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Úvod
Předmětem územní studie „Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko“ je
prověření stavu a návrh možností rozvoje infrastruktury rekreace a sportu v oblasti zahrnující
území města Luhačovice (k.ú. Luhačovice, k.ú. Kladná–Žilín a k.ú. Řetechov),
městyse Pozlovice a obcí Petrůvka, Dolní Lhota, Podhradí a Ludkovice.
Zpracování studie pro předmětné území vychází ze závěrů Zásad územního rozvoje (ZÚR)
Zlínského kraje, které toto území vymezily jako specifickou oblast nadmístního významu NSOB 1. ZÚR zároveň stanovily požadavek na zpracování územní studie pro území specifické
oblasti.

Průzkumy a rozbory / A
První částí průzkumů a rozborů analyzovala rekreační potenciál území. Byla provedena
analýza existující infrastruktury cestovního ruchu a jejích kapacit a též analýza významných
ukazatelů atraktivity území pro turismus a rekreaci.

Návrhová část / B
Návrhová část vychází ze skutečností zjištěných v rámci Průzkumů a rozborů, zahrnuje:
-

návrh na doplnění a obnovu lázeňských objektů v lázeňském území Luhačovic
včetně základních regulativů;

-

vymezení území pro zpracování regulačních plánů ev. územních studií
v podrobnosti regulačního plánu včetně jejich zadání;

-

návrh na lokalizaci zařízení pro wellness a rehabilitace;

-

návrh lokalizace dalších objektů pro letní a zimní rekreaci včetně základních
regulativů;

-

návrh ploch pro rozvoj bydlení, druhého bydlení a ubytovacích kapacit
v okolních obcích;

-

návrh na zpřesnění plocha koridorů vymezených v území ZÚR - silnice II/492
(obchvat Luhačovic), směrové úpravy silnice II/493 u Pozlovic, vedení VVN 110 kV
Slušovice – Slavičín a umístění TR 110/22 Pozlovice a biocenter a biokoridorů ÚSES;

-

návrh na řešení a doplnění dopravní a technické infrastruktury v území vč.
cyklistických stezek, hipostezek, cest pro pěší a běžeckých lyžařských tras;

-

návrh využití a uspořádání prostoru mezi lázeňským územím Luhačovice a
Luhačovickou přehradou (vodní nádrž Luhačovice);

-

návrh na změny územních plánů jednotlivých obcí;

-

návrh dalších nástrojů pozitivní stimulace rozvoje rekreace a cestovního ruchu (mimo
územní plánování);
zhodnocení navrženého řešení z pohledu udržitelnosti rozvoje.

-
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B1. Charakteristika a vymezení řešeného území
Řešené území Luhačovicko je jihovýchodní částí Zlínského kraje, je oblastí s vysokým
potenciálem pro rozvoj turistického ruchu. V rámci Zlínského kraje jde o území s jedním z
nejvyšších potenciálů pro rozvoj cestovního ruchu. Řešené území zahrnuje celkem 8
katastrálních území. Přirozeným centrem řešeného území je město Luhačovice. V oblasti
turistiky je významné v řešeném území propojení Luhačovic a Pozlovic, které studie řeší
v jednom z detailů.
Řešené
-

území zahrnuje katastrální území:
Luhačovice
Řetechov
Kladná-Žilín
Dolní Lhota u Luhačovic
Ludkovice
Petrůvka u Slavičína
Podhradí u Luhačovic
Pozlovice

V širších souvislostech je v územní studii řešen rovněž vztah k dalším významným lokalitám
v okolí řešeného území, zejména ke k.ú. Provodov na Moravě (Malenisko-významné poutní
místo, vrch Komonec s plánovanou rozhlednou, ORP Zlín), Horní Lhota (ORP Luhačovice) a
případně Slavičínu, Bojkovicím a Uherskému Brodu.
Výkres širších vztahů je součástí grafické části návrhu územní studie.
Řešené území je součástí Mikroregionu Luhačovské Zálesí. Celý mikroregion zahrnuje 19
obcí Zlínského kraje ve Vizovické vrchovině na rozloze 198 km2 s více jak 22tis.obyvateli.
Lázeňské město Luhačovice je přirozeným spádovým střediskem. Z řešeného území jsou
součástí Mikroregionu Luhačovické Zálesí Luhačovice, Pozlovice, Podhradí, Dolní Lhota a
Ludkovice.
Vymezení řešeného území na podkladu mapy katastrálních území
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Nadmořská výška řešeného území v oblasti údolí kolem Luhačovic je od cca 250m n.m. Okolní
kopce náleží Vizovické vrchovině. Jižní a východní část řešeného území je součástí Chráněné
krajinné oblasti a biosferické rezervace Bílé Karpaty. Luhačovickým údolím protéká říčka Horní
Olšava, rovněž také zvaná Šťávnice nebo Luhačovický potok. V r.1928 byla na jejím toku
vybudována údolní přehrada – Luhačovická přehrada. Přehrada měla chránit lázeňské město
před dříve častými povodněmi. Do Horní Olšavy ústí Pozlovický potok. Problémem
Luhačovické přehrady je v současné době špatná kvalita vody.
Více jak polovina řešeného území je v CHKO Bílé Karpaty. Chráněná krajinná oblast Bílé
Karpaty (dále CHKO BK) byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 17.644/80 ze dne
3.11.1980 na ploše 715km2 a rozkládá se na území bývalých okresů Hodonín, Uherské
Hradiště a Zlín. Od r.1996 je CHKO BK zároveň i biosferickou rezervací UNESCO. V řešeném
území zasahuje CHKO BK na k.ú. Luhačovice, Kladná-Žilín, Řetechov, Petrůvka u Slavičína,
Dolní Lhota u Luhačovic, Podhradí u Luhačovic, Pozlovice. Viz. schéma v příloze č.1

B2. Výchozí požadavky v řešeném území
B2.1. Požadavky na řešení specifické oblasti vyplývající ze ZÚR
Základní zásady rozvoje území
a) Podporovat možnosti vytváření nových pracovní příležitosti ve specifické oblasti zvláště
rozvojem lázeňství, cestovního ruchu, rekreace a turistiky.
Základními cíly územní studie je návrh rozvojových aktivit z hlediska rekreace a
cestovního ruchu. Územní studie je v souladu s požadavkem, většina aktivit souvisí
s rozvojem infrastruktury rekreace a to jak v letním, tak v zimním období. V rámci
možností byly prověřeny zejména možnosti v zimním období. Nadále se předpokládá, že
nosnou aktivitou v území bude celoročně provozované lázeňství a související služby.
b) Podporovat situování nové nadmístní občanské vybavenosti především do přiléhajícího
území rozvojové oblasti OB 9 a rozvojové osy N-OS2.
Občanská vybavenost nadmístního významu byla v návrhové části umisťována v souladu
se specifickými požadavky.
c) Podporovat zlepšení veřejné dopravní obsluhy území zvláště vůči vyšším obslužným
centrům Zlín, Vizovice, Uherský Brod a Uherské Hradiště.
Veřejná dopravní infrastruktura je respektována, navrženo je zvýšení kapacit parkovacích
ploch v řešeném území ve vztahu k infrastruktuře lázeňství a volnočasovým aktivitám.
K nově navrženým aktivitám jsou navrženy přístupové cesty.
d) Podporovat po vybudování jihovýchodního obchvatu Luhačovic omezení průjezdu silniční
dopravy napříč sídla a zamezit průjezdům těžké nákladní dopravy napříč oblastí.
Jihovýchodní obchvat Luhačovic je respektován. Navrženo je opatření částečně řešící
negativní vlivy průjezdu Luhačovicemi na silnici II./492 v lázeňské části.

Základní požadavky na územní plánování
a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území
specifické oblasti;
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Zpřesnění ploch a koridorů je v územní studii řešeno. Jde především o koridor pro VVN ve
východní části řešeného území. Koridor pro jižní obchvat Luhačovic byl respektován.
b) prověřit v lázeňském centru Luhačovice územní podmínky pro doplnění vybavenosti a
služeb lázeňství a cestovního ruchu a pro obnovu původních lázeňských míst;
V rámci návrhu rozsahu území pro regulační plán Luhačovice-centrum byly navrženy
plochy pro novou výstavbu lázeňské infrastruktury, stejně jako bylo počítáno s obnovou
původních lázeňských míst zejména ve východní části území lázní.
c) situovat případný rozvoj bydlení, speciálních služeb a nerušící výroby do blízkých sídel v
zázemí Luhačovic;
Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy v k.ú. Pozlovice ve vazbě na navrhované
golfové hřiště.
d) řešit územní a funkční souvislosti mezi lázeňským územím Luhačovice a rekreační
vybaveností při vodní nádrži Luhačovice;
V detailu je řešeno území podél Jurkovičovi aleje, mezi lázeňskou částí Luhačovic a
Luhačovickou přehradou.
e) vytvářet ve specifické oblasti územní podmínky pro rozvoj rehabilitační návštěvnosti;
Navrženy jsou rozvojové plochy u nichž je předpoklad celoroční využitelnosti.
f)

dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území
specifické oblasti;
Minimalizace negativních vlivů rozvoje byla brána v úvahu. Část řešeného území je
součástí CHKO Bílé Karpaty a části území jsou v režimu ochranných pásem přírodních
léčivých zdrojů.

g) dbát v celé oblasti na urbanistickou kvalitu nové zástavby a na architektonickou kvalitu
nových staveb.
Územní studie navrhuje zásady rozvoje území s vymezením potenciálně vhodných ploch
pro novou výstavbu.

B2.2. Problémy a požadavky na jejich řešení vyplývající z průzkumů a
rozborů územní studie
V průzkumech a rozborech byly identifikovány 12 problémových lokalit s největším
potenciálem rozvoje infrastruktury rekreace a souvisejících opatření. Níže uvedené lokality
jsou v návrhové části řešeny podrobněji:
1. Centrum Luhačovice, území potenciálně vhodné pro podrobnější zpracování regulačním
plánem vymezené přibližně v rozsahu městské památkové zóny. V grafické příloze návrhové
části je území přesněji vymezeno, návrh zadání regulačního plánu je v příloze studie.
Současně jsou navrženy zásady využití území.
2. Rekreační oblast Luhačovická přehrada, společně s centrem Luhačovic propojeným
Jurkovičovou alejí představuje dosud nejvýznamnější část rekreačních aktivit v území.
V návrhové části byly prověřeny možnosti na levém břehu přehrady vč. lesoparku mezi silnicí
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II./492 a jižní část Pozlovic. Severně nad Luhačovickou přehradou bylo navrženo 18-ti
jamkové golfové hřiště.
3. Rekreační oblast Luhačovická přehrada, zóna individuální rekreace. Jde o pravý
břeh Luhačovické přehrady, východně od Pozlovic. Navržena byla vedle nového 18-ti
jamkového golfového hřiště se zázemím dostavba zóny individuální rekreace ve vazbě na
přehradu a na stávající plochy individuální rekreace.
4. Lyžařský vlek Petrůvka u Slavičína. Pro celoroční provoz je především problematické
parkování a příjezd k areálu. Rozvoj lyžařského areálu po dohodě již nebyl řešen. V obci
Petrůvka u Slavičína bylo řešeno napojení místních cyklistických a běžkařských tras směrem
na Luhačovice, příp.Kladnou-Žilín, nebo Slavičín.
5. Lyžařský vlek Luhačovice. Navržena byla turistická rozhledna poblíž horní stanice
lyžařského vleku. Cyklostezky v okolí byly přetrasovány směrem k rozhledně.
6. sportovní centrum Radostova, Luhačovice. V návrhové části byly prověřeny možnosti
rozvoje centra. Současně platný územní plán Luhačovic rozvoj sportovního areálu již řeší,
další aktivity nebyly uvažovány.
7. Navrhovaný areál golfového hřiště na území k.ú. Luhačovice a Ludkovice, vč. řešení
příjezdové komunikace a technické infrastruktury byl akceptován a návrhová část s hřištěm
počítá. Nové 18-ti jamkové golfové hřiště bylo navrženo severně nad Luhačovickou přehradou
pod hotelem Vega v k.ú.Pozlovice. S oběma sportovišti je počítáno rovněž v zimních
aktivitách, dle podmínek je možné využití pro běžecké lyžování.
8. Koupaliště Pod Hrází, Ludkovice. Obec v této lokalitě počítá s výstavbou sportovního
areálu, další rozvoj nebyl řešen.
9. ČOV Dolní Lhota, významná investice z hlediska řešení problematiky čistoty vody
v Luhačovické přehradě, návrhová část zařízení technické infrastruktury respektuje.
10. Trasa VVN 110kV, východně od Pozlovic a Petrůvky u Slavičína. Na podkladě
projednávané dokumentace byla trasa VVN v návrhové části upřesněna.
11. Vrch Komonec, místo uvažované rozhledny, leží však mimo řešené území na k.ú.
Provodov, příp. bude prověřeno jiné umístění rozhledny v řešeném území. Navrženy byly 3
lokality pro rozhledny, v Luhačovicích nad lyžařským svahem, při východním okraji Petrůvky u
Slavičína a západně od Řetechova. Všechny rozhledny byly umístěny tak, aby byly dosažitelné
z existujících nebo nových cyklostezek.
12. Jižní trasa silničního obchvatu Luhačovic. V návrhové části byla respektována.
Kromě výše uvedených oblastí jsou v územní studii řešeny:
- Brownfieldy – řešení využitelnosti brownfieldů je možné spojit s rozvojovými aktivitami
rekreace, proto byly rovněž vyznačeny v problémovém výkrese. V návrhové části je navrženo
jejich nové využití. Brownfieldy jsou řešeny v návrhu jako objekty pro infrastrukturu
cestovního ruchu, v obou případech jako zázemí, ubytovací a stravovací zařízení golfových
areálů (jde o Horní dvůr nad Luhačovicemi a bývalý hotel Voroněž-Kaskáda v Pozlovicích u
Luhačovické přehrady). Areál statku při východním okraji Pozlovic je v současné době
využíván provozovateli jezdeckého sportu.
- Plochy s potenciálním rozvojem rekreace v rekreačních chatách a chalupách –
plochy s převažující funkcí individuální rekreace. Pro individuální rekreaci byly v návrhové
části vybrány 3 lokality na k.ú. Pozlovice, severně a východně od Luhačovické přehrady.
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B3. Návrh koncepce využití rekreačního potenciálu řešeného území
B3.1. Zásady koncepce rozvoje území
Jádrem rekreačního krajinného celku (dále RKC) Luhačovicko je lázeňské místo celostátního
významu a rekreační plocha Luhačovické vodní nádrže s rekreačním střediskem Pozlovice.
Základem rozvojového programu je návrh letní a zimní infrastruktury rekreace,
modernizace komplexů lázeňských sanatorií, restaurací, rozšíření obchodní sítě,
parkové úpravy a opatření ke zkvalitnění doprovodné infrastruktury.
Podle marketingových průzkumů jsou Luhačovice s okolím spojovány především
s lázeňstvím, léčivými vodami, relaxací, a rovněž s tvorbou architekta Dušana
Jurkoviče. Rozsah a kvalita přírodních předpokladů s charakterem území je předpokladem
pro realizaci celé škály rekreačních aktivit v letním i zimním období, pro dlouhodobé i
krátkodobé formy rekreace jako jsou:
− lázeňství a relaxace / Luhačovice a část Pozlovic
− pěší turistika a cykloturistika / v celém řešeném území
− alternativní a doplňkové aktivity k lázeňství, jako je golf, tenis, hipoturistika,
− kongresová a firemní turistika
Pro rozvoj v oblasti turistického ruchu studie doporučuje podporu výše uvedených hlavních
aktivit, pro něž jsou v řešeném území nejlepší předpoklady. Tyto aktivity by měly být
podporovány a jejich infrastruktura dořešena v odpovídající kvalitě. Pozitivní pro řešené území
by měl pestřejší výběr aktivit pro celoroční a zejména potom zimní období, neboť zatím
poměrně výrazný útlum nastává právě v zimních měsících, leden-duben.
Převážná většina pobytů je na 3-7 noclehů. Nepředpokládá se výrazná změna v délce pobytu
hostů.
Jak vyplývá z průzkumů cestovního ruchu regionu, byla v územní studii navržena vhodná
celoroční opatření zaměřená zejména na:
- Rozvoj infrastruktury lázeňství a relaxace, wellness areály, zaměřené na ozdravné
pobyty, vč.zařízení pro náročnější klientelu. Relaxace a zdravotní důvody byly důvodem
návštěvy Luhačovic u přibližně 52% návštěvníků.
- Zvýšení lůžkové kapacity hotelových komplexů v Luhačovicích a Pozlovicích. Ve studii
je řešeno navýšení v Luhačovicích o až 1200 lůžek (1 komplex za Palace Sanatoriem a 5
komplexů na Jestřabí hoře, á cca 200 lůžek), v Pozlovicích o 120 lůžek (golfový areál).
Z tabulek Směrná návštěvnost v obcích RKC Luhačovice (dle ÚPN VÚC ZA, předpokládané
nárůsty celkové kapacity ze stávajících 5.940 na předpokládaných 6.850) je patrné, že
největší přírůstek lůžkových kapacit se původně předpokládal v Luhačovicích (550 lůžek
vyššího standardu), dále v Ludkovicích (200 lůžek), Dolní Lhotě (90 lůžek) a Pozlovicích (70
lůžek).
- Rozšíření nabídky pro rodiny s dětmi (v současné době uvedlo příjezd s dětmi pouze
12% návštěvníků) a podnikatelskou sféru (kongresová a firemní turistika).
Rozvoj aktivit pro pěší turistiku, cykloturistiku (vč.infrastruktury zahrnující
doprovodné služby, příp.ubytovací zařízení pro cykloturisty), golf, hipoturistiku, tenis
apod. Pouze 6% návštěvníků uvedlo turistiku a sport jako důvod návštěvy Luhačovic –
výrazný rozvojový potenciál.
- Umístění celoročního zařízení pro aktivity u vody, kdy v území chybí v současné době
kapacitní zařízení typu aquapark s celoročním využitím (vzhledem k ekonomické náročnosti
by realizovatelnost záměru měla prověřit studie proveditelnosti). Nejbližší podobné zařízení je
v Uherském Brodě. Připravovaný projekt krytého koupaliště v Bílé čtvrti je řešením pouze
částečným.
© DHV CR, spol. s r.o., 8/2010
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- Návrh doplňkových aktivit u sezónních zařízení (u letních zimní aktivity a obráceně),
jako např.doplnění sportovního areálu Golf (dnes využitého především v létě) o krytou plochu
pro bruslení.
- Propojení aktivit v centrální části řešeného území. Za podstatné pro další rozvoj
Luhačovické přehrady je zkvalitnění propojení prostřednictvím cest pro pěší a cyklostezky
(příp. rovněž in-line stezky) s Luhačovicemi Jurkovičovou alejí, napojení areálu přehrady na
cyklotrasu 5054-5056. Ve studii je rovněž navrženo umístění půjčovny sportovního vybavení
(kola, in-line brusle, apod.) v prostoru u hráze Luhačovické přehrady.

Koncepce podobných lokalit mimo ČR
Pro porovnání byly vybrány lázeňské lokality v sousedních zemích. Většina lokalit disponuje
komplexní nabídkou doprovodných služeb a aktivit.
Bad Gastein / Bad Hofgastein, Salcbursko, Rakousko – původní lázeňské centrum v Bad
Gastein s řadou hotelů nabízejících komplexní služby. V Bad Hofgastein celoročně
provozovaný areál typu aquapark Alpen Therme ( www.alpentherme.com ) zahrnující rovněž
medicínské služby (revmatologie, rehabilitace a sportovní medicína, aj.). Areál je v přímé
vazbě na kongresové centrum a pěší zónu s obchody v centru města. Tranzitní doprava je
odvedena mimo centrum města, v prostoru mezi obchvatem a centrem města parkoviště
(využitelné rovněž pro přilehlý lyžařský areál), nákupní zóna a ostatní sportovní aktivity,
případně drobná výroba. Výhodou lázní je rozvinutá infrastruktura zimních sportů (lyžování),
v létě doplněna např.golfovým hřištěm mezi Bad Gasteinem a Bad Hofgasteinem.
Thermenwelt Burgenland, Rakousko. Oblast termálních lázní zahrnující Bad Sauerbrunn,
Lutzmannsburg-Frankenau, Bad Tatzmannsdorf a Stegersbach (www.thermenwelt.at) .
Bohatá nabídky široké škály ubytovacích kapacit od design wellness hotelů po rodinné
penziony (od 128,- po 18,-EUR/os./noc). Z rekreačních aktivit možnosti golfu (3x 18-ti
jamkové + 2x 9-ti jamkové hřiště), nordic walking, cykloturistiky a hipoturistiky. Významná
rovněž nabídka v oblasti gastroslužeb se zdůrazněním specifických místních rysů (víno,
© DHV CR, spol. s r.o., 8/2010
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kulinářské zážitky). Každé z míst se specifickou nabídkou. Dostatečná nabídka rovněž pro
rodiny s malými dětmi (zejména Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau, Babyworld).
Golfové hřiště v Bad Tatzmannsdorf (27 jamek) proslulé sídlem mezinárodně uznávané
golfové akademie Davida Leadbettera (Florida, USA). Díky příznivému klimatu golfové hřiště
v provozu téměř po celý rok.

B3.2. Urbanistická koncepce rozvoje území
Cílem územní studie je vytvořit podmínky pro cílenou podporu a rozvoj existujících hodnot
území, které svou povahou podmiňují rozvoj rekreace a cestovního ruchu v oblasti. Studie
doporučuje oblasti s potenciálem rozvoje rekreace a cestovního ruchu.
Bylo záměrem, aby navržené řešení bylo rovněž v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
Hlavním symbolem cestovního ruchu na Luhačovicku je bezesporu samotné město
Luhačovice, které je tradičním lázeňským místem. Potenciál řešeného území však poskytuje
podmínky pro realizaci dalších aktivit jak v letním tak zimním období.
Luhačovice
Centrem řešeného území jsou Luhačovice. Luhačovice jsou nadregionálním lázeňským
střediskem. Rozvoj hlavních aktivit bude nadále soustředěn v lázeňské části města a severní
části území ve vazbě na Luhačovickou přehradu a Pozlovice. V části lázeňského centra města
bylo vymezeno území vhodné pro zpracování regulačního plánu. Většina občanské
vybavenosti a nejfrekventovanější část je soustředěna podél silnice II./492, která probíhá
středem města v ose východ-západ. Lázeňská zóna je v severovýchodní části města, která
navazuje na zastavěnou část městyse Pozlovice. Využitelnost území je rovněž limitována
konfigurací terénu. V územní studii byla navržena nová rozvojová plocha pro lázeňskou
infrastrukturu na Jestřabí hoře.
Revitalizace lázeňského areálu (Lázně Luhačovice, a.s.) je existujícím záměrem, úprava 20ha
plochy lázeňského areálu v rozsahu:
- okolí lázeňských pramenů
- parkové úpravy, technická a dopravní infrastruktura v okolí lázeňských domů, vč.
ploch shromažďovacích, pobytových venkovních a restauračních
- vznik nových a úprava stávajících tenisových kurtů
- úprava přístupových cest do areálu lázní
- regulace soutoku Luhačovického potoka a Pozlovického potoka
Součástí Luhačovic je obec Kladná-Žilín jižně od města na silnici II./496 a obec Řetechov
severně od Luhačovic. Obě obce mají spíše rezidenční charakter, a v rámci studie se spíše
předpokládá napojení jejich území na síť turisticky využitých stezek, případně jejich
infrastruktury.
Pozlovice
Do r. 1990 byly Pozlovice součástí Luhačovic. Městys lze charakterizovat jako sídlo
s prostorově rozptýlenou polyfunkční zástavbou, se zastoupením obytné, rekreační, lázeňské
ale i výrobní funkce. Jde o regionální středisko převážně letní pobytové rekreace.
Rovnoměrné mají zastoupení bydlení, individuální rekreace, lázeňství a zařízení cestovního
ruchu. Na jihu přechází Pozlovice do lázeňského území sousedních Luhačovic. V r.2001 byly
Pozlovice zařazeny do seznamu lázeňských míst ČR. Dominantou obce je katolický kostel sv.
Martina. V jižní části k.ú. se nachází údolní přehrada typu zemní hráze – Luhačovická
přehrada. Přehrada kromě vodohospodářských účelů je využívána rovněž pro sportovní a
rekreační aktivity, nebo rybolov. V územní studii bylo navrženo golfové hřiště na pozemcích
mezi obcí a Luhačovickou přehradou.
Existující plán rozvoje Luhačovické přehrady, dopravní a technická infrastruktura:
- napojení areálu přehrady na okolní cyklostezky a město Luhačovice
- výstavba sportovních aktivit, zejména záměr vybudování kapacitního venkovního
koupaliště na levém břehu přehrady
- výstavba půjčovny sportovního vybavení
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Ludkovice
Obec Ludkovice leží severozápadně od města Luhačovic na silnici II./490, která řešené území
spojuje s krajským městem Zlínem. Pro rozvoj aktivit cestovního ruchu je významná oblast u
hráze vodní nádrže Ludkovice severně od obce a nově plochy jižně od obce na návrší směrem
k Luhačovicím s plánovaným golfovým hřištěm.
Podhradí
Obec Podhradí leží severně od Pozlovic. Obec je charakteristická výraznou převahou ploch pro
bydlení. Nové aktivity jsou drobnějšího měřítka a plní prakticky jen doplňkovou funkci pro
místní potřeby. Možnosti územního rozvoje jsou z hlediska konfigurace terénu velmi omezené.
Obec s okolím má předpoklady pro klidovou zónu v rámci řešeného území.
Dolní Lhota
Obec na silnici II./492, ve směru z Luhačovic do Vizovic. Prakticky veškerá zástavba a aktivity
jsou situovány podél průjezdné silnice II./492. V obci je základní občanská vybavenost se
sportovním areálem. Pro rozvoj řešeného území je podstatné vybudování ČOV, což by mělo
vytvořit předpoklady pro čistou vodu v Luhačovické přehradě a výrazně lepší využitelnost po
větší část roku. Jižně od obce se nacházejí potenciálně vhodné rozvojové plochy pro
individuální rekreaci, avšak většinou v kolizi s plánovanou trasou VVN.
Petrůvka
Obec na silnici II./493 ve směru z Luhačovic do Slavičína. V obci nejsou soustředěny aktivity
cestovního ruchu, předpokládá se napojení obce na infrastrukturu turistických stezek a
cyklostezek (propojení směrem na Slavičín a Kladnou-Žilín). V severní části obce je lyžařský
svah, existuje záměr na propojení obce s regionálními a nadregionálními cyklostezkami.

B3.3. Místa střetů se současně platnou územně plánovací dokumentací
V řešeném území byly v návrhu identifikovány plochy, u kterých je nutná změna ÚPD:
k.ú. Luhačovice
- Jestřabí Hora, v rozsahu dle v.č.6, navrženy plochy pro lázeňskou infrastrukturu, v současné
době VD, plochy pro výrobu a skladování – drobná výroba a výrobní služby. Navržena změna
na OL (plochy pro lázeňství)
k.ú. Pozlovice
- areál golfového hřiště, v rozsahu dle v.č.7, území je současně v CHKO Bílé Karpaty, podél
severozápadních hranic je velká část areálu v území ochranného pásma pohledového
horizontu (bylo by třeba při realizaci respektovat), část území podél ulice Na Drahách je nyní
vymezena jako rozvojová plocha pro bydlení v rodinných domech, a celá jižní část pod ulicí
K Přehradě je nyní určena jako plocha s variantními požadavky na budoucí využití (bydlení,
rekreace, cestovní ruch, lesopark)
- zóna pro individuální rekreaci Stupka, dle v.č.3, rozšíření stávajících ploch jihovýchodně od
navrhovaného golfového hřiště. Jednou z podmínek realizace je dopravní obsluha s minimální
kolizí s pěší komunikací kolem Luhačovické přehrady (mimo úseku cca 40m), plocha pro cca
15 objektů individuální rekreace
- zóna pro individuální rekreaci, rozšíření stávající zóny pod Plaňavkou, plocha pro cca 12
objektů individuální rekreace
- zóna pro individuální rekreaci, rozšíření stávající zóny Lipská II., plocha pro cca 5 objektů
individuální rekreace
Některé plochy napříč územím k.ú.Pozlovice mají vyhlášenou stavební uzávěru (2004).
Vzhledem k upřesnění trasy VVN by byla vhodná revize těchto území (pokud šlo o souvislost
s trasou VVN).
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B3.4. Místa střetů s přírodními hodnotami
a) CHKO Bílé Karpaty
V řešeném území se nachází zejména velkoplošná chráněná území, CHKO Bílé Karpaty. Téměř
polovina, jižní část, řešeného území leží na území CHKO Bílé Karpaty. Rekreační využití oblasti
je možné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO. Rekreační využití je vyloučeno v I.
zóně s nejcennější částí přírody, ve II. zóně je omezeno na (redukované) rekreační aktivity
šetrné ve vztahu k životnímu prostředí. Ve III. a IV.zóně je využívání pro rekreační účely
umožněno. Přesto individuální rekreace v chatách a chalupách není z hlediska ochrany přírody
příliš podporována. Zpravidla se uvádí převážně negativní ekonomický dopad na místní
správu, nízká intenzita využití ploch, občasný pobyt obyvatel zón, nebo nároky na
infrastrukturu pořizovanou z místních zdrojů.
Ochrana přírody v CHKO je uskutečňována především zonací ve smyslu zákona č. 114/92 Sb.
Tento diferencovaný přístup umožňuje dle stanovených zón chránit nejen genofond přírody,
ale i ekologicky stabilizovanou přírodu. Jádro řešeného území je tvořeno I. a II. zónou CHKO,
kde zvlášť významné nároky na ochranu přírody a krajiny vytváří specifické limity jejího
využívání. Celá oblast se současně vyznačuje i výjimečně vysokým rekreačním potenciálem,
založeným na vlastních přírodních a kulturních hodnotách. Na celém území CHKO byly
vymezeny a hlášeny čtyři stupně ochrany území (zóny).
Základní podmínky v CHKO (§ 26, zákona č. 114/92 Sb., O ochraně přírody a krajiny)
1. Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno:
a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody
b) tábořit, rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody
c) vyjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní
komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody, kromě vjezdu a
setrvání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské
hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a
veterinární službu
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů
rostlin a živočichů
e) používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti
f) stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály
g) pořádat automobilové a motocyklové soutěže
h) provádět chemický posyp cest
i) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami chráněné
krajinné oblasti
2. Upřesnění hospodaření ve III. a IV. zóně na nelesní půdě:
Na území III. a IV. zóny je (v souladu s výnosem a posláním CHKO i plánem péče o CHKO)
dále zakázáno:
a) používání nepřesných aplikačních technologií, zejména leteckých, poškozujících nebo
narušujících biotu okolních ploch, nebo ohrožujících kvalitu povrchových vod.
b) zalesňování či jiné hospodářské, rekreační nebo zájmové využívání těžebních porostů
bez souhlasu orgánu státní ochrany přírody
k.ú. Luhačovice
- rozhledna nad lyžařským svahem, v III.zóně ochrany přírody CHKO
- Jestřabí hora, vč.parkovacího objektu na místě lázeňských garáží, v IV. zóně ochrany přírody
CHKO
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k.ú. Pozlovice
- Golfové hřiště nad hotelem Voroněž/Kaskáda je celé v IV.zóně ochrany přírody CHKO Bílé
Karpaty,
- zóna pro individuální rekreaci Stupka, dle v.č.3, v III.zóně ochrany přírody CHKO. Plocha pro
cca 15 objektů individuální rekreace
- zóna pro individuální rekreaci, rozšíření stávající zóny pod Plaňavkou, v IV.zóně ochrany
přírody CHKO. Plocha pro cca 12 objektů individuální rekreace
- zóna pro individuální rekreaci, rozšíření stávající zóny Lipská II., v III.zóně ochrany přírody
CHKO, Plocha pro cca 5 objektů individuální rekreace
- aktivity a drobné stavby v Jurkovičově aleji, krytá plocha pro bruslení, infocentrum a
půjčovna sportovních potřeb u hráze Luhačovické přehrady, v III.a IV.zóně ochrany přírody
CHKO
- v případě realizace celoroční aquapark na levém břehu Luhačovické přehrady (rozšíření nově
vybudovaného letního koupaliště), v III.zóně ochrany přírody CHKO
V k.ú.Petrůvka u Slavičína je stávající lyžařský svah v I.zóně ochrany přírody CHKO, což
omezuje možnosti rozvoje této lokality.

b) Prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)
Vymezena jsou v řešeném území regionální (96 Obětová) a lokální biocentra propojená
regionálními a lokálními biokoridory. Tato území lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich funkce. Zásahy, které by mohly vést
k ohrožení nebo oslabení funkce ÚSES jsou: umisťování staveb, úprava vodních toků a nádrží,
pozemkové úpravy, změny kultur pozemků. V k.ú.Luhačovice jsou trasy ÚSES zejména
v místě plánovaného jižního obchvatu města v souladu s územním plánem.
k.ú.Pozlovice
- Návrh úpravy regionálního biokoridoru východně od lokality V Korytech, v místě střetu
s navrhovanou trasou VVN (viz.ZÚR ZK).
- Návrh úpravy regionálního biokoridoru v místě nového napojení silnic II./492 a II./493 u
lokality Lipská.
- Golfové hřiště nad hotelem Voroněž/Kaskáda, v severní části hřiště pod hotelem Vega
probíhá přes hřiště lokální biokoridor, úprava trasy není nutná, je však nutné ji respektovat.
k.ú.Petrůvka u Slavičína
- Návrh úpravy lokálního biocentra U Petrůvky severně od obce, vedle lyžařského svahu
v místě kolize s koridorem VVN (viz.ZÚR ZK).
k.ú.Dolní Lhota u Luhačovic
- Návrh úpravy lokálního biocentra v lokalitě Lipská, v místě kolize s plánovanou trasou VVN.

c) Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
Velká část řešeného území zejména kolem Luhačovic a dále směrem do Podhradí a Dolní
Lhoty je v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Ochranné pásmo bylo stanoveno
Vyhláškou Jihomoravského krajského národního výboru v Brně. Ochranná pásma I.stupně
jsou v bezprostředním okolí jednotlivých zdrojů.
V ochranném pásmu PLZ stupně II.a je celé území lázeňského centra Luhačovic vč.Jestřabí
hory a lesoparků po obou stranách Luhačovického potoka, jde o ochranu vývěrového území
zřídelní struktury. Tohoto území se týkají záměry:
- rozvojová plocha Jestřabí hora
- rozvojová zóna za Palace Sanatoriem
- úpravy a drobné stavby v Jurkovičově aleji
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- úpravy výškového uspořádání na silnici II./492, tranzitu v úrovni lázeňského centra
- parkovací objekt u silnice II./492
V ochranném pásmu platí řada omezení, z nichž pro výše uvedené záměry budou rozhodující,
zakazuje se:
- práce podléhající hornímu zákonu a narušování krycích půdních vrstev
- vrtné práce, které neslouží potřebám lázní a zřídel
- odvodňování pozemků systematickou drenáží
- parkování vozidel mimo určená parkoviště, která musí být opatřena zpevněnými
plochami a odvodněna přes odlučovače olejů
- nová výstavba, která není v souladu s platným územním plánem Luhačovic
- kácení stromů a vzrostlé zeleně, až na výjimky
- provádění trhacích prací, až na výjimky
Ochranné pásmo PLZ stupně II.b se týká celého prostoru po Podhradí a Dolní Lhotu, na jih
potom po centrum Radostova, resp.silnici II./496. Z navržených záměrů jsou v tomto území:
- golfové hřiště v Pozlovicích prakticky v celém rozsahu
- všechny 3 lokality pro novou individuální rekreaci v k.ú.Pozlovice
- aktivity na levém břehu Luhačovické přehrady
- navržené úpravy a drobné stavby v Jurkovičově aleji
V ochranném pásmu se mimo jiné zakazuje:
- znečišťování povrchových toků, které při svém průtoku centrem Luhačovické zřídelní
struktury mohou kontaminovat zdroje minerálních vod.
- zvětšování stávajících parkovišť automobilů u Luhačovické přehrady
- hnojení pozemků ve znění dnes již zrušené Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR
26/1972 Sb. o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých
zdrojů, která byla nahrazena zákonem 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) v platném znění.
- provádění nových odběrů podzemních vod pro vodárenské využití v množství větším
než 1l/sec, odběry vod o nižší vydatnosti podléhají schválení Českého inspektorátu
lázní a zřídel
Dále meliorační práce s výjimkou sporadického odvodnění lze vykonávat pouze se
souhlasem Českého inspektorátu lázní a zřídel, používání přípravků pro chemickou
ochranu rostlin se omezuje, apod. Výše uvedená omezení mají především vliv na
plánované golfové hřiště v Pozlovicích.

B4. Návrh rozvoje infrastruktury rekreačního potenciálu
B4.1. Rozvoj v rámci širších vztahů
Územní studie řešila katastrální území Luhačovice, Kladná-Žilín, Řetechov, Ludkovice,
Pozlovice, Podhradí u Luhačovic, Petrůvka u Slavičína a Dolní Lhota u Luhačovic. Aktivity
rozvoje rekreačního potenciálu však nejsou omezeny pouze na řešené území,
v bezprostředním okolí je řada dalších míst
Z aktivit mimo řešené území, přesto související lze jmenovat:
a) Provodov – Mariánské poutní místo (poutní kostel), Křížová cesta v lese Na
malenisku (14 zastavení, osm set kroků, posvěcena o hlavní pouti 5.8.1917),
b) vrchol Komonec v k.ú.Provodov bezprostředně sousedící s k.ú.Podhradí u Luhačovic.
V současné době je povolovací řízení plánované rozhledny zastaveno
z majetkoprávních problémů přístupových tras.
c) Zřícenina Sehrad, umístěno na turistické trase
d) Zaniklý hrad Starý Světlov, umístěno na turistické trase
e) Zřícenina Rýsov, umístěno na turistické trase
f) Křížová cesta
g) Pivečkův park při severozápadním okraji Slavičína

© DHV CR, spol. s r.o., 8/2010

16

Územní studie Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Muzeum města Slavičína, cíl tras ve směru na východ
Kostel Velký Ořechov
Rozhledna Doubrava
Malenisko
Hostětín – centrum ekologické výchovy /Ekologický institut Veronica/
Dobrkovice – sousoší
Vizovice, centrum města a zámek
Uherský Brod, centrum města a pamětihodnosti, nejbližší aquapark
Kaňovice – stará chalupa, muzeum
Kelníky – stará chalupa, muzeum

V rámci širších vztahů patří do zájmového území rovněž krajské město Zlín.

B4.2. Rozvoj aktivit celoročních, ubytovací kapacity
Za prioritní se pokládá rozvoj lázeňství a doprovodných služeb. Těžiště aktivit se nadále
předpokládá v Luhačovicích, částečně potom také v Pozlovicích. Z ekonomického hlediska a
celkové udržitelnosti je žádoucí, aby většina aktivit byla celoročních a nedocházelo tak
k větším disproporcím mezi návštěvností v létě a v zimě. Nejslabším obdobím je leden až
duben.
Návštěvníky Luhačovic (63%, v zimě 2006) jsou preferované hotely***. Pro novou výstavbu
je počítáno především s ubytovací kapacitou pro náročnější klientelu. Vhodné by bylo
umístění design hotelu, který by podpořil atraktivitu místa. Trendem posledních let jsou
stavby energeticky nenáročné, využívají obnovitelné zdroje energie.
Nadpoloviční většina návštěvníků strávila v Luhačovicích a okolí 3-7 noclehů. Tento fakt se
pravděpodobně nezmění, přestože žádoucí by bylo zvyšovat počet noclehů.
Celoroční využití potvrdilo cca 90% současně provozovaných ubytovacích kapacit. Převahu
letní sezóny u domácí i zahraniční návštěvnosti uvedlo cca 70% zařízení.
a) Lázeňství, relaxační a ozdravné pobyty
Lázeňství, relaxační a ozdravné pobyty jsou nejvýznamnější aktivitou v řešeném území. Léčivé
jsou hydrogenuhličitanochloridosodné prameny. Hlavní je léčba trávícího ústrojí,
metabolických poruch, dýchacího ústrojí, onkologických onemocnění.
K minerálním pramenům, které mají přirozený vývěr na povrch, patří Vincentka, Amandka,
nacházejí se v areálu lázní na kolonádě na úpatí levého svahu údolí. Na pravém svahu pod
lesem se nachází Ottovka a ve svahu nad Bílou čtvrtí je Aloiska. Hlubinnými vrty byl
vytvořen Gejzír, (dnes pramen dr. Šťastného) rovněž na dně údolí v areálu lázní a vrt
Elektra I. Další zdroje mimo dosah minerálních látek mají vysoký obsah volného kysličníku
uhličitého a hodí se pro určité koupele. Tyto zdroje jsou ve vyhloubených studnách. Jedná se
o prameny U čítárny, Ústřední, Jubilejní, Janovka a Antonínka. V poslední době přibyly
vyhloubené balneologické vrty, například Dagmar, Bystrica, Elektra II. a mnohé další. Pro
čerpání na uhličité koupele se vyhloubilo pět nových hlubinných vrtů. Areál lázní Luhačovic,
včetně pramenů a vyhlášeného ochranného pásma, je chráněn zvláštními předpisy. Sirné
vody obsahují především sirovodík. Dále je třeba zmínit sirný pramen, který vyvěrá na úpatí
svahu pod Obětovou horou. Je chráněný zvláštními předpisy lázní.
V současné době se nachází v Luhačovicích 16 zdrojů přírodních léčivých vod, z nichž a. s.
Lázně Luhačovice má ve správě 13. Dva zdroje využívají Léčebné lázně a.s. léčebna Miramare
a šestnáctý zdroj je exploatován závodem Léčivé vody a. s., který jej plní do lahví a pod
názvem Vincentka distribuuje do obchodní sítě. Zdroje Amandka, Jubilejní, Vladimír, Elektra
II, Stará Vincentka a BV30 jsou podle rozhodnutí MZ ČIL objekty záložními či pozorovacími.
Pro rozvoj lázeňských kapacit zřídelní základna postačuje. Zvýšení počtu podávaných
procedur je tak spíše závislé na kapacitě balneoprovozů, resp. dohodě stávajících správců PLZ
(přírodních léčivých zdrojů) s případnými dalšími uživateli. Ze zkušeností lze říci, že obložnost
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lázeňských ubytovacích domů je ve srovnání s běžnými hotely stále vysoká, i když po roce
1989 výrazně poklesla. To v důsledku vede řadu investorů k tlaku na výstavbu dalších
ubytovacích kapacit v lázních, a to často se začleněním balneoprovozů do poskytovaných
služeb. Zvýšení návštěvnosti však touto cestou obvykle není dosahováno, stejně tak jako
nabídkou ubytování v několika pokojových soukromých penzionech. Spíše dochází
k přerozdělení víceméně setrvalého počtu pacientů a návštěvníků lázní.
Jednotlivá lázeňská místa se potýkají zejména se značnými výkyvy sezónní obsazenosti, hlavní
sezóna ve většině lázeňských míst v ČR je stanovena v rozmezí duben-září.
Prioritní pro celé řešené území a zejména v centru Luhačovic jsou aktivity spojené s
lázeňstvím. Velká část stávajícího centra města Luhačovice je do značné míry
stabilizovaná, možnosti rozvoje jsou vzhledem ke konfiguraci terénu omezené. Lázně mají
charakter pobytu v přírodě, nová zástavba tak musí být navrhována s ohledem na
minimalizaci zásahů do přírodního prostředí kolem lázní. Přesto je nutné vymezení nových
ploch pro rozvoj infrastruktury lázeňství. Jedná se zejména o:
- hotely vyššího standardu (specifické požadavky na umístění, orientaci, výhled,
komplexní vybavenost), design hotely vyšší kategorie pro náročnější klientelu
- gastroslužby ve všech úrovních v celém území
- doprovodné služby lázeňství
řešení omezení negativních vlivů tranzitního průjezdu městem zejména v části lázní,
propojení lázeňské části města na lesní plochy za Palace Sanatoriem (přes silnici
II./492 pokud možno bezkolizně)
Na území města Luhačovic je potenciál umístění dalších ubytovacích kapacit, např.formou tzv.
design wellness hotelu. Plochy pro novou výstavbu objektů lázeňské infrastruktury
jsou navrženy:
1. v prostoru za Palace Sanatoriem vedle městského úřadu. Místo pro 1 lázeňský komplex
vyššího standardu nebo design wellness hotel, kapacita cca 150 lůžek
2. lokalita Jestřabí hora. Umístění 2-3 lázeňských komplexů nebo doprovodných služeb
s gastroslužbami pro veřejnost. Celková kapacita zóny cca 300 lůžek. Realizace v delším
časovém horizontu.
V Pozlovicích se předpokládá výstavba hotelového komplexu v areálu golfového hřiště
na místě bývalého hotelu Voroněž/Kaskáda. Minimální kapacita 70 lůžek vyššího standardu.
b) Kultura a poznávací turistika
Město Luhačovice a Pozlovice jsou častým cílem pro návštěvníky kulturních akcí a poznávací
turistiku zaměřenou na přírodu a nemovité kulturní památky spojené s architektem Dušanem
Jurkovičem.
V řešeném území je v současné době pořádána řada kulturních akcí. Hlavními iniciátory je
Město Luhačovice a Lázně Luhačovice,a.s.
Kulturní akce pořádané v Luhačovicích a Pozlovicích během roku a místa jejich konání:
Místo
Luhačovice

Pozlovice

Kulturní akce
Reprezentační lázeňský ples
Otevírání pramenů, zahájení hlavní lázeňské
sezony, koncerty, festival,
Slavnostní zahájení letní divadelní sezony,
Divadelní Luhačovice, festival
Kulturní akce v průběhu roku
Kulturní akce
Kulturní akce
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MKD Elektra
Lázeňské náměstí
Lázeňské divadlo
Sál víceúčelové budovy ÚM
Pozlovice
Hřiště TJ Sokol Pozlovice
Park u hasičské zbrojnice
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Pozlovice
Provodov
Pozlovice
Podhradí

-

Živý betlém
Rybářské závody
Kulturní akce pro děti
Pěší pouť s procesím

Farní zahrada Pozlovice
Luhačovická přehrada
Zahrada MŠ Pozlovice
Provodov – Malenisko

–

Štěpánský běh a pochod

Pozlovice a Podhradí

Podklad: Seznam kulturních akcí v Luhačovicích v r.2009 a seznam akcí v Pozlovicích v r.2009
Městský dům kultury Elektra / v majetku města Luhačovice
Kapacita objektu je 990 míst (celková), poskytuje prostor pro kino, galerii, informační
kancelář, restauraci, diskoklub Elektra. Umožňuje pořádání kongresů, kulturních akcí,
koncertů, prezentací, módních přehlídek, podnikových školení, semináře, filmové festivaly,
plesy. Kapacita velkého sálu RONDO je 600 míst, kinosál má 250 míst. Existuje předpoklad
intenzivnějšího využití kulturního domu – zatím nevyužité. Proto byl objekt zařazen v návrhu
regulačního plánu jako jedno z míst, kde by měla být prověřena modernizace.
Společenský dům / objekt v majetku Lázní Luhačovice, a.s.
Dům postaven r.1935 pro účely společenského využití hostů lázní. V současné době slouží
reprezentačním účelům. Kapacita lůžkové části je kolem 412 lůžek. Centrální poloha domu na
Lázeňském náměstí jej předurčuje ke konání nejvýznamnějších akcí ve městě. V návrhu
regulačního plánu je s objektem a zejména s okolím počítáno jako s místem, kde by měly být
prověřeny možnosti modernizace.
Historické a kulturní památky, poznávací turistika
Nejvýraznější je soubor objektů jejichž autorem byl Dušan Jurkovič. V letech 1902-07 bylo
realizováno pro Akciovou společnost lázní luhačovských 11 objektů, další 3 realizace byly pro
soukromé osoby (z toho bylo 10 novostaveb). Do dnešních dnů se zachovalo 8 objektů, 5
bylo zbouráno v období od dvacátých do šedesátých let 20. stol, jeden objekt vyhořel v r.
2002 (Slovácká búda). Architekt Dušan Jurkovič je rovněž autorem návrhu na výstavbu a
regulaci lázeňského středu, v původní podobě nezrealizovaného.
Objekty zachovalé do dnešních dnů:
- Janův dům, zásadní přestavba, dnes Jurkovičův dům
- Chaloupka, adaptace Kuchyňského domu
- Vodoléčebný ústav
- Jestřabí, vila pro více rodin
- Hudební pavilon, u Jestřabí od r.1910
- Říční a sluneční lázně, dobudování Vodoléčebného ústavu
- Pospíšilova vila (Vila Vlastimila)
- Vila Valaška
V Luhačovicích a okolí je vyznačeno 5 (A-E) Jurkovičových turistických okruhů, a mezi
Luhačovicemi a Luhačovickou přehradou je tzv. Jurkovičova alej, která je využita jak pro pěší,
tak pro cykloturisty. Alej je řešena v detailu ÚS. Pro podporu fenoménu Dušana Jurkoviče
v Luhačovicích je navržena realizace objektu „Jurkovičovy Luhačovice“. Objekt na
půdorysu elipsy cca 10x11m, navrženy dvě varianty provedení. V rámci studie bylo navrženo
umístění objektu v Jurkovičově aleji. Náplň a forma objektu není v definitivní podobě (vhodná
spíše tématická expozice s již neexistujícími projekty Dušana Jurkoviče, nebo jako součást
mediatéky nebo podobného zařízení pro širokou veřejnost). Studie počítá s obnovou Slovácké
búdy na původním místě.
Městská památková zóna Luhačovice (dále také MPZ); vyhlášena dne 20.11.1990;
vyhláška JM KNV v Brně o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny.
V řešeném území je dle Národního památkového ústavu 58 nemovitých kulturních památek,
z nich 20 je na území městské památkové zóny v Luhačovicích. Většina objektů souvisí
s lázeňstvím. Velká část území MPZ je v návrhu na zpracování regulačního plánu centra
Luhačovic.
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c) Kongresová a firemní turistika
Pro kongresovou a firemní turistiku jsou v řešeném území poměrně vhodné podmínky. Typ
aktivit vyžaduje existenci:
a) kvalitní ubytovací služby
b) vhodné prostory pro pořádání kongresů (v rámci ubytovacích kapacit nebo
samostatný objekt)
c) doplňkové služby a aktivity v území
V Luhačovicích je dostatek kvalitních ubytovacích zařízení, další jsou navrženy v centru města
za Palace Sanatoriem a další na Jestřabí hoře.
Pro pořádání kongresů je v současné době nejvíce využíván dům kultury Elektra. V návrhu
území pro regulační plán bylo objekt doporučen pro alternativní návrh modernizace.
U doplňkových služeb a aktivit jde o většinu navrhovaných ploch pro sport a rekreaci
v řešeném území.

B4.3. Letní aktivity v území
Převážná většina těchto aktivit je rozmístěna po celém řešeném území. Těžištěm je město
Luhačovice a prostor kolem Luhačovické přehrady. Za výchozí místa pro pěší trasy a
cyklotrasy se považuje prostor vlakového a autobusového nádraží v Luhačovicích a prostor
u hráze Luhačovické přehrady. V obou případech jsou výchozí body vybaveny dostatkem
parkovacích míst buď stávajících nebo územní studií navrhovaných.
a) Individuální rekreace
V řešeném území evidováno celkem 381 objektů individuální rekreace, nejpočetněji
zastoupených na území k.ú. Pozlovice (203 nevyčleněných chalup a objektů individuální
rekreace). Nejmenší počet objektů je na území k.ú. Ludkovice. Zóny individuální rekreace jsou
soustředěny v severovýchodní části řešeného území, zejména v prostoru nad Luhačovickou
přehradou. V rámci územní studie byly navrženy celkem 3 lokality pro novou výstavbu
individuální rekreace severně a východně od Luhačovické přehrady. Všechny lokality jsou
v CHKO Bílé Karpaty (III.a IV.zóna), realizovatelnost návrhu bude vyžadovat souhlas
příslušných orgánů správy CHKO (viz.navržený zákaz výstavby).
Na území k.ú.Pozlovice jsou navrženy lokality:
- zóna pro individuální rekreaci Stupka, dle v.č.3, rozšíření stávajících ploch jihovýchodně od
navrhovaného golfového hřiště. Jednou z podmínek realizace je dopravní obsluha s minimální
kolizí s pěší komunikací kolem Luhačovické přehrady (mimo úseku cca 40m), plocha pro cca
15 objektů individuální rekreace
- zóna pro individuální rekreaci, rozšíření stávající zóny Pod Plaňavkou, napojení zóny na
silnici II./492 je stávající s prodloužením do nového rozvojového území, plocha pro cca 12
objektů individuální rekreace
- zóna pro individuální rekreaci, rozšíření stávající zóny Lipská II., stávající napojení na silnici
II./492, navrženo protažení a spojení stávajících obslužných komunikací, plocha pro cca 5
objektů individuální rekreace
Na území k.ú.Dolní Lhota u Luhačovic byly nové lokality prověřovány také v oblasti západně
od lokality Lipská II., z důvodů realizace trasy VVN však bylo od rozvojové zóny upuštěno.
Rovněž tato zóna navazovala na stávající aktivity v území.
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Vyznačení stávajících a nových lokalit pro zejména individuální rekreaci (plochy R)
b) Rekreace u vody
Městská plovárna Luhačovice, malé koupaliště nevyhovuje svou kapacitou jak pro
obyvatele, tak pro návštěvníky města. Plovárna je situována v ulici Solné, v Bílé Čtvrti, a
pochází z 30.let minulého století. K dispozici jeden běžný bazén a dětské brouzdaliště.
Výjimka pro provoz skončila v r.2007, takže v současné podobě nelze areál využívat.
Vlastníkem je město Luhačovice, provozovatelem Technické služby.
V současné době se připravuje kompletní rekonstrukce areálu plovárny, která počítá se
zastřešením hlavního bazénu, a tím zajištění celoročního provozu.
Veřejné koupaliště pro kvalitní letní provoz je nově v provozu na jižní straně Luhačovické
přehrady v prostoru Střelnice (levý břeh), v k.ú. Pozlovice. V rámci územní studie navržen
v témže místě místo otevřeného koupaliště spíše celoročně využívaný aquapark. Parkovací
plochy by mohly být využity částečně stávající, částečně navrhované.
Luhačovická přehrada, na k.ú. Pozlovice (cca 40ha). Areál leží na okraji CHKO Bílé
Karpaty. Původní funkce byla ochranná, dnes využívána k rekreaci. Vodní nádrž v majetku
Povodí Moravy, s.p. Problémem přehrady je dnes čistota vody. V blízkosti se nachází kemp.
Cílem současných aktivit je komplexní revitalizace oblasti kolem přehrady tak, aby byla
podpořena celoroční využitelnost území všemi věkovými kategoriemi.
Z důvodů špatné kvality vody (výskyt sínic) není přehrada v současné době příliš využívána
pro koupání. V současné době je areál využívaný spíše pro pěší výlety, cykloturistiku, in-line
bruslení a příp.společenské akce. Pláže jsou travnaté, vstup do vody po schodech, břehy
zpevněné částečně betonovou obrubou. Celkově je infrastruktura pro volnočasové aktivity již
v nevyhovujícím stavu. Špatná kvalita vody je způsobena tím, že oblast Luhačovického potoka
nad přehradou není plně odkanalizována a nemalá část odpadních vod je vedena do potoků
ústících do nádrže. Řešením je v současné době budovaná ČOV v Dolní Lhotě.
- Zázemí pro koupání, sprchy a převlékárny – v lokalitě hlavní pláže, dnes v havarijním stavu,
venkovní sprchy zcela chybí, navržena modernizace.
- Dětské brouzdaliště a hřiště na nohejbal, předpokládá se že může být součástí koupaliště,
případně aquaparku.
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- Půjčovna loděk a šlapadel – v blízkosti hráze na levém břehu přehrady jedinou funkční
komerční aktivitou v prostoru přehrady (vedle komplexu hotelu Adamantino), využívané
v letním období za příznivého počasí.
- Přehrada využívána dnes rovněž pro rybaření,
- Lanové centrum navrženo v západní části kempu, ve variantě A s nízkými překážkami bez
nutnosti zvláštního záchranného systému, příp.ve variantě B zařízení menšího rozsahu pro
školy s kapacitou 15 osob. Umístěno na levém břehu na p.č.1574/3 a 1587/1. Cílová skupina
zejména mladiství, resp.děti školního věku. Předpokládané IN do 950tis. Kč.
- Půjčovna sportovního nářadí je plánovaná na levém břehu Luhačovické přehrady vedle
parkoviště naproti hotelu Záhorovský. Půjčovna sportovního vybavení pro provozování nordicwalking, jízdy na kole, in-line bruslí a terénních in-line bruslí, koloběžek a skákacích bot,
rodinných čtyřkolek (pro rodiny s dětmi), apod.
Koupaliště Niva v Pozlovicích, situované u hotelu Niva zejména pro hotelové hosty. Bazén
velikosti cca 22x10m, hloubky 1,4m. V areálu rovněž hřiště s umělým povrchem.
Koupaliště v Ludkovicích, pod hrází přehrady. Bazén rozměru 33x20m, hloubky až 2m.
Brouzdaliště 5x5m, hloubky do 0,5m. Koupaliště je v současné době mimo provoz. V areálu
tohoto (v Luhačovicích a okolí největšího) koupaliště je písčité hřiště, půjčovna sportovních
potřeb a občerstvení.
Přehrada u Kladné-Žilína, zasazena v údolí mezi lesy, přístupná zpevněnou cestou.
V návrhu se počítá s propojením cesty k přehradě na síť cyklostezek.
c) Golf
K 1.11.2008 bylo v ČR 79 golfových hřišť, z nichž 6 s více jak 18-ti jamkami (nejblíže
Luhačovicím Čeladná a Kaskáda v Brně-Jinačovicích), 32 18-ti jamkových hřišť a 41 9-ti
jamkových hřišť. Při porovnání mapy ČR s rozmístěním jednotlivých hřišť je zřejmé, že
jihovýchodní část republiky ještě skrývá možnosti. Minimálně jedno 18-ti jamkové hřiště
v Luhačovicích a okolí by bylo jednoznačně přínosem pro rozvoj cestovního ruchu.
V bezprostředním okolí jsou v současné době k dispozici hřiště:
- Slušovice, 9 jamek
- Lázně Kostelec, 9 (plánované rozšíření na 18) jamek
- Ostrožská Nová Ves (9 jamek)
V rámci územní studie bylo prověřeno umístění 2 golfových hřišť v řešeném území. Přírodní
podmínky jsou k záměrům příznivé, ne však zcela jednoduché. Lázeňství a golf se vzájemně
vhodně doplňují.
V současné době existuje záměr vybudovat golfové hřiště na pozemcích v severní části k.ú.
Luhačovice a jižní části k.ú. Ludkovice. V územním plánu Luhačovic je navrženo 8,6861ha,
další plochy jsou návrhem ÚS, a plochy rezervní, a plochami na k.ú. Ludkovice (nyní ve fázi
změny ÚPD). Druhou lokalitou je svažitý pozemek nad Luhačovickou přehradou
v k.ú.Pozlovice.
Vzhledem k pobytovému charakteru území doporučeno v obou případech veřejné hřiště
max.střední obtížnosti. Vybavenost hřiště zahrnuje kromě vlastního hřiště klubovnu se
zázemím, parkoviště, 1-2 cvičné greeny (po cca 450m2) a dle možností cvičnou louku –
driving range (šířka min.80m – pro cca 15 současně trénujících hráčů, délky min.225m,
zároveň umístěné tak, aby nebyly ohroženi hráči na hřišti). Hřiště bude možné využívat
prakticky celoročně, možná je v obou areálech také údržba tratí pro běžecké lyžování (viz.
Kořenec, Karlštejn). Běžný provoz na golfovém hřišti je možný v závislosti na klimatických
podmínkách od začátku dubna do konce října, v případě mírných zim je zpravidla možné hrát
na tzv.zimní greeny.
Existence 2 plnohodnotných hřišť u Luhačovic je reálná, a je v souladu se současnými trendy
rozvoje rekreačního potenciálu jak v ČR, tak v zahraničí. V ČR je 2 a více 18-ti jamkových
hřišť v Čeladné (se sousední Ostravicí prakticky 3 hřiště) a v Nové Americe u Jaroměře (před
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realizací 4.hřiště s 9-ti jamkami). V Německu je takto vybaveným resortem např. Bad
Griesbach (Bavorsko) se 7 hřišti.
Golfový areál s 18-ti jamkami potřebuje plochu o výměře cca 50-60ha (18-ti jamková hřiště
v ČR: Šilheřovice, kompaktní hřiště v zámeckém parku, cca 60ha, Kořenec cca 48ha,
v zahraničí např.Valhalla / Luisville, USA, místo konání prestižního turnaje Ryder Cup 2008 má
65ha). Areál s 9-ti jamkami potřebuje min.20ha. Areál musí být vybaven:
1) Zpevněná příjezdová komunikace (min.š.3,5m), dosažitelná technická infrastruktura,
zejména zdroj vody
2) Recepce, klubovna se zázemím pro hráče a restaurací, pro-shop (prodejna golfového
vybavení), půjčovna sportovního vybavení a vozíků
3) technické zázemí údržby, garáže a dílny techniky
4) Dle možností Driving range, cvičnou louku s odpalištěmi (lze i večerní provoz,
příp.provoz po dobu odstavení hřiště), min.60-100x250-330m. Pokud bude driving
range umístěn podél příjezdové cesty, musí být provedena opatření na zamezení
ohrožení projíždějících vozidel. Nevhodná je orientace driving range směrem na západ
(většina tréninkových hodin probíhá odpoledne)
5) Cvičné greeny (putting a pitching green) v blízkosti klubovny a odpaliště 1.jamky
6) Vhodné je doplnění o 3-5* hotel, ubytovací kapacitu vyššího standardu, převážně 2lůžkové pokoje,
Vhodné je v bezprostřední blízkosti umístění kongresového centra (hotel Adamantino
v případě hřiště v Pozlovicích), dále např. zóny pro individuální bydlení (viz. záměr obytné
zóny podél západních hranic areálu v Pozlovicích).
Předpokládané náklady (min.0,5mil.Kč/1 green, odpaliště dtto)
Klíčové jsou otázky řešitelnosti z hlediska:
- ochrany přírody
- financování
- potřebných povolení
- počasí, dostatek vody a ostatních přírodních zdrojů (ornice, písek, kamení)
Nutno počítat (za předpokladu vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům) s 3 lety pro
přípravu záměru (projektová příprava, obstarání všech povolení), vlastní výstavba zpravidla
zabere 2 roky, podle náročnosti terénních úprav apod. Žádoucí bude během provozu použití
šetrných technologií při údržbě travních porostů (konkrétně technologií bez vysokých vstupů
herbicidů do půdy) – zejména u plánovaného hřiště v Pozlovicích (viz.CHKO Bílé Karpaty).
Areál Horní Dvůr, k.ú.Luhačovice a Ludkovice
Rozsah 52,0747ha, z toho na území k.ú.Luhačovice 15,9929ha návrhová plocha ÚP a ÚS, a
16,9333ha plochy rezervní. Plochy na území k.ú.Ludkovice jsou v současné době v návrhu na
změnu ÚPD č.5). Existující záměr 18-ti jamkového hřiště s driving range a recepcí
s ubytovacím a stravovacím zařízením v areálu bývalého statku Horní Dvůr (v současné době
brownfield mimo zastavěné území). Příjezdová zpevněná cesta v současné době již existuje.
V současné době ve stádiu projednávání, řešení zásobování vodou, a dalších přípravných
aktivit.
Areál Pozlovice, k.ú.Pozlovice
V současně zpracovávané ÚPD, průzkumech a rozborech, se s aktivitami počítá, ne však zcela
ve stejném rozsahu jako je navrženo v územní studii. Areál se nachází ve východní části
katastrálního území severně od Luhačovické přehrady pod hotelem Vega. Vlastní hřiště je
vymezeno od západu navrhovanou zástavbou rodinných domů v ulici A.Václavíka, dále
navrhovanou zástavbou podél ulice Na Drahách až k hotelu Vega. Směrem východním je
hřiště vymezeno lesními plochami, lokalitou individuální rekreace V Korytech, Stupka, a dále
areálem nad hotelem Adamantino. Od jihu je pozemek vymezen k hotelu Niva II.
Území vymezené pro golfový areál má celkem 52,2333ha. Zázemí 18-ti jamkového areálu je
umístěno u bývalého hotelu Voroněž/Kaskáda, severně od příjezdové cesty. Na objekt zázemí
navazují krytá odpaliště driving range. 18-ti jamkové hřiště je koncipováno tak, aby odpaliště
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1.jamky a green 18.jamky byly poblíž objektu zázemí. Zároveň je green 18.jamky v blízkosti
terasy klubovny.
Parkoviště pro potřeby areálu je nad hotelem směrem k Pozlovicím, vedle objektu zázemí,
kapacita cca 122 osobních vozidel.
Hotelový komplex s gastroslužbami je navržen na místě bývalého hotelu Voroněž / Kaskáda,
dnes brownfieldu. Hotelový komplex se sestává ze 4 pavilonů, z nichž 3 jsou ubytovací a
žádný z nich nepřesáhne 4 nadzemní podlaží. Příjezd k areálu je od Pozlovic po ulici
K Přehradě.
Hřiště je v CHKO Bílé Karpaty, v IV.zóně ochrany, a rovněž v ochranném pásmu přírodních
léčivých zdrojů Luhačovice stupně II.B.
Areál golfového hřiště je řešen v detailu, viz.v.č.7

Pohled na pozemek navrhovaného golfového hřiště u Pozlovic od severu, ve směru na
Obětovou
d) Pěší turistika
V okolí Luhačovic je několik značených turistických tras pro pěší turistiku. Pěší turistika je
významnou aktivitou v rámci léčebných procedur, proto je prioritní, aby bylo dostatečné
propojení lázeňského centra se stezkami v okolí. Turistické cesty jsou prakticky rozmístěny po
celém řešeném území. Významné je rovněž využití stezky ve směru východním na Slavičín.
V okolí stojí rovněž za zmínku potenciálně možné trasy na Horní Lhotu, resp.valy hradu
Sehrad a jezírko Mořské Oko pod Sehradem.
V Podhradí, v k.ú. obce Sirovodíkový minerální pramen Sirčena, Pramen Sojsinka – v úbočí
Komonce a Zřícenina hradu Starý Světlov
V řešeném území jsou kromě značených turistických cest vyznačeny tzv.Jurkovičovy turistické
okruhy (A-E). Lázně Luhačovice mají charakter sídla s úzkou provázaností s okolním přírodním
prostředím.
V rámci územní studie byly navrženy úpravy některých částí turistických tras, doplnění a
připojení k nově navrženým rozhlednám. Většina tras navazovala na aktivity mimo řešené
území. Návrh byl koordinován se záměry mikroregionu Luhačovského Zálesí.
V řešeném území byly pro zkvalitnění infrastruktury sítě turistických cest navrženy ve 3
lokalitách turistické rozhledny. Místa byla vytipována tak, aby vždy byla napojena na
některou z cyklostezek nebo turistických cest a zároveň poskytovala dostatečně kvalitní
výhled do krajiny. Navrženy byly lokality:
1. nad lyžařským svahem, Luhačovice, kóta cca.335m.n.m.
2. výjezd západně od Řetechova, kóta cca.455m.n.m.
3. Petrůvka u Slavičína, výjezd ve směru na Slavičín, kóta 502m.n.m.
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Všechny rozhledny budou řešeny jako veřejně přístupné, celkové výšky cca 25m (rozhledna
na vrcholu Komonce má předpokládanou výšku 35m, s výškou vyhlídkového ochozu 30m).
Předpokládá se kombinace převážně místně původních materiálů kámen-dřevo-síťovina.
Předpokládaná výše investičních nákladů (pro každou z rozhleden) je cca 7,5mil.Kč, bez DPH.
e) Cykloturistika
V řešeném území je existující síť cyklostezek. Na regionální síť navazuje síť místních
cyklostezek. Výchozím bodem je vlakové a autobusové nádraží v Luhačovicích a prostor u
navrhovaného infocentra vedle parkoviště u hráze Luhačovické přehrady. Z těchto míst je
dostupná většina cyklotras. V obou případech jsou k dispozici kapacitní parkovací plochy.
Zpracovaná je studie Budování páteřní cyklostezky Otrokovice – Vizovice a sítě cyklistických
tras ve Zlínském regionu. Respektovány jsou stávající trasy využívající účelové a místní
komunikace. S ohledem na společné využívání chodci a cyklisty je navržena základní šířka 3m.
Značené regionální cyklotrasy
Číslo
Popis trasy
5054
Rudimov – Kladná-Žilín – Luhačovice – Ludkovice – Provodov – Kudlov – Zlín
5056
Mechnáč – Komňa – Bojkovice – Rudimov – Kladná-Žilín – Luhačovice –
Řetechov – Komonec – Spletený vrch – Vizovice
Studie rozvoje cykloturistiky v mikroregionu Luhačovské Zálesí v řešeném území navrhuje
mikroregionální cyklotrasy:
Číslo
Popis trasy
Cyklotrasa č.1 Úsek A: Luhačovice (ČD) – Obora – Horní Dvůr – Biskupice (letiště) –
Biskupice (ČD)
Úsek B: Luhačovice (ČD) – Ovčírna – Okrouhlá – Goliáška – Polichno –
Biskupice (ČD)
Cyklotrasa č.4 Úsek A: Provodov – Maleniska – Ludkovice – Řetechov – Pozlovice –
Luhačovická přehrada (hráz) – Luhačovice (ČD), 17,7km, méně náročná
trasa pro trekkingová kola
Úsek B: Provodov – Maleniska – Řetechov – Pozlovice – Luhačovická
přehrada (hráz) – Luhačovice (ČD), 16,7km, náročná trasa pro horská kola
Cyklotrasa č.5 Luhačovice (ČD) – Kladná-Žilín – Ještí – Luhačovická přehrada
Cyklotrasa č.6 Úsek A: Luhačovická přehrada (hráz) – Pozlovice – Řetechov – Pod
Komoncem – Horní Lhota, 12,2km, náročná trasa pro horská kola
Úsek B: Luhačovická přehrada (hráz) – Pozlovice (Vega) – Horní Lhota,
6,5km, náročná trasa pro horská kola
Cyklotrasa č.7 Horní Lhota – Dolní Lhota – Luhačovická přehrada, 8,2km, méně náročná
trasa pro trekkingová kola
Cyklotrasa č.8 Úsek A: Horní Lhota – Homole – Spletený vrch – Slopné – Blatná – Uhliska
– Húšť – Dlúhé – Luhačovická přehrada (hráz), 24,0km, náročná trasa pro
horská kola
Úsek B: Horní Lhota – Homole – Končiny – Sehradice – Húšť – Dlúhé –
Luhačovická přehrada (hráz), 16,0km, náročná trasa pro horská kola
Cyklotrasa č.9 Pozlovice (křižovatka) – Podhradí – Podhradí (Sirčena), 1,8km, méně
náročná trasa pro trekkingová kola
Evidovaná je rovněž na území k.ú. Luhačovice cyklotrasa Obora, dlouhá 8,291km. Trasa vede
nad Pražskou čtvrtí, Oborou, dále po silnici od Řetechova do západní části Luhačovic a podél
Luhačovického potoka.
Východně od Luhačovic je vytyčený okruh pro závod horských kol. Trasa vede od náměstí
28.října dále Masarykovou ulicí a po silnici II/496 směrem na Kladnou-Žilín, dále potom přes
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Petrůvku u Slavičína, Újezd, kolem Horní Lhoty a Podhradí, Obětovou zpět na silnici II/496 a
do Luhačovic.
Kromě výše uvedených cyklotras existují záměry zejména na k.ú. Petrůvka u Slavičína,
propojení obce s Kladnou-Žilín a s cyklostezkou ve směru od Luhačovické přehrady do
Slavičína (přes Nevšovou). Cyklotrasa z Luhačovic ve směru na Kladnou-Žilín (5054 a 5056)
byla přetrasována mimo frekventovanou silnici II./496 ulicí Branka nahoru k nově navržené
rozhledně a dále potom po hřebeni kde se napojí k silnici II./496.
Navrženo bylo rovněž propojení výchozího bodu u nádraží v Luhačovicích a Luhačovické
přehrady alternativní trasou mimo lázeňské centrum a Jurkovičovu alej.
f) Hipoturistika
Hipostezky a související aktivity jsou v kraji koordinovány projektem Hyjé-koně Zlínského
kraje (www.hyje.cz) . Severně od Luhačovic vede ve směru východ-západ páteřní trasa 101
(mimo řešené území). Napojení na tuto trasu se zatím neuvažuje. V řešeném území aktivity
provozují v k.ú. Luhačovice a Pozlovice. Ve všech případech jde o soukromé aktivity.
Předmětem návrhu územní studie bylo propojení aktivit z obou katastrálních území,
příp.návrh na rozšíření doprovodné infrastruktury. Existující záměry vybudování areálu pro
parkur jsou zatím znemožněny blíže nespecifikovanými majetkoprávními problémy.
V k.ú.Luhačovice jsou 2 areály infrastruktury hipostezek v severní části Luhačovic, s vazbou
na existující využívanou a vyznačenou síť hipostezek v lokalitě Obora.
V k.ú.Pozlovice je v západní části v areálu bývalého statku jízdárna.
Od r. 2004 jsou v řešeném území vymezeny MÚ Luhačovice hipostezky severně od Luhačovic
v lokalitě Obora. Délka tras je 2,8 a 4,8km, povrch je travní porost (mulčováno) nebo lesní
porost (bránováno).
g) In-line bruslení
V současné době je vyznačena zpevněná stezka pro in-line bruslení kolem Luhačovické
přehrady. Propojení od Luhačovické přehrady směrem do lázeňské části Luhačovic je možné
po Jurkovičově aleji, alternativně po trase cyklostezky severně od Jestřabí hory.

B4.4. Zimní aktivity v území
a) Koupání
V současné době velmi omezené možnosti soustředěné pouze do ubytovacích kapacit, které
provozují vlastní bazény především pro hotelové hosty. K dispozici je několik krytých
bazénů, které však nesplňují požadavky pro kondiční plavání. V současné době silně
vytížené, zejména hosty hotelů.
Luhačovice:
- Lázeňský hotel Palace, nám.28.října
- Rehabilitační pavilon, Leoše Janáčka
- Hotel Jurkovičův dům, Lázeňské náměstí
- Lázeňský a léčebný dům Praha, Leoše Janáčka
- Hotel Fontána II., Jurkovičova alej
Pozlovice:
- Hotel Adamantino, krytý bazén, sauna, whirpool
- Hotel Vega
- Hotel Fontána I.
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Městská plovárna Luhačovice, je situována v ulici Solné, v Bílé Čtvrti, a pochází z 30. let
minulého století. Výjimka pro původní letní provoz skončila v r. 2007, v současné době
existuje návrh na rekonstrukci plovárny, který počítá se zastřešením hlavního bazénu, a tím
zajištění celoročního provozu. Vlastníkem je město Luhačovice, provozovatelem Technické
služby.
Z hlediska parametrů zařízení je optimum pro kondiční plavání bazén délky 25(50)m a min. 3
startovací bloky. Objekt bude rozdělen do třech funkčních zón, vstupní část se sociálním
zázemím, plavecká hala s technickým zázemím a venkovní átrium (sluneční terasy) s možností
dobudování další vodní plochy. Předpokládaný max.počet návštěvníků – 130 osob/hod.
Předpokládaná výše investice je cca. 100mil. Kč (z toho 60mil.stavební část). Nositelem
projektu je Město Luhačovice. Předpokládaný termín otevření areálu je v r. 2010 (2012).
Z hlediska rozvoje turistického ruchu, by však bylo vhodné mít v Luhačovicích nebo okolí
kapacitní zařízení s celoročním využitím. V konkurenci ostatních zařízení by však muselo
nabídnout nadstandardní architektonické řešení a pestrou škálu vyžití. Vhodné by bylo řešit
návrh formou architektonické soutěže. Umístění celoročně využitelného aquaparku by
bylo možné na rozvojových plochách ve východní části areálu Radostova. Z hlediska
konfigurace terénu mírně komplikované, výhodou je dobrá dostupnost a již existující aktivity
v okolí. Možné by rovněž bylo umístit celoroční zařízení místo uvažovaného sezónního
koupaliště na levém břehu Luhačovické přehrady, což by bylo žádoucí z hlediska
celoročního využití v okolí Luhačovické přehrady. Kapacitní parkoviště původně pro letní
využití a jako výchozí místo pro cyklostezky po okolí je již plánované.

Autor: architekt P.Zumthor, Lázně ve Vals, Švýcarsko
b) Lyžování sjezdové
Vzhledem k přírodním podmínkám (nadmořská výška, průměrné zimní teploty, průměrný
počet dní se sněhovou pokrývkou v roce, apod.) v řešeném území nyní pouze okrajový
význam, doplňkový (využití v řádech dní). V řešeném území se v současné době nachází
lyžařský vlek:
- jižní část Luhačovic
- severně od Petrůvky u Luhačovic
Vzhledem k tomu, že technologie pro umělé zasněžování umožňují výrobu sněhu i ve vyšších
teplotách je možné do budoucna počítat nadále s těmito aktivitami. Rozvoj je však možný
pouze z hlediska zkvalitnění infrastruktury, nikoliv prodloužení nebo rozšíření ploch.
Oba lyžařské vleky jsou a budou využívány prakticky výhradně místními občany (Luhačovic,
resp.Petrůvky u Luhačovic a nejbližšího okolí).
1) Luhačovice, z hlediska konfigurace terénu nemožnost dalšího rozvoje. Poblíž horní
stanice navržena rozhledna s napojením na síť cyklostezek. Parkování v ulici
Rumunské (omezené prostorové možnosti).
2) Petrůvka u Slavičína, zásadní rozšíření z hlediska konfigurace terénu prakticky není
možné. Omezené možnosti parkování. Areál je v I.zóně CHKO
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Územní plán Podhradí předpokládá (viz.územní plán) realizaci nového areálu pro sjezdové
lyžování v severovýchodní části k.ú. K areálu je však nutné vybudovat příjezdovou komunikaci
a parkoviště.
c) Běžkařské trasy
Viz.výše, za příznivých sněhových podmínek jsou využívány vyznačené a udržované běžkařské
trasy kolem Luhačovic. Z větší části jsou využity cyklostezky. V návrhu jsme propojili stezky
s parkovacími plochami a v místech kde to umožňoval terén jsme dosud oddělené části stezek
propojili, případně propojili s novými stezkami na navrhovaných golfových hřištích. V místech
kde nebylo možné z prostorových důvodů vymezit trasy pro běžkaře jsou navrženy pěší
propojení stezek.
V případě realizace golfových hřišť je možné (viz. Kořenec, Karlštejn) v zimním období za
předpokladu souvislé sněhové pokrývky vyznačit trasy pro běžkaře po chodnících pro golfové
vozíky. Řešení je v souladu s žádoucím celoročním využitím areálů.
d) Bruslení
V současné době je využívána v případě příznivých klimatických podmínek Luhačovická
přehrada (přírodní kluziště).
Návrh počítá s realizací dalšího zařízení méně závislého na klimatických podmínkách, které je
umístěno v prostoru sportovního areálu Golf v Jurkovičově aleji. Šlo by o krytý, ale
neuzavřený objekt pro veřejné bruslení, curling, apod. V zimním období by tak mohlo být
využito zázemí jinak využité pouze v létě (tenisové kurty, apod.). Kryté kluziště velikosti hřiště
pro curling délky alespoň 45m by bylo prostorově možné umístit v západní části sportovního
areálu Golf na pravém břehu Luhačovického potoka.
e) Tenis
V současné době je využívána víceúčelová hala sportovního centra Radostova (jde o
víceúčelovou halu rovněž pro volejbal, basketbal, házenou, nohejbal a malou kopanou) a
nafukovací hala sportovního areálu Golf (s 1 tenisovým kurtem).

B4.5. Detaily v řešeném území
Během zpracování územní studie byly vybrány 3 lokality, u kterých bylo v detailu prověřováno
podrobnější prostorové řešení. V případě centra Luhačovic jde o návrh území vhodného pro
zpracování regulačního plánu, v případě Jurkovičovy aleje a golfového areálu v Pozlovicích
jsou v území navrženy konkrétní rozvojové plochy.
a) Centrum Luhačovice
Vymezení území pro regulační plán centra města Luhačovic.
V rámci územní studie bylo vymezeno území vhodné pro zpracování regulačního plánu. Návrh
zadání je přílohou studie. Zásadou pro rozvoj lázeňské části města je úměrné rozšíření ploch
pro infrastrukturu lázeňství a propojení lázeňského centra s přírodním prostředím v nejbližším
okolí zejména směrem jihovýchodním (Velká Kamenná a Zástupová) a severozápadním
(Obora), s celkovým zachováním přírodního charakteru území.
Regulační plán by měl podrobněji řešit v řešeném území:
1) Lázeňské náměstí, řešit zásady rozvoje ploch, v detailu potom alternativní nové
řešení podia a prostoru pro diváky u Společenského domu (místo pro kulturní akce),
plochy pro pěší, koridory pro zásobování, přemístění spojky cyklostezky od nádraží
v Luhačovicích směrem k Luhačovické přehradě mimo hlavní pěší koridory příp.trasa
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spojka cyklostezky 5238 od Jestřabí hory k nádraží v Luhačovicích. Jednou z možností
je řešení prostoru Lázeňského náměstí formou architektonické soutěže.
2) Prostor kolem Lázeňského divadla, vč.napojení na dopravní infrastrukturu,
zejména chodníky pro pěší s napojením na parkovací kapacity a propojení
s lesoparkem nad silnicí II./492.
3) Pěší zóna od pošty, resp. nám.28.října ulicí Dr.Veselého až před Inhalatorium.
Řešeny by měly být případné stavební úpravy směrem k silnici II./492 s cílem
eliminace negativních vlivů tranzitní dopravy (zejména hluk, exhalace), dostavby
proluk, povrchy veřejných ploch a mobiliář, parkové úpravy.
4) Náměstí 28. října komplexně, řešena by měla být vazba na pěší zónu, úpravy
povrchů, mobiliář a parkové úpravy.
5) Prostor kolem kulturního domu Elektra, a prověření možností modernizace
nejvhodnějšího objektu pro kulturní akce a kongresovou turistiku ve městě, příp.
kongresovou turistiku. Řešeny by měly být alternativní dispoziční změny objektu, tak
aby odpovídal současným požadavkům na moderní kongresové centrum, parkovací
plochy.
6) Rozvojové plochy pro lázeňskou infrastrukturu za Palace Sanatoriem, Bílá čtvrť,
předpokládá se komplex budov lázeňské infrastruktury vyššího standardu.
7) Obnovení Slovácké búdy, gastro služby.
8) Chodníky v parkové části řešeného území vč.propojení chodníků a lesních cest
s lázeňským centrem a příp. přemostěním silnice II./492. Jedná se zejména o
propojení na západ od lázeňského centra směrem na Jezírko lásky a Oboru, a
směrem východním na Zástupovou a Obětovou.
9) Kapacitní vícepodlažní parkoviště v Masarykově ulici v místě lázeňských garáží.
Návrh vychází ze skutečnosti, že na vjezdu do lázeňské části města by měly být
z obou stran kapacitní parkoviště. Ve směru od Uherského Brodu lze takové
považovat parkovací objekt za městským úřadem a plánované parkoviště u nádraží.
Ve směru od Vizovic jsou nejbližším parkovištěm plochy u hráze Luhačovické
přehrady, což je od lázní relativně daleko. Parkovací objekt při silnici II./492 na místě
lázeňských garáží by mohl být 3-podlažní, s předpokládanou kapacitou až 480
osobních vozidel. Objekt přisazený k přilehlému svahu jednoduché železobetonové
konstrukce, otevřený s fasádou ze síťoviny, případně s popínavou zelení. Střecha
zatravněná.
Jednou z alternativ dalšího postupu (před zpracováním regulačního plánu) je řešení
lázeňského centra Luhačovic ve výše uvedeném rozsahu, případně v některých částech (např.
Lázeňské náměstí a nejbližší okolí) formou ideové architektonické soutěže.
Návrh Zadání regulačního plánu zpracovaný dle přílohy č. 9 k Vyhlášce č.500/2006 Sb.je
v příloze č. 17. Vlastní Regulační plán bude zpracován v rozsahu dle přílohy č. 11 k Vyhlášce
č. 500/2006 Sb.
Rozsah Městské památkové zóny Luhačovice; vyhlášena dne 20.11.1990; vyhláška JM
KNV v Brně o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny.
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b) Jurkovičova alej
Jurkovičova alej je územím mezi lázeňským centrem Luhačovic a Luhačovickou přehradou.
Navrhovaná část území vede podél Luhačovického potoka-Šťávnice, v jižní části souběžně se
silnicí II./492 od Vodoléčebných lázní k Luhačovické přehradě. Řešené území zahrnuje rovněž
Jestřabí horu. V územní studii byly navrženy:
1. Obnovení provozu Slunečních lázní, jako objekt lázeňské infrastruktury.
2. Kapacitní vícepodlažní parkovací objekt, viz.a) centrum Luhačovice.
3. Nová výstavba lázeňské infrastruktury na Jestřabí hoře, lokalita je jednou z mála, kde je
možný další rozvoj lázeňské infrastruktury. V návrhu se předpokládá zásadní rekonstrukce
stávajících objektů se změnou způsobu využití, dobudování dopravní infrastruktury a
výstavba cca 2-3 lázeňských komplexů (s kapacitou cca 300 lůžek). Předpokládá se
charakter zástavby rozptýlené v lesoparku s převahou vzrostlé zeleně. Jednotlivé
komplexy by byly tvořeny skupinami pospojovaných pavilonů. Předpokládá se výstavba
objektů o max.4 nadzemních podlažích. Celé území by se chodníky pro pěší propojilo jak
s Jurkovičovou alejí, tak Pražskou čtvrtí a lázeňskou částí Luhačovic. Současně bude
nutné do zástavby zakomponovat stávající výtopnu (pokud nebude zvoleno
decentralizované řešení).
4. Propojení Jurkovičovy aleje s Pražskou čtvrtí přes Jestřabí horu chodníky v lesoparku
mezi jednotlivými lázeňskými komplexy.
5. Nové přemostění Luhačovického potoka na Jurkovičově aleji pro pěší by řešilo
plynulý a bezbariérový přechod z pravého na levý břeh Luhačovického potoka. Předpoklad
materiálového řešení je kombinace dřevo (lepené nosníky) a kámen.
6. Kavárna, cukrárna, restaurace v prostoru pod hotelem Fontána, gastroslužby, 3
jednopodlažní pavilony s terasami a možností posezení uvnitř i venku.
7. Kryté kluziště ve sportovním areálu Golf, navržena je zastřešená plocha kluziště
využívaná pro veřejnost. V současné době je v areálu v zimním období provozována krytá
tenisová hala.
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8. Infocentrum a půjčovna sportovních potřeb vedle parkoviště u hráze Luhačovické
přehrady, přízemní objekty služeb pro veřejnost, výchozí místo pro část turistických a
cyklistických cest v okolí Luhačovic, místo pro rekreaci u vody.
9. Obnova výletiště, hotel Záhorovský, předpoklad gastro služby, posezení na terasách,
dětská hřiště, ubytování.
10. Propojení navrhovaného letního koupaliště u Luhačovické přehrady s parkovištěm u
silnice II./492 chodníky v lesoparku. V návrhu celoročních aktivit je na místě koupaliště
navržen aquapark.
11. Objekt Jurkovičovy Luhačovice je navržen v severní části Jurkovičovy aleje, severně
od hotelu Fontána II. Ideově objekt zaměřen na dílo architekta Dušana Jurkoviče,
např.prezentace jeho nerealizovaných projektů v Luhačovicích a okolí.

Nedílnou součástí návrhu je nový mobiliář s veřejným osvětlením. Lavičky, odpadkové
koše, sloupky, stojany na kola a ostatní doplňky byly pro potřeby studie vybrány z katalogu
mmcité:
- lavička, sloupek a koš, design Luigi Colani
- alternativní řešení řada Preva Urbana, www.mmcite.com
Osvětlení je navrženo ve 3 úrovních:
- osvětlení pěších zón, Svítidlo A, uliční parkové svítidlo 35/70W G12 IP65, délka
stožáru cca 3,5m
- osvětlení parkové, svítidlo B, parkové svítidlo 70W G12/26W G24 IP65, výška sloupku
675mm
- osvětlení soliterních prvků kolem aleje, nízké, částečně zapuštěné v úrovni terénu
Byly vybrány (pro potřeby studie) výrobky společnosti Profilux, s.r.o., Brno (www.profilux.cz)

Nový parkovací objekt, předpoklad 3-podlaží

Nový můstek přes Luhačovický potok pod Jestřabí horou
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Objekt pro gastroslužby v prostoru pod hotelem Fontána, přízemní pavilony

Objekt půjčovny sportovních potřeb u hráze Luhačovické přehrady
c) Luhačovická přehrada, areál golfového hřiště Pozlovice
Na pozemcích severně od Luhačovické přehrady je navrženo 18-ti jamkové hřiště vč.zázemí a
ubytovacích kapacit.
V současně zpracovávané ÚPD, průzkumech a rozborech, se s aktivitami počítá, avšak v jiném
rozsahu než jak je navrženo v územní studií. Záměr bude vyžadovat změnu územního plánu.
Areál se nachází ve východní části katastrálního území severně od Luhačovické přehrady pod
hotelem Vega. Vlastní hřiště je vymezeno od západu navrhovanou zástavbou rodinných domů
v ulici A. Václavíka, dále navrhovanou zástavbou podél ulice Na Drahách až k hotelu Vega.
Směrem východním je hřiště vymezeno lesními plochami, lokalitou individuální rekreace
V Korytech, Stupka, a dále areálem nad hotelem Adamantino. Od jihu je pozemek vymezen
k hotelu Niva II.
Území vymezené pro golfový areál má celkem 52,2333ha. Zázemí 18-ti jamkového areálu je
umístěno u bývalého hotelu Voroněž/Kaskáda, severně od příjezdové cesty. V 2-3 podlažním
objektu zázemí bude kromě recepce zázemí pro hráče, klubovna, restaurace, pro-shop
(prodejna sportovního vybavení) s půjčovnou sportovního vybavení a dílny údržby hřiště
s garážemi.
Na objekt zázemí navazují krytá odpaliště driving range – cvičné louky . Cvičná louka je široká
60m a maximální délka je 250m. Současně by měl být možný trénink 15-ti hráčů.
18-ti jamkové hřiště bude poměrně kopcovité s relativně velkým převýšením na jednotlivých
jamkách (zejména č.3 a 5), v některých místech vyvolá rovněž rozsáhlejší terénní úpravy.
Přestože jej konfigurace terénu předurčuje jako spíše sportovní hřiště, mělo by umožňovat
hru i méně fyzicky zdatným hráčům (rozmístěné přístřešky s občerstvením, vhodně volené
cesty pro golfové vozíky, apod.). Hřiště je koncipováno tak, aby 1.a 18.jamka byly poblíž
objektu zázemí, green 18.jamky je navržen před terasou klubovny. Par hřiště se předpokládá
72, 3-parových jamek jsou navrženy tři, stejný počet 5-ti parových. Délka hřiště cca.6.098m.
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Příjezd k areálu je od Pozlovic po ulici K Přehradě. Parkoviště pro potřeby areálu je nad
hotelem, vedle objektu zázemí, kapacita cca 122 osobních vozidel. Příjezdová cesta bude
nadále sloužit pro obsluhu přilehlé zóny individuální rekreace.
Hřiště je v CHKO Bílé Karpaty, v IV.zóně ochrany, a rovněž v ochranném pásmu přírodních
léčivých zdrojů Luhačovice stupně II.B., bude proto nutné v dalších stupních upřesnit
podmínky za jakých bude hřiště možné realizovat.

Místo pro zázemí areálu golfového hřiště, klubovnu a krytá odpaliště
V místě stávajícího objektu nefunkčního hotelu Voroněž/Kaskáda (dnes brownfield) je navržen
hotel s přibližnou kapacitou (18x3) 54 hotelových pokojů pro cca 120 hostů. Hotel by byl
řešen jako soubor menších objektů, z nichž v jednom by bylo zázemí hotelu s recepcí a
gastroslužbami, 3 pavilony o cca 3 nadzemních podlažích by byly výhradně k ubytování.
Celý areál by byl doplněn a kapacitní parkoviště pro potřeby golfového areálu a hotelu pro
122 osobních vozidel.
Areál golfového hřiště by byl od Pozlovic oddělen navrhovanou obytnou zástavbou
samostatně stojících rodinných domů podél ulice A.Václavíka (19 rodinných domů) a Na
Drahách (16 rodinných domů), a pásem vzrostlé zeleně.

B5. Dopravní a technická infrastruktura v řešeném území
B5.1. Dopravní infrastruktura
Návrh doplnění dopravní infrastruktury řešil zejména:
- opatření na hlavní dopravní infrastruktuře, zklidnění dopravy, resp.zmírnění
negativních vlivů
- příjezdové komunikace k novým aktivitám rekreace
- zajištění dostatečných parkovacích kapacit v řešeném území, záchytná parkoviště na
vjezdech do lázeňské části Luhačovic a u Luhačovické přehrady
Centrum Luhačovic je nejvíce zatíženo tranzitní dopravou. Řešení tohoto problému je jižní
obchvat města směrem na Petrůvku u Slavičína, realizovatelnost záměru je však možná spíše
v dlouhodobém horizontu.
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Silniční doprava
Ve směru jihozápad-severovýchod vede středem řešeného území páteřní silnice II/492. Co do
významu druhá, směrem západním od Luhačovic se na výše uvedenou silnici napojuje silnice
II/490, která řešené území spojuje s krajským městem Zlín. Východně od Luhačovic se na
páteřní komunikaci napojuje silnice II/493 ve směru na Slavičín a hranice se Slovenskem.
Silnice II/496 se napojuje na páteřní komunikaci v Luhačovicích, a vede směrem na
Bojkovice. Silnice III.třídy jsou v řešeném území v severní části a spojují obce Ludkovice
s okolím. Plánován je jižní obchvat města Luhačovic, který by měl odklonit tranzitní zejména
kamionovou dopravu. Záměr je v ZÚR kraje, jde o veřejně prospěšnou stavbu (PK 24 a 25).
Silniční tahy v řešeném území
Číslo
Popis úseku
II./490
Zlín – Březůvky – Biskupice
II./492
Zádveřice – Luhačovice – Biskupice
II./493
Luhačovice – Petrůvka – Slavičín
II./496
Luhačovice – Přečkovice – Bojkovice
III./4922
Luhačovice – Pozlovice – Podhradí
III./49025
Ludkovice – Řetechov
III./49024
Ludkovice – Pradlisko – Provodov
III./4921
Dolní Lhota – Slopné
Doprava v klidu
Parkovací místa v řešeném území jsou soustředěna především v Luhačovicích podél silnice
II/492 až po Luhačovickou přehradu. Nové parkovací plochy byly navrženy u všech nově
navržených lokalitách.
V území byly přehodnoceny a navrženy plochy pro parkování návštěvníků města tak, aby
vyhovovaly potřebám infrastruktury rekreace.
Železniční doprava
Směrem od Újezdce u Luhačovic na trati č.340 (Brno – Bylnice – Trenčianská Teplá) vede
řešeným územím jediná železniční trasa č. 346 s koncovým nádražím v Luhačovicích.
V návaznosti na provedené průzkumy a rozbory řešeného území byly identifikovány
následující problémy v území:
1)

Návrh přeložky silnice II/492 pro odklon zbytné dopravy z centra Luhačovic. Jedná se
o přeložku, která je obsahem územně plánovací dokumentace a jejímž cílem je
svedení tranzitní dopravy mimo vlastní centrum města. Z rozborů provedených
firmou ing. Petra Šanci v roce 2003 však vyplývá, že město je vzhledem ke své
atraktivitě v území jednoznačně zdrojovým a cílovým městem, tj. že intenzita
tranzitní dopravy je výrazně menší. Z hlediska kamiónové dopravy, která nejvíce
zatěžuje území, je pak průjezd centrem města marginální. Návrh přeložky znamená
provedení novostavby silnice v oblasti CHKO, se záborem pozemků určených k plnění
funkce lesa, přičemž pro vlastní tranzit městem by toto řešení znamenalo překonání
2 x 200 m výšky při absolvování serpentin stávající silniční sítě. Pokud by nebylo při
průjezdu městem zavedeno mýtné, byla by investice do tohoto obchvatu
pravděpodobně neefektivní. Proto doporučuji soustředit se v této fázi spíše na
myšlenku „zatrubnění“ stávajícího průtahu v oblasti s největším dopadem do
lázeňské zóny, například dle provedeného opatření v Hradci Králové. Toto řešení
hlukově, příp. exhalačně odcloní komunikaci a umožní vylepšení lázeňského prostředí
a zároveň bezpečné křížení koridoru komunikace pro pěší. V návrhu se předpokládá
výškové přeřešení úseku silnice II./492 od sjezdu k ulici Dr.Palka Blaho nad
pramenem Dr.Šťastného směrem k vjezdu do stáčírny o celkové délce 950m.
V nejvyšším místě je teoreticky možné zahloubení silnice na úroveň 4,7m pod
stávající úroveň což by umožnilo úsek o délce 200m zcela uzavřít se zastřešením a
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zcela bezkolizně propojit stezky od Jurkovičova domu směrem do lesoparku pod
Obětovou. V ostatních částech bude vozovka vedena v terénním zářezu s opatřeními
na absorpci hluku.
2)

Progresivní parkovací politika – vzhledem k situování vlastního areálu lázní do
údolního prostoru s jediným silničním propojením jednoznačně dochází při příjezdu
zbytných vozidel k negativním vlivům z dopravy v okolí této komunikace. Protože
Zlínský kraj nemá rozvinutý integrovaný dopravní systém, ani město nevlastní
dopravní podnik - možnost motivace hostů a obyvatel k využívání hromadné dopravy
je tudíž omezená. Bylo by proto žádoucí přibližně na obou koncích lázeňského areálu
zřídit kapacitní záchytná parkoviště, odkud by byla docházková vzdálenost do
centra areálu cca 500 m. Město by mělo zajistit navedení motoristů do těchto lokalit,
případné cenové zvýhodnění za parkování v těchto lokalitách a naopak postupně
zdražit parkování na všech ostatních parkovištích ve stejně dostupné vzdálenosti.
Obdobně přiměřeně aplikovat opatření na oblast přehrady.

3)

Vybudování živičné bezpečné propojovací komunikace pro cyklisty a in-line bruslaře
v úseku nádraží ČD – Luhačovická přehrada. Stávající centrální lázeňská zóna
neumožňuje legální pohyb cyklistům ani in-line bruslařům. Výsledkem je pohyb
těchto uživatelů silničního provozu buď po všech komunikacích pro pěší, čímž
ohrožují některé méně pohyblivé a starší návštěvníky lázní nebo dokonce po silnici,
kdy s ohledem na intenzitu provozu je provoz těchto účastníků vysoce rizikový. Proto
se navrhuje vybudování a vyznačení jednoznačné spojnice – nemotorové komunikace
– řádně vyznačené včetně naznačených přechodů pro chodce v místě křížení hlavních
pěších tahů tak, aby bylo možné preferovat ekologicky šetrnou dopravu a zároveň
eliminovat opět zbytnou motorovou dopravu (díky neexistenci tohoto propojení
bruslaři jezdí auty přes centrum města k přehradě, kde odbruslí a následně zase
jedou autem zpět).

4)

Úprava stávajících a budování nových cyklistických tras. Luhačovicko nabízí dnes
systém cykloturistických tras, které nepatří k uživatelsky přátelským (user-friendly).
Kromě výše uvedeného chybějícího centrálního městského propojení je stav
současných cyklotras spíše podmínečně vyhovující a pouze pro zdatné cyklisty.
Kromě toho, že jsou stávající cykloturistické trasy provedeny pouhým značením na
stávajících komunikacích bez zásadních úprav v poměrně kopcovitém terénu (a tudíž
se zvýšeným rizikem pádu cyklisty), patří k největším závadám na cyklotrasách
následující:
vedení po silnici II/496 s 15% spádem s průjezdem serpentinami s výjezdem do
rizikové křižovatky silnic II/493 a II/496
zejména v úseku Obora časté využívání tras jezdci na koních s devastací povrchu
v lesních úsecích velké množství vyvezeného odpadu (stavební suť) do trasy
cyklistických a pěších stezek
chybějící napojení na systém ostatních cyklotras umožňujících příjezd nebo průjezd
městem i pro méně zdatné cyklisty (rodiny s dětmi, seniory)
chybějící cyklistická infrastruktura.
Navrhuje se proto místo extenzivního rozvoje dalších cykloturistických tras pouhým
vyznačováním okruhů a spojnic spíše intenzivní vývoj směřující k odstranění
stávajících závad a napojení města, např.:
vybudování cyklistického propojení podél silnice II/492 a II/493 ve směru jihozápad severovýchod
zpevnění povrchu přírodě blízkým způsobem nebo jiné odstranění základních závad
ve sjízdnosti zejména v Oboře
odstranění souběhu se silnicí II/496 vybudováním alternativní komunikace s menším
spádem nebo přetrasováním, souběh je minimalizován navrženým přetrasováním

-

-
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-

celého úseku od Masarykovy ulice, kolem navrhované rozhledny nad lyžařským
vlekem až k Bílému kříži,
doplněním cyklistické infrastruktury (stojany, krytá stání, úschovny)
jednání s dopravci – umožnění cestování s jízdními koly v osobních vlacích
s upravenými prostory a případně o zavedení sezónní cyklobusové linky (např. Zlín –
Luhačovice)

5)

Vylepšení infrastruktury pro pěší turisty – region nabízí pěším turistům nepřeberné
možnosti pěších tras. Doprovodná infrastruktura však zaostává – jedná se jak o
doplnění mapových podkladů v místech hlavních křižovatek pěších tras, tak zejména
obnova, zřizování a údržba odpočívek vybavených možnostmi na sezení, stoly, příp.
odpadkovými koši na hlavních trasách, případně laviček. Zároveň je vhodné obdobně
jako u cyklotras v místech výraznějšího využívání provést opatření k zlepšení
průchodnosti v době nepříznivých povětrnostních podmínek. Napojení nových lokalit
pro rozhledny by mělo být již provedeno včetně doprovodné infrastruktury a služeb.

6)

Separace hipotras, vybudování speciálních okruhů – tato vysoce atraktivní oblast
turistiky dnes zažívá výrazný boom a okolí Luhačovic se pro toto využití přímo nabízí.
Vzhledem k minimálnímu množství oddělených hipotras však dochází k devastaci tras
pro pěší a cyklisty. Proto je žádoucí provedení separovaných tras pro jezdce na
koních s minimálními konflikty s motorovou a cyklistickou dopravou a pěším
provozem. Zároveň je vhodné doplnění alespoň základní doprovodné infrastruktury.
Řešením souběhů cyklostezek, hipostezek a pěších je vedení ve dvou nezávislých
koridorech – v místech kde to bude prostorově možné, alternativně provedení
alespoň částečně zpevněného povrchu, který při běžné údržbě umožní provozovat
cykloturistiku, avšak již by nebyl vhodný jako povrch hipostezky.

7)

Zatraktivnění a vylepšení hromadné dopravy – krajský integrovaný systém je již
částečně řešen, město by mělo jednat s dopravci o úpravách zajištění taktového
systému hromadné dopravy v nejvíce využívaném směru (v návaznosti na zárodky
taktového systému na železnici propojit návazně autobusovou linku alespoň do
Pozlovic a vybavit všechny spoje odpovídajícími bezbariérovými prostředky). Upravit
bezbariérově a výškově všechny nejvíce používaná nástupiště včetně přístupových
tras. Zajistit odpovídající vybavení hlavních zastávek (informační tabule, čekárny,
lavičky, odpadkové koše).

8)

Zvýšení bezpečnosti, atraktivity a bezbariérovosti pěšího provozu – přes výhodnou
polohu lázní a jejich zázemí v malé docházkové vzdálenosti nejsou pro pěší, zejména
pro starší a imobilní občany důsledně přístupné všechny atraktivity. Chybí atraktivní
provedení povrchů na hlavním pěším tahu včetně vybavenosti (pítka, odpovídající
odpadkové koše, slepecká reliéfní dlažba, přístupy k pramenům). Zvýšením
bezpečnosti při křížení hlavních komunikací pro vozidla je nutné sledovat prioritu
důsledného upřednostňování návštěvníků a obyvatel lázní v místech jejich hlavních
přístupových tras (týká se nejen vlastních Luhačovic, ale všech okolních obcí –
minimálně tras k zastávkám hromadné dopravy, ke školám, k hřbitovu, apod.) Je
nutno zabezpečit nasvětlení hlavních přechodů pro chodce kontrastními svítidly,
provést úpravy pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace a osoby
nevidomé a slabozraké, provést dělené přechody přes široké vozovky. Naopak
v místech, kde není intenzita pěších dostatečná, zvážit možnost náhrady přechodů
místy pro přecházení za použití podpůrných opatření.

9)

Zajištění dostatečných a bezpečných parkovacích kapacit v ostatních obcích regionu
– pro pozvednutí celého regionu je nutné zatraktivnit nejen vlastní centrum oblasti,
ale i ostatní obce. Proto je nezbytné vybudování dostatečných parkovacích kapacit
s napojením na průjezdní silnice v místech turistických atraktivit a v centrech obcí
s vybavením dostatečnými informacemi o možnostech rekreace nebo využití volného

© DHV CR, spol. s r.o., 8/2010

36

Územní studie Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko

času. Tyto místa slouží zároveň jako nástupní body do území, jejich počet je dnes
minimální.
10) Střet dopravní infrastruktury s ÚSESy je nutné řešit vždy individuálně – jedná se o
vytvoření dostatečného migračního prostoru pro zvěř (zejména podchody pro zvěř,
dostatečně široká přemostění vodotečí, apod. – v daném území není doporučeno
počítat s nadzemními prvky jako jsou migrační mosty či zakryté zářezy). Vhodné je
směrové a výškové vedení komunikací vůči okolnímu terénu, minimalizace šířkových
nároků komunikací a minimalizace záboru vegetačních ploch, příp. neumisťování
rušivých prvků do os a center biokoridorů nebo biocenter (významná parkoviště,
odpočívky, apod.)

FOTODOKUMENTACE:

Fotografie č. 1–vstup do lázeňské zóny od rondelu–neatraktivní povrch i mobiliář

Fotografie č. 2 – chybějící propojení pro cyklisty a in-line bruslaře zónou

© DHV CR, spol. s r.o., 8/2010

37

Územní studie Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko

Fotografie č. 3 – nevhodné umístění rozcestníku a map do křižovatky

Fotografie č. 4 – cyklotrasa v Oboře devastovaná po průjezdu koní

Fotografie č. 5 – neudržovaný altán u pěší turistické trasy
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Fotografie č. 6 – poškozená turistická infrastruktura

Fotografie č. 7 – neuspokojivý stav regionální cyklotrasy

Fotografie č. 8 – bezbariérově nepřístupná, nenormová autobusová zastávka
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B5.2. Technická infrastruktura
Vliv na koncepci řešení infrastruktury rekreace má v řešeném území především v současné
době plánovaná trasa VVN 110kV, východně a severně od Pozlovic, vč. trasy k navrhované
trafostanici severně od Luhačovic. Stávající distribuční síť elektrické energie je v současné
době v řešeném území na hranici svých kapacit. Pro další rozvoj v řešeném území je realizace
projektované trasy VVN s trafostanicí nutná. Trasa VVN vč.trafostanice je v současné době ve
fázi projektové přípravy (změny územních plánů dotčených obcí a dokumentace pro územní
rozhodnutí). Předpokládaný termín dokončení je v r.2015.
Dále je nutné respektovat vedení VTL plynovodů, trasu u Luhačovic, a skupinové vodovody
zásobující skupiny obcí – jako je např.také navrhovaná trasa vodovodu z Kladné-Žilína ve
směru do Bojkovic (ZÚR). Pro využitelnost Luhačovické přehrady je podstatný záměr
vybudování ČOV v Dolní Lhotě a na ní napojené kanalizace v Dolní Lhotě, Horní Lhotě,
Sehradicích a Slopném (dnes v realizaci), a dále navrhované kanalizace v Podhradí, a
z Řetechova směrem do Pozlovic a Luhačovic.
Vysílače a jejich radioreléové trasy je nutné respektovat. Na k.ú. Petrůvka u Slavičína jsou 3
místa střetů technické infrastruktury s CHKO / MZCHÚ (viz.trasa VVN 110kV).
Je možné konstatovat, že kromě níže uvedených (zejména ale v případě ČOV v Dolní Lhotě
zásadních), je technická infrastruktura nelimitujícím faktorem pro rozvoj cestovního ruchu.
Limitující z hlediska rozvoje ploch cestovního ruchu:
1. Nedostatečná kapacita stávající distribuční sítě elektrické energie. Vedení VVN
je navrhované v úseku Slušovice-Slavičín, s odbočkou k plánované trafostanici v Pozlovicích.
Pro další rozvoj v území (zejména objekty typu aquapark nebo zóna lázeňských komplexů) je
zesílení kapacity nutné. V současné době je již navržena trasa kolem Pozlovic upravená,
s menším vlivem na zástavbu a krajinu.
2. Problematika čištění odpadních vod na tocích nad Luhačovickou přehradou. Řešení tohoto
problému vyžaduje delší časový horizont. Jedním z opatření by mělo být vybudování ČOV
v Dolní Lhotě, v současné době probíhá postupná realizace. Termín dokončení
odkanalizování aglomerace Dolní Lhota je plánován na červen 2011
3. V souvislosti s navrhovanou výstavbou na Jestřabí hoře bude nutné upřesnit rozvojové
aktivity kolem výtopny, která je v současné době ve vlastnictví Lázně Luhačovice, a.s., a
zajišťuje provoz většiny lázeňských objektů společnosti ve městě. V zásadě jsou možné pouze
2 varianty:
- Centralizované řešení bude ponecháno, výtopna bude ponechána na stávajícím místě,
bude zakomponována mezi novou výstavbu, příp.modernizována (poslední
modernizace v r.2004)
- Decentralizované řešení, výtopny řešeny u každého odběrného místa v každém
lázeňském objektu, výtopna na Jestřabí hoře zrušena, avšak vzhledem k provázanosti
problematiky nelze bez dalších studií určit rozsah souvisejících investic (předpokládá
se vysoká finanční náročnost tohoto řešení). Kriteriem pro posouzení této varianty
musí být rovněž vliv na kvalitu ovzduší v lázeňském místě.
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Tabulka předpokládaných příkonů navrhovaných aktivit
Objekt

Potřeba instalovaného příkonu
Vytápění,
teplá voda,
klimatizace

Lázeňský komplex
Lázeňský komplex
Lázeňský komplex
Lázeňský komplex
Lázeňský komplex
Lázeňský komplex
Aquapark
Celkem

- Centrum
- Jestřábí hora 1
- Jestřábí hora 2
- Jestřábí hora 3
- Jestřábí hora 4
- Jestřábí hora 5

Hotel
Zázemí golfového hříště
30 rodinných domů
Kryté kluziště
Celkem

Osvětlení

Dodávka požadovaného příkonu
Alternativa 1
Alternativa 2

Technologie
Elektrická
Elektrická Obnovitelné
Zemní plyn
Zemní plyn
mimo TZB
energie
energie
zdroje

769
769
769
769
769
769
528
5 141

kW.
Luhačovice
51
278
51
278
51
278
51
278
51
278
51
278
25
1 521
333
3 186

kW.

kW.

615
615
615
615
615
615
1 563
5 253

483
483
483
483
483
483
511
3 406

261
261
261
261
261
261
180
1 748

383
383
383
383
383
383
128
2 423

454
454
454
454
454
454
1 767
4 488

461
95
210
188
953

Pozlovice
31
167
13
26
21
32
13
38
77
262

369
76
168
150
763

290
58
95
88
529

157
32
71
64
324

230
48
83
74
435

272
53
108
100
533

Lokalita Luhačovice
Alternativa 1 nabízí pokrytí potřeba příkonu energie pro lokalitu Luhačovice ve vazbě na
dodávku zemního plynu s požadovaným jmenovitým příkonem 5,25MW a dodávku elektrické
energie s požadovaným příkonem 3,4 MW (např. TS 22/0,4 kV výkonem 2 x 1500 MVA +
400 kVA).
Alternativa 2 nabízí pokrytí potřeby příkonu energie ve vazbě na dodávku zemního plynu
s požadovaným jmenovitým příkonem 1,75 MW a dodávku elektrické energie s požadovaným
příkonem 2,45 MW (např. TS 22/0,4 kV výkonem 3 x 800 kVA). Zbývající část požadovaného
příkonu (4,5 MW) bude pokryta z obnovitelných zdrojů tj. tepelných čerpadel s technologií
vzduch – voda a solárního systému ve variantě pro celoroční ohřev teplé vody a přitápění
případně, v menší míře (řádově 10 kW), využití solárního fotovoltaického systému pro výrobu
elektrické energie.
Lokalita Pozlovice
Alternativa 1 nabízí pokrytí potřeba příkonu energie pro lokalitu Luhačovice ve vazbě na
dodávku zemního plynu s požadovaným jmenovitým příkonem 0,76 MW a dodávku elektrické
energie s požadovaným příkonem 0,53 MW (např. TS 22/0,4 kV výkonem 2 x 250 kVA).
Alternativa 2 nabízí pokrytí potřeby příkonu energie ve vazbě na dodávku zemního plynu
s požadovaným jmenovitým příkonem 0,32 MW a dodávku elektrické energie s požadovaným
příkonem 0,43 MW (např. TS 22/0,4 kV výkonem 400 kVA). Zbývající část požadovaného
příkonu (0,53 MW) bude pokryta z obnovitelných zdrojů tj. tepelných čerpadel s technologií
vzduch – voda a solárního systému ve variantě pro celoroční ohřev teplé vody a přitápění
případně, v menší míře (řádově 10 kW), využití solárního fotovoltaického systému pro výrobu
elektrické energie.
Pro obě lokality je zde v alternativě 1 tj. bez využití obnovitelných zdrojů a za předpokladu
100% soudobosti potřebný příkon 6 MW v zemním plynu a 4 MW v elektrické energii. Při
soudobosti 0,6 činí potřebný příkon u zemního plynu cca 3,5 MW, u elektrické energie cca
2,5 MW. Při zachování soudobosti 0,6 a využití obnovitelných zdrojů činí potřebný příkon u
zemního plynu cca 1,5 MW a cca 2 MW u elektrické energie. Využití zemního plynu se
předpokládá pro ohřev vody pro vytápění, větrání, teplou vodu pro mytí, úklid, wellness a
bazény. Využití elektrické energie se předpokládá pro osvětlení, motorickou technologie TZB
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pro vytápění, větrání, klimatizaci, dále pro technologii kuchyní, aquaparku, kluziště, výtahy a
vybavení interiérů spotřební a bílou technikou,
Lokální předpoklady využití obnovitelných zdrojů energie
Veškeré nové aktivity v řešeném území by měly být, pokud to bude možné, navrhovány s
využitím obnovitelných zdrojů energie (dále OZE), jako jsou sluneční energie, biomasa, apod.
Viz.udržitelný rozvoj území. Podíl obnovitelných zdrojů energie na primárních zdrojích
v současné době, přes pozitivní rozvoj z posledního roku, stále nedosahuje průměru EU.
V r.2000 byl tento průměr 6,7%, zatímco např.Rakousko v témže roce mělo podíl OZE 22,9%,
Švédsko 31,7% nebo Norsko 52,8%.
Využití sluneční energie se předpokládá zejména pro ohřev vody a vzduchu. Průměrný
počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje kolem 1.460h/rok,
v Luhačovicích 1.417h/rok, tedy podmínky v rámci ČR lehce podprůměrně. Průměrné roční
sumy globálního záření jsou v řešeném území přibližně 3.900MJ/m2.
U energie větru je nutné posoudit lokality v širších souvislostech. Obecně jsou
v podmínkách ČR vhodnější místa s vyšší nadmořskou výškou než 500m n.m. (v řešeném
území Obětová má 511 m n.m., Kameničná 521m n.m. – oba vrcholy jsou zalesněné).
Rozhodujícími ukazateli jsou zejména dva základní parametry – průměrná rychlost a četnost
směru větru. Nelze přesvědčivě konstatovat, že v řešeném území jsou vhodné podmínky.
Energie biomasy je relativně vhodnou variantou pro řešené území. Záleží však na kvalitě a
kvantitě místních zdrojů. Využitelné zejména decentralizovaně v lokálních výtopnách.

B6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkce lesa
Zpracováno dle přílohy č.3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., Metodických pokynů MŽP ČR č.j.
OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996, Zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně ZPF, ve znění Zákona
č.10/1993 Sb. Vyhodnocení je zpracováno pro dvě alternativní lokality, které jsou v územní
studii Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko navrženy pro nová 18-ti
jamková golfová hřišťě. Golfové hřiště je navrženo západně od Luhačovic v lokalitě Horní
Dvůr na plochách náležejících k.ú. Luhačovice a Ludkovice, a v prostoru severně od
Luhačovické přehrady v k.ú. Pozlovice. Údaje k lokalitám jsou v tabulkách.

B6.1 Kvalita zemědělských pozemků
Golfové hřiště na pomezí k.ú. Luhačovice a Ludkovice v lokalitě Horní Dvůr je navrženo na
pozemcích tak, aby byly přednostně využity pozemky ve IV. třídě ochrany zemědělské půdy a
aby byly minimalizovány tzv.zbytkové plochy. Z prostorových důvodů a rozsahu potřebných
ploch pro 18-ti jamkové hřiště vč.tréninkové plochy (driving range) jiné řešení není v zásadě
možné. Rezervní plocha je navržena, resp.převzata z platného Územního plánu Luhačovice
v severovýchodní části na pozemcích v k.ú. Luhačovice (plochy občanského vybavení,
tělovýchova a sport – plochy rezervní).
Areál navržený severně od Luhačovické přehrady v k.ú.Pozlovice je převážně na pozemcích ve
IV. třídě ochrany, v jižní části potom rovněž v III.třídě ochrany, menší část na pozemcích v V.
třídě ochrany zemědělské půdy. Z prostorových důvodů vč. potřebné výměry pozemků
nutných k výstavbě 18-ti jamkového areálu není v této lokalitě jiná varianta umístění možná.

B6.2 Zábor půdy v návrhovém období
Celkový předpokládaný zábor půdy činí pro golfové hřiště (OS) v lokalitě Horní Dvůr v k.ú.
Luhačovice a Ludkovice 52,0747ha, z toho 15,9929 ha v k.ú. Luhačovice, a 36,0818ha
v k.ú. Ludkovice. Pro komerčních zařízení (OK) je navržena plocha o výměře 1,6623 ha
severně od usedlosti Horní Dvůr, jako rozšíření stávajících ploch, a pás podél hřiště o výměře
1,0110 ha. Rezervní plocha (převzata z ÚP Luhačovice) o výměře 16,9333 ha je v k.ú.
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Luhačovice, a v budoucnu může sloužit k rozšíření hřiště, jako golfová akademie, nebo jako
tréninkové krátké hřiště (např. 6 jamek par 3).
Pro golfové hřiště v k.ú. Pozlovice je vymezeno území v rozsahu 52,2333 ha.
Všechny pozemky jsou zemědělské. Vymezené pozemky pro golfové hřiště z prostorových
důvodů v některých částech bezprostředně sousedí s lesními pozemky.

Schéma, golfové hřiště na k.ú. Luhačovice a Ludkovice (měřítko 1:5000 platí pro formát A3)
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Schéma, golfové hřiště na k.ú. Pozlovice (měřítko 1:5000 platí pro formát A3)
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ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem
[ha]

v SZÚ
[ha]

v LPF
[ha]

18
19
22
23
24
27
42
43

3,76
14,10
10,37
7,83
8,68
7,30
1,66
1,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

v ZPF
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF I
[ha]

z toho
v SZÚ
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF II
[ha]

z toho
v SZÚ
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF III
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF IV
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF V
[ha]

3,76
14,10
10,37
7,83
8,68
7,30
1,66
1,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,76
5,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1,66
0,00

0,00
8,12
10,37
7,83
8,68
7,30
0,00
1,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

plocha občanského vybavení - OS
plocha občanského vybavení - OS
plocha občanského vybavení - OS
plocha občanského vybavení - OS
plocha občanského vybavení - OS
plocha občanského vybavení - OS
plocha komerčních zařízení - OK
plocha komerčních zařízení - OK

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6,65
0,00

6,77
3,50

0,00
0,00

plocha občanského vybavení - OS
plocha občanského vybavení - OS

z toho
v SZÚ
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF II
[ha]

z toho
v SZÚ
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF III
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF IV
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF V
[ha]

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7,15
5,65

7,21
18,78

0,29
11,61

Plochy rezervní
20
13,42
0,00
0,00
13,42
21
3,50
0,00
0,00
3,50
Tabulka záboru ZPF v k.ú.Luhačovice a Ludkovice

v LPF
[ha]

v ZPF
[ha]

z toho v
třídě
ochrany
ZPF I
[ha]

32
14,65
0,00
0,00
33
37,57
0,00
0,00
Tabulka záboru ZPF v k.ú.Pozlovice

14,65
36,35

0,00
0,00

ID
funkční
plochy

výměra
plochy
celkem
[ha]

v SZÚ
[ha]
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B6.3 Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability
Golfových hřišť se týkají výhradně lokální biokoridory a částečně biocentra, tyto plochy
mohou být i nadále zemědělsky využívány jako trvalé travné porosty. Předpokládá se jen
omezení ve způsobu obhospodařování zemědělských pozemků.

B6.4 Posouzení záboru zemědělských pozemků
Nové plochy navržené pro využití jako golfová hřiště jsou navrženy na plochách s relativně
příhodnou konfigurací terénu. V případě hřiště v lokalitě Horní Dvůr umístění neovlivňuje
rozvojové možnosti Luhačovic a ani Ludkovic, hřiště je zcela mimo zastavěné území a ani na
ně nenavazuje. V případě hřiště u Pozlovic navrhované plochy počítají s územním rozvojem
při jihovýchodních hranicích zastavěného území obce. Záborem ploch nedojde k narušení
organizace zemědělského půdního fondu ani zemědělských cest.
Kvalita zemědělských pozemků navrhovaných k záboru je převážně v III. až V. třídě ochrany
zemědělské půdy. Jiné proveditelné řešení v potřebném rozsahu v zásadě není možné. Oba
areály jsou dopravně napojeny stávajícími komunikacemi s možností napojení na inženýrské
sítě.
Z hlediska prostorového řešení je vhodnější lokalita Horní Dvůr, na území k.ú. Luhačovice a
Ludkovice.
Luhačovice
V územní studii jsou navrženy plochy pro golfové hřiště v lokalitě Horní Dvůr, v západní části
mimo zastavěné území. Severovýchodní část je navržena, resp.převzata z Územního plánu
Luhačovice, jako plocha rezervní. Jako zázemí je navrženo využití areálu Horní Dvůr
s přilehlými plochami, v současné době brownfield.
V současné době je většina pozemků navržených k výše uvedenému využití vedena jako orná
půda a trvalé travní porosty.
Umístění rozvojových ploch je limitované potřebnou výměrou, místními podmínkami a
vazbami na již existující provozy (areál Horní Dvůr). Jiné pozemky obdobného charakteru se
v k.ú. Luhačovice nenacházejí.
Pozemky pro navrhovaný záměr jsou ve IV. třídě ochrany zemědělské půdy. Pouze část
plochy rezervní je na ploše ve III. třídě ochrany (částečně).
Dle údajů Oblastní státní meliorační správy v řešeném území nejsou provedeny meliorace.
Ludkovice
Územní studií navrhované plochy jsou mimo zastavěné území, při jihovýchodních hranicích
katastrálního území ve vazbě na areál Horní Dvůr.
Současné využití většiny navrhovaných pozemků je jako orná půda, případně jako trvalé
travní porosty.
Návrh v maximální míře využívá volné pozemky ve vazbě na plochy navržené v k.ú.
Luhačovice. Pozemky pro navrhovaný záměr jsou ve III. (pouze v severní části) a IV. třídě
ochrany zemědělské půdy.
Dle údajů Oblastní státní meliorační správy v řešeném území nejsou provedeny meliorace.
Pozlovice
Pozemky navržené k využití pro tělovýchovu a sport – golfové hřiště jsou navrženy východně
od zastavěného území obce, severně nad Luhačovickou přehradou. Alternativní umístění
v této lokalitě vzhledem k potřebné výměře není možné. Zázemím pro golfové hřiště bude
rovněž po rekonstrukci areál současného brownfields vč. přilehlých pozemků. Současné
využití většiny pozemků je jako orná půda a trvalé travní porosty (v severní části).
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Návrh v maximální míře využívá volné pozemky mimo zastavěné území obce.
Pozemky pro navrhovaný záměr jsou ve III. až V. třídě ochrany zemědělské půdy.
Dle údajů Oblastní státní meliorační správy v řešeném území nejsou provedeny meliorace.

B6.5 Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Navržené plochy pro občanskou vybavenost, tělovýchovu a sport – golfové hřiště jsou
navrženy výhradně na zemědělských plochách. Pouze v části území v k.ú. Luhačovice,
Ludkovice a Pozlovice navrhované plochy bezprostředně sousedí s pozemky určenými k plnění
funkcí lesa (jsou méně jak 50m od hranice lesa).
Výstavba v nově navržených lokalitách je takového charakteru, že okolní lesní porosty
neovlivní.
V případě nové výstavby bude nutný souhlas orgánu státní správy lesů k umístění jakékoliv
stavby na lesním pozemku nebo ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa – viz zákon č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), § 14. Rozhodnutí o
umístění stavby do vzdálenosti menší než 50 m lze vydat jen se souhlasem příslušného
orgánu státní správy.

B7. Zhodnocení navrženého řešení z pohledu udržitelnosti
Územní plánování stanovuje a koordinuje hlavní směry rozvoje a současně definuje limity
rozvoje vyplývající ze stavu a možnosti území. Udržitelný rozvoj je definován jako vyvážený
rozvoj sociální, ekonomický a environmentální, který uspokojí současné potřeby obyvatel aniž
ohrozí potřeby budoucích generací.
Pro zhodnocení navrhovaných opatření z pohledu udržitelného rozvoje byly navrženy
indikátory. Indikátory pro udržitelný rozvoj lze aplikovat pro potřeby studie:
Míra nezaměstnanosti – žádoucí je snížení nezaměstnanosti v regionu, v návrhové části
navrženy aktivity, které vyvolají potřeby nových pracovních míst, v optimálním případě
celoročně. Těžiště aktivit se nadále předpokládá v Luhačovicích, v případě výstavby golfových
hřišť s přesahem do Pozlovic a Ludkovic.
Hustota obyvatel na ha – zůstává beze změny, nedochází k výraznému zabírání nových
ploch (zejména pro obytnou výstavbu) mimo zastavěné území, kromě rozvojových ploch
v Pozlovicích mezi golfovým hřištěm a již existující zástavbou v ulici Na Drahách a Antonína
Václavíka.
Hrubý domácí produkt (dále HDP) na osobu – souvisí s nově navrženými aktivitami, jejich
charakter by měl být pokud možno celoroční, lokálně by mělo dojít ke zvýšení hodnoty.
Podíl spotřeby obnovitelných zdrojů energie (OZE) – v současné době v řešeném území
na poměrně velmi nízké úrovni, ve výhledu je žádoucí zvýšit počet zařízení využívajících
OZE.
Obnovitelné zdroje energie (OZE), ať již půjde o sluneční energii, biomasu, větrnou
energii, příp.jiné. Vždy je třeba posoudit vhodnost pro konkrétní projekt v konkrétním místě.
Občanské vybavení – v současné době je úroveň občanské vybavenosti v řešeném území
relativně dostatečná.
Plochy veřejné a obytné zeleně na obyvatele – V návrhu byly pokud možno
respektovány všechny stávající plochy veřejné zeleně (viz.mimo jiné podmínky v CHKO),
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zejména plochy v návaznosti na lázeňské území. Vzhledem k charakteru lázní je požadavek na
citlivé začlenění případné nové zástavby do existující zeleně žádoucí.
Dopravní vybavenost – v návrhu se počítá s novými trasami pro cyklisty a s vybudováním
parkovacích objektů, které by měly ulehčit středu města. Jedná se zejména o záchytná
parkoviště na okraji sídel a parkoviště u jednotlivých aktivit v území.
Počty návštěvníků, turistů, v turistické destinaci – Luhačovicko je bezpochyby
atraktivní specifickou turistickou oblastí s prioritním zaměřením na lázeňství. Cílem studie bylo
navrhnout opatření k zlepšení infrastruktury pro turistický ruch, zvýšení atraktivity v doposud
slabším období zimních měsíců
Počty ubytovacích zařízení v centrech cestovního ruchu – v rámci studie byly navrženy
nové rozvojové plochy pro 1 lázeňský komplex v centru Luhačovic (v souladu s územním
plánem) a nové rozvojové plochy pro lázeňskou infrastrukturu – 2-3 lázeňské komplexy na
Jestřabí hoře (vyvolá změnu územního plánu). Další ubytovací kapacita byla navržena v místě
stávajícího brownfieldu u budoucího golfového hřiště v Pozlovicích.
Pro sektor cestovního ruchu byly rámcové principy rozvedeny do níže uvedených 10-ti
strategických cílů ochrany životního prostředí pro udržitelný rozvoj cestovního
ruchu. Tyto cíle byly definovány podle Státní politiky ŽP – cílů SPŽP pro cestovní ruch a
turistiku a Zprávy generálního tajemníka OSN k Cestovnímu ruchu a ochraně životního
prostředí (Rada OSN pro udržitelný rozvoj č. 7, podkladový materiál č.
E/CN.17/1999/5/Add.3):
1) zavádění a využívání nových nástrojů ochrany ŽP, které zvyšují dlouhodobou
konkurenceschopnost služeb cestovního ruchu (např. EMS, EMAS, dobrovolné dohody,
používání ekologicky šetrných výrobků, ekolabeling, apod.),
2) snižování nadměrné zátěže území regulací cestovního ruchu v přetížených územích,
3) časová a prostorová diverzifikace cestovního ruchu (včetně posílení mimosezónního
charakteru cestovního ruchu a diverzifikace nástupišť),
4) podpora ekologicky šetrných druhů dopravy v územích atraktivních pro cestovní
ruch, včetně center měst (podpora cyklistické, pěší a hromadné dopravy),
5) respektování limitů využívání území při umisťování infrastruktury cestovního ruchu,
6) zkvalitňování místního prostředí v rámci činnosti turistických zařízení,
7) ochrana historického prostředí (péče o kulturní a přírodní prostředí),
8) podpora účasti klíčových zájmových skupin při navrhování turistických produktů,¨
9) sledování rozvoje cestovního ruchu (celého sektoru nebo lokalit) podle stanovených
indikátorů udržitelného rozvoje a zveřejňování těchto informací,
10) informování návštěvníků o specifikacích místního prostředí a zásadách jeho ochrany
(environmentální osvěta a výchova).
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