových vsí Bratřejova a Pozděchova se stopami členění
historické plužiny a další mimolesní zelení
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat

ANO

NE

Jedinečné výhledy z Klášťova na daleká panoramata Bílých Karpat a
Javorníků

ANO

ANO

ANO

NE

Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů Klášťovského hřbetu jakožto
ústředního lesnatého hřebene Vizovické vrchoviny

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
a) Navrhovaná trasa vedení vizuálně ovlivní poměrně velký okruh viditelnosti. Jedná se
o údolí potoka Bratřejovka členěný množstvím mimolesní zeleně – dochovaných stop
členění plužiny Bratřejova ve vrstevnicovém směru a koridory drobných vodotečí,
stékajících ze svahů Klášťovského hřbetu. Projeví se také v jedinečných pohledech
na hlavní hřbet Komonické hornatiny – na Klášťov a Svéradov – z pastvin západně
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od Prlova a z luk a pastvin východně od Pozděchova. Průsek v lesní porostu povede
v těchto partiích vrstevnicově
b) Výhledy na vedení, které prochází souvislými lesními porosty jsou v rámci PDoKK
pozorovatelné jenom náhodnými průhledy z lesních interiérů. Takové polohy, pokud
nejsou zpřístupněny turistickou značenou trasou a pokud na nich nejsou vyhlídkové
body, nelze považovat za vizuálně dotčené, či zasažené. Důležité jsou vyhlídkových
míst pohledy na horská panoramata (pohledy z Klášťova na Javorníky a Bílé Karpaty,
výhledy do horských údolí – např. do údolí Vláry a potom zejména scenérie
otevřených ploch bývalých pasekářských osad (Vařákovy paseky, Ploština). Takové
vlivy jsou považovány za zásadní.

PDoKK – ÚSEK 16

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
Nejsou přítomny

-

P3

Přítomnost přírodního parku
Přírodní park Vizovické vrchy

ANO

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny

-

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Nejsou přítomny

-

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů

P7

ANO

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Lesní masiv Klášťovského hřbetu
Četná mimolení zeleň ve svazích

P8

ANO

ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

Nadregionální biokoridor – přímo protíná trasu vedení

ANO

ANO

Regionální biocentrum Suchý vrch – protíná užší koridor

NE

NE

Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do takových indikátorů, které představují klíčové
pozitivní hodnoty přírodní charakteristiky. Koridor prochází přírodním parkem Vizovické
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vrchy, vliv na předmět ochrany bude silný. Koridor prochází jednak v nižších polohách
zvlněnou krajinou s četnými prvky nelesní zeleně, jejíž hodnota bude vlivem trasy ZVN
snížena. Zároveň trasa ZVN přechází přes lesní porost Klášťovského horizontu, kdy trasa
prochází poměrně kolmo na vrstevnice a bude silný zásah nejen do lesního porostu (vlivem
nutné redukce vzhledem k ochrannému pásmu), ale také bude zásadně narušen výrazný
přírodní svah a horský hřbet Klášťov, který představuje zásadní pozitivní hodnotu krajinného
rázu. Silný vliv je identifikován v případě systému ÚSES, kdy vedení významně naruší
skladebný systém ÚSES nadregionálního charakteru.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
CHARAKTERISTIKY
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost
památkové
zóny
a
památkové
rezervace
a
jejich
ochranná
pásma
K1
Nejsou přítomny
-

K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Památník protifašistického odboje v Ploštině včetně ochranného
pásma

ANO

ANO

NE

NE

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově

NE
NE

NE
NE

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Hradiště Klášťov

NE

NE

NE

ANO

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

K4

Přítomnost kulturních dominant
Kostel sv. Anežky České v Drnovicích

K5

K6

Křížová cesta k Bojatínu
Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Pouze částečná dochovanost

NE

K8

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny

-

K9

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do části krajiny s pietním charakterem a národní
nemovitou kulturní památkou Památníku protifašistického odboje v Ploštině. Vzhledem
k výšce vedení se bude jednat o silný vliv na kulturní hodnoty místa. Silný vliv je klasifikován
i na křížovou cestu k Bojatínu, která však není identifikována jako klíčový znak krajinného
rázu PDoKK.
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(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

Výrazné horizonty ohraničující prostor ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinných prostorů v údolí Bratřejovky i v prostoru
Vysokého Pole a Drnovic výraznými lesnatými horizonty Klášťovského
hřbetu

V2
V3

V4

V5

V7

ANO

Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Klášťovský hřbet má v daném úseku lesnatý horizont s dominantami
ANO
Suchý vrch, Rovné, Klášťov
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Lesní porosty Klášťovského hřbetu a vysoko dosahující polohy bezlesí ANO
s loukami a stopami členění plužiny v údolí Bratřejovky
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické prostředí samot ve vysokých polohách svahů (Skalice, Na ANO
Ryliskách, Ploština), zapojení některých sídel do krajiny úzkými pásy
zahrad a sadů (Tichov, Vysoké Pole, Drnovice)
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Maloplošná struktura sadů a zahrad na jižních svazích Klášťovského
hřbetu, struktura liniové zeleně ve stopách členění historické plužiny
(zejména Tichov)

V6

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO

NE

ANO

NE

ANO

ANO

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Klášťovského
hřbetu – z okrajů lesních porostů
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované

ANO

NE

Význam souvislých lesních porostů Klášťovského hřbetu, drobné lesní
porosty a pásy lesů, členící krajinu

ANO

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Významnost lesních porostů a terénního hřbetu (Klášťovský hřbet bude dotčena
vedením, směřujícím ve směru spádnice k překonání hřebene. Tím v pohledu z údolí
Bratřejovky vynikne široký průsek. Zásah do lesního porostu i do významu terénního
horizontu bude proto silný. Významnost terénních dominant však bude ovlivněn
méně.
b) Nelze vyloučit vizuální zásah do harmonicky působící zemědělské krajiny údolí
Bratřejovky se stopami členění plužiny, ovlivněna bude silně struktura sadů a zahrad
ve svazích nad Vysokým Polem, Drnovicemi a Tichovem. Zásah do vysoko
položených enkláv pasek (Skalice, na Ryliskách, Ploština) nebude silný vzhledem
k členitému terénu a lesnaté krajině.
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PDoKK – ÚSEK 17

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přírodní památka Sucháčkovy paseky

NE

NE

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
CHKO Beskydy – nepatrná část ve východní části PDoKK

NE

NE

P3

Přítomnost přírodního parku
Není přítomen

-

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Hornolidečská lípa

NE

NE

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
EVL Beskydy – nepatrná část ve východní části PDoKK

NE

NE

P6
P7

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů – částečně
NE
zasahuje v severní části
Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu

ANO

P8

Přítomna mimolesní zeleň, částečně dochovaná plužina v okolí
Lačnova a doprovodná vegetace
Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES
Nejsou přítomny

-

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do mimolesní zeleně, která představuje významnou
skladbu krajinného rámce území. Vzhledem k situování trasy ZVN do ploch s menším
zastoupním těchto charakteristických rysů nebude tento vliv silný (zásadní). Vnější koridor
zasahuje částečně do CHKO Beskydy a EVL Beskydy. Vhledem k okrajové drobné části
a předmět ochrany území se nejedná o silný vliv.
(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
hodnoty zásadního ZÁMĚRU
CHARAKTERISTIKY
významu a/nebo
jedinečné cennosti
K1 Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-
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K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Kostel Panny Marie, královny nebe a země v Lačnově

ANO

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Alej Pitín – Hrádek (švestka) se střídavou výsadbou – fragmentálně

NE

ANO

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Pouze částečná dochovanost

NE

NE

Specifický charakter a formy staveb
Nejsou přítomny ve větším zastoupení

-

Přítomnost dominantních rysů
Nejsou přítomny

-

K7
K8
K9

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do významné Aleje ČR – Pitín – Hrádek. Vzhledem
k dochovanosti aleje se nejedná o zásadní klíčový znak. Nicméně zásah bude v jižní části
silný, trasa ZVN přechází přes alej. Klíčovým znakem je klasifikována kulturní dominanta
kostela, na kterou ale vzhledem ke vzdálenosti nemá trasa ZVN silný vliv.

(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1

V2

V3

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Ohraničení krajinného prostoru na severu výraznými lesnatými
ANO
horizonty Klášťovského hřbetu a v dalších směrech plochými hřbety
členitou strukturou lesů, bezlesí, nebo mozaikou luk a drobných ploch
lesů
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Klášťovský hřbet má lesnatý horizont s dominantami Láz (707 m n.m.), ANO
Na Kopci (683 m n.m.) s Lačnovskými skalami ve vrcholové poloze,
Krajčice 730 m n.m.
Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých
prvků a struktur
Lesní porosty Klášťovského hřbetu a vysoko dosahující polohy bezlesí ANO
s loukami a pastvinami a místy se samotami (Palésky), koridor
Seninky s Lačnovskými rybníky

NE

NE

ANO

V4

Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba,
samoty, dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení Lačnova do krajiny úzkými pásy zahrad a sadů
ANO

NE

V5

Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Struktura liniové zeleně ve stopách členění historické plužiny Lačnova

NE
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V6

Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Možnosti jedinečných výhledů z náhorních poloh okraje Klášťovského
hřbetu – z okrajů lesních porostů (např. NS Vařákovy paseky) na
vzdálené horizonty Javorníků a Bílých Karpat

V7

ANO

ANO

ANO

NE

Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů Klášťovského hřbetu, drobné lesní
porosty a pásy lesů, členící krajinu

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Trasa je vedena po úpatí svahů Klášťovského hřbetu ve vrstevnicovém směru.
Vedení se bude projevovat v panoramatu hřbetu a jeho dominant, pozorovaném
z otevřené, krajiny, tento vliv však nelze považovat za zásadní snížení významu
terénního hřbetu v krajinných panoramatech. Významněji budou ovlivněny bližší
partie dolní části hřbetu s mimořádně členitými lesními okraji a vysoko vybíhajícími
pasekami, které představují zřetelně harmonické partie krajiny, stejně jako uzavřený
prostor koridoru Seninky s velmi harmonickým měřítkem a působivými scenériemi
Lačnovských rybníků.
b) Výhledy do krajiny z vysokých poloh okrajů lesních porostů Klášťovského hřbetu
(např. z NS Vařákovy paseky) budou nepříznivě ovlivněny sice níže položeným, ale
poměrně blízkým navrhovaným vedením.

PDoKK – ÚSEK 18

(Přírodní charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot přírodní charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

INDIKÁTORY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

P1

Přítomnost maloplošných chráněných území
Přírodní památka Hrádek

P2

Přítomnost velkoplošných chráněných území
CHKO Beskydy

P3

CHKO Bílé Karpaty (pouze okrajově)
Přítomnost přírodního parku
Není přítomen

P4

Přítomnost památných stromů (v užším koridoru)
Nejsou přítomny

-

P5

Přítomnost lokality NATURA 2000
Evropsky významná lokalita Beskydy

ANO

NE

P6

Přítomnost specifického terénního reliéfu
V jižní části krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů

NE

NE

P7

Přítomnost dominantních rysů, specifických a cenných prvků vegetačního krytu

NE

NE

ANO
NE

NE
NE

-
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P8

Přítomnost četné mimolesní zeleně nevytvářející však dominantní rysy
území
Přítomnost nadregionální/regionálního systému ÚSES

NE

NE

Nadregionální biokoridor při hranici se SR – trasa přímo protíná

ANO

ANO

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY
a) Vnitřní část koridoru s potenciální možností silných vizuálních vlivů vedení (stožáry
i vodiče nadzemního vedení) zasahuje do některých z klíčových přírodních hodnot
krajinného rázu. Trasa je navržena z převážné části mimo souvislé plochy lesa.
Vedení částečně ovlivní liniovou nelesní zeleň ve svazích vzhledem k ochrannému
pásmu ZVN, zároveň se jedná o silný zásah do Lyského průsmyku jako významné
enklávy pro migraci a systém územního systému ekologické stability.
b) Vnější část koridoru s potenciální možností zřetelných vizuálních vlivů stožárů (vodiče
se nebudou uplatňovat) zasahuje částečně do CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty
a EVL Beskydy. Vzhledem k charakteru předmětu ochrany a k poloze daných území
ve vztahu ke koridoru ZVN se nebude jednat o silný vliv koridoru vedení ZVN. Bude
stejně jako u vnitřní části částečně ovlivněna liniová nelesní zeleň ve svazích
vzhledem k ochrannému pásmu ZVN, zároveň se jedná o silný zásah do Lyského
průsmyku jako významné enklávy pro migraci a systém územního systému
ekologické stability.

(Kulturní a historická charakteristika).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot kulturní a historické charakteristiky KR ukazuje
následující tabulka:
KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti
Přítomnost památkové zóny a památkové rezervace a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny
-

INDIKÁTORY KULTURNÍ A HISTORICKÉ
CHARAKTERISTIKY

K1
K2

Přítomnost nemovité NKP a jejich ochranná pásma
Nejsou přítomny

-

K3

Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou architekturou
Region lidové architektury (roubený dům)

NE

NE

K4

Přítomnost kulturních dominant
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střelné

NE

NE

K5

Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Nejsou přítomny

-

K6

Přítomnost významného parku či historické zahrady, alejí
Nejsou přítomny

-

K7

Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Urbanistická struktura je pouze částečně dochovaná

-

K8

Specifický charakter a formy staveb
Některé objekty tradičního charakteru netvořící dominantní rys

-

K9

Přítomnost dominantních rysů
Výrazná krajinná struktura historické plužiny s prvky mimolesní zeleně

ANO
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SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vnitřní i vnější část koridoru zasahuje do jednoho indikátoru představující klíčové pozitivní
hodnoty kulturní a historické charakteristiky. Trasa prochází zemědělskou krajinou jižně od
obce Střelná, kde se nachází částečně historické členění zemědělské krajiny, nicméně
v trase vedení se nachází pouze minimálně, nejedná se o silný zásah do těchto struktur.
(Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině).
Míru zásahů NZ do identifikovaných hodnot vizuální charakteristiky KR ukazuje následující
tabulka:

INDIKÁTORY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
(rysy estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů)

V1
V2
V3

V4

V5
V6

V7

Výrazné horizonty ohraničující prostor, ve kterém probíhá PDoKK
Zřetelné ohraničení prostoru údolí Střelenky v prostoru Střelné a
Študlova okraji Javorníků na severu a okraji Bílých Karpat na jihu.
Přítomnost významných terénních dominant ve vazbě na PDoKK
Méně výrazné terénní dominanty

KLÍČOVÝ VÝZNAM SILNÝ
INDIKÁTORU
ZÁSAH
(hodnoty zásadního ZÁMĚRU
významu a/nebo
jedinečné cennosti

ANO

NE

NE

NE

Partie krajiny s výrazně harmonickým prostředím (harmonické měřítko a vztahy) bez rušivých prvků
a struktur
Zahrady, louky a pastviny zejména na osluněných svazích nad
ANO
NE
Střelnou na území CHKO, horní část Lyské brázdy, sevřená lesními
porosty v blízkosti Lyského průsmyku
Partie krajiny s harmonickým zapojením zástavby do krajinného rámce (rozptýlená zástavba, samoty,
dochované tradiční formy urbanistické struktury)
Harmonické zapojení sídla Střelná do krajinného rámce s vazbou na
ANO
NE
jedinečnou strukturu zahrad na jižních svazích Čubku a s dominantou
kostela Nanebevzetí Panny Marie
Partie krajiny s velkým podílem mimolesní rozptýlené zeleně
Svahy navazující na zástavbu sídel Lidečko na území CHKO – liniová ANO
NE
zeleň a další mimolesní ve stopách členění historické plužiny
Místa výhledů (z ÚAP) a možností pozorování krajinných panoramat
Výhledy z otevřených ploch luk a pastvin do prostoru údolí Střelenky
NE
NE
na okraje Javorníků a do prostoru Střelné s panoramatem okrajů
Bílých Karpat
Významné krajinné prvky ze zákona i registrované
Význam souvislých lesních porostů a menších lesních celků ve
svazích údolí

NE

NE

SHRNUTÍ VLIVŮ NA HODNOTY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY (na estetické hodnoty
a hodnoty harmonického měřítka a vztahů v krajině)
a) Trasa se prosmykne lesnatým údolím Střelenky do otevřeného širokého údolí
v prostoru sídla Střelná a pokračuje k východu otevřenými plochami zemědělské
půdy pod úpatím členitých lesnatých svahů okraje Bílých Karpat. Ve vnější části
koridoru navrhované trasy ZVN leží plochy se zahradami, sady a další mimolesní
zelení, navazující na zástavbu sídel Študlov a Střelná. Jejich jedinečnost a autenticita
bude sice ovlivněna, ale je dnes již snížena trasami VVN 110 kV, směřujícími severně
i jižně od zástavby k rozvodně. Nebude se proto jednat o zásah zásadního významu.
b) Vliv navrhovaného vedení, umístněné na dně širokého údolí Střelné nebo
v sevřeném údolí Střelenky pod Strání (607 m n m.) spolu s koridorem silnice I/49 a
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železnicí, bude evidentní, avšak nebude zásadní, stejně jako vliv na krajinné
horizonty.

5

Konfliktnost variant trasy stanovená
porovnáním počtu silných zásahů do
indikátorů klíčového významu

5.1

Míra konfliktnosti úseků PDoKK
Každá varianta trasy navrhovaného vedení vytváří v krajině koridor,
jehož krajinný ráz být potenciálně dotčen vlivem navrhovaného
vedení. Jedná se o potenciálně dotčený krajinný koridor (PDoKK).
Koridor každé varianty trasy je členěn na úseky. Některé varianty jsou
v určitých úsecích totožné.
V území mezi Otrokovicemi a státní hranicí bylo vymezeno celkem 18
úseků potenciálně dotčených krajinných koridorů. Většina variant
prochází osmi úseky, var. E prochází šesti úseky. Největší počet
variant prochází úsekem 18 (všech pět variant) úseky 1, 2, 3 a 17
prochází tři varianty.
V následující tabulce jsou ve sloupcích uvedeny varianty tras A – E,
v řádcích pak úseky PDoKK. V tabulce jsou uvedeny počty silných
zásahů vedení do klíčových indikátorů indikujících zásadní a/nebo
jedinečné hodnoty jednotlivých charakteristik krajinného rázu.
Počty silných zásahů v jednotlivých úsecích vyjadřují konfliktnost
úseku.
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MÍRA KONFLIKTNOSTI ÚSEKŮ PDoKK
(POČET SILNÝCH ZÁSAHŮ DO KLÍČOVÝCH ZNAKŮ V ÚSECÍCH
PDoKK JEDNOTLIVÝCH VARIANT)
ÚSEK
PDoKK

A

B

C

D

1

0

0

0

0

2

1

1

1

1

3

4

4

4

4

4

0

0

0

5

6

6

9

7

4

E

8

4

9

7

10

9

11

1

12

8

13

5

5

14

3

15

9

3

16

9

17
18

1

2

2

2

2

1

1

1

1

Vyjádření míry vlivů barevností dle počtu
silných zásahů
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Středně
konfliktní vliv

Slovní vyjádření vlivů silných zásahů

Silně
konfliktní vliv

Míra konfliktnosti variant trasy

5.2

Počty úseků s vysokou konfliktností vyjadřují konfliktnost celé trasy.

MÍRA KONFLIKTNOSTI VARIANT
(PODLE POČTU SILNÝCH ZÁSAHŮ DO KLÍČOVÝCH ZNAKŮ
V ÚSECÍCH PDoKK JEDNOTLIVÝCH VARIANT)

Počet úseků se
středně
konfliktním
vlivem
Počet úseků se
silně
konfliktním
vlivem

A

B

C

D

E

2

3

3

3

3

2

1

1

1

2

Středně
konfliktní
trasa

Středně
konfliktní
trasa

Středně
konfliktní
trasa

Silně
konfliktní
trasa

Míra
Silně
konfliktnosti
konfliktní
varianty
trasa
trasy

poznámka

Silně konfliktní trasa je taková, ve které silně konfliktní úseky tvoří
čtvrtinu a více jak čtvrtinu všech úseků, kterými varianta trasy
prochází.
Středně konfliktní trasa je taková, ve které silně konfliktní úseky tvoří
méně než jednu třetinu všech úseků, kterými varianta trasy prochází
Slabě konfliktní trasa je taková, která nemá silně konfliktní úseky
(taková varianta se mezi posuzovanými variantami tras nevyskytuje)

POŘADÍ VARIANT
(PODLE MÍRY KONFLIKTNOST VARIANT)

Počet
silných
zásahů
Pořadí

A

B

C

D

E

25

20

20

22

28

4

1-2

1-2

3

5

1 – nejméně konfliktní ze všech variant,
5 – nejvíce konfliktní ze všech variant
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5.3
Závěr

Závěr a dílčí doporučení
Závěrem je možno konstatovat, že tak velká technická stavba, jakou je
nadzemní vedení ZVN 400 kV musí představovat zásah do krajinného
rázu, chráněného dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb. (ZOPK). Jedná se jak o
snížení významu některých přírodních, kulturních a historických hodnot
v krajině, tak o snížení jejich vizuálního uplatnění ve vzhledu krajiny.
Vedení v některých úsecích zřetelně zasáhne do harmonického souladu
lidské činnosti a krajinného rámce a projeví se jako nový technický prvek,
ovlivňující různou měrou estetické hodnoty krajiny a harmonické
prostorové vztahy v krajině. Právě harmonický soulad osídlení a
hospodářského využití krajiny regionů Valašska a Luhačovického Zálesí
v krajinném rámci Vizovické vrchoviny v dotyku s krajinami Bílých Karpat
a Javorníků vytváří typický vzhled krajiny a jedinečnost krajinných hodnot.
Navrhované vedení různou měrou zasahuje do jednotlivých segmentů
krajiny tak, jak přechází lesnaté hřebeny Vizovických vrchů s výraznými
terénními dominanty (zejména na Klášťovském a Rysovském hřbetu),
s plochami pasek, luk a pastvin vysoko vybíhajících do svahů a ke
hřbetům. Prochází jednotlivými údolími se sídly navazujícími úzkými pásy
zahrad a sadů v půdorysech historické plužiny na okolní lesnatou krajinu.
Kvality krajiny a jejího rázu jsou potvrzeny přítomností chráněných
krajinných oblastí Beskydy a Bílé Karpaty, kterých se dotýká pět
z celkových osmnácti úseků potenciálně dotčených různými variantami
trasy. Krajinný ráz je předmětem ochrany přírodních parcích, kterými
(zejména rozsáhlým PPk Vizovické vrchy) prochází většina úseků –
jedenáct z osmnácti. Ve třech úsecích prochází přírodními parky trasa ve
variantách „A“ a „D“, ve dvou úsecích trasa ve variantách „B“, „C“ a „E“.

Výše uvedené tabulky odvozují dílčí závěry z počtu silných zásahů
navrhovaného vedení do zásadních a/nebo jedinečných hodnot krajiny,
signalizovaných přítomností indikátorů přírodních, kulturní a historických a
vizuálních hodnot krajinného rázu.
Podle počtu silně a středně konfliktních úseků je možno za méně
konfliktní považovat varianty „B“, „C“ a „D“.
Míra konfliktnosti je stanovena rovněž podle počtu silných zásahů.
Z tohoto pohledu se jako nejméně konfliktní jeví varianty „B“ a „C“.
Těmto dvěma variantám se blíží varianta „D“.
Z výše uvedeného je patrné, že z předložených pěti variant trasy vedení
ZVN 400 kV se jeví jako nejméně konfliktní varianty „B“ a „C“.
Je třeba si uvědomit, že vyhodnocení pořadí variant bylo provedeno
na základě identifikace silných zásahů do zásadních a/nebo jedinečných
hodnot, přičemž – méně silné – zásahy nebo zásahy do méně
významných hodnot nebyly posuzovány. Silně konfliktní úsek, kde bylo
identifikováno 6 – 9 silných zásahů představuje proto poměrně zásadní
problém v trasování vedení. Takovým zásahům se však nelze vyhnout –
silně konfliktní úseky se objevují jak při přechodu hlavního hřebene
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Vizovických vrchů (Klášťovský a Rysovský hřbet), tak i v údolích na území
přírodních parků.
Dílčí doporučení

V úsecích, kde trasa křižuje jak drobné lesní porosty a členité okraje
souvislých lesních porostů, tak i otevřené plochy pasek a dalších
otevřených ploch luk umisťovat sloupy do průseků v lesních
porostech tak, aby v otevřených prostorech byly viditelné pouze
vodiče nadzemního vedení.
Neumisťovat stožáry v blízkosti bodových cenných prvků – hodnot
přírodní, kulturní i historické charakteristiky (památný strom, kulturní
nemovitá památka) nebo plošných prvků (maloplošné ZCHÚ), aby
nedocházelo ke snížení jejich viditelnosti (vizuálního významu)
v obrazu krajiny.
Umístění stožárů elektrického vedení v rámci koridoru 300 m
navrhovat s ohledem na stanovené hodnoty přírodní, kulturní
a historické a vizuální charakteristiky.
Při přechodu vedení přes významné i dílčí horizonty se vyvarovat
přímým trasám kolmo na vrstevnice, vedení optimálně navrhovat
v lomených trasách, především v pohledových směrech od
významného nebo cenného indikátoru či místa významného
panoramatického vnímání krajiny.
Jednotlivé stožáry elektrického vedení PORTAL opatřit barevným
nátěrem s ohledem na horizonty, zalesněné plochy a otevřenou
krajinu. Volit zelený nátěr tam, kde se nchází souvislé lesní porosty
tvořící horizonty území. V otevřené zeměděské krajině bez
výraznějších zalesněných svahů je optimální opatřit stožáry nátěrem
středně šedých či hnědých odstínů. Při nutnosti opatřit stožáry
nátěrem bezpečnostním (červenobílým) je žádoucí návrh
zkonzultovat s odbornou osobou z oboru architektura, urbanismum či
územní nebo krajinné plánování.

Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
prof. Ing arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.

V Praze dne 28. 9. 2021
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