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1. Úvodem
Požadavek na pořízení územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ (dále též ÚS či
Koncepce) vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace – ze Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje (dále jen ZUR ZK). ZÚR ZK vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje
dne 10.9.2008 usnesením č.0761/Z23/08 formou opatření obecné povahy (nabylo účinnosti
dne 23.10.2008).
Na základě tohoto požadavku byly v prosinci 2011 zpracovány průzkumy a rozbory jako
vstupní analytický podklad, který sloužil pro vlastní vypracování ÚS v dubnu 2012 s tím, že
tato ÚS bude sloužit spíše jako koncepční rámec pro stanovení rekreačního potenciálu území
horního povodí Vsetínské Bečvy (nad soutokem se Senicí). ÚS představuje územně plánovací
podklad, který v souladu s udržitelným rozvojem území měl stanovit určující směry rozvoje a
nastínit prioritní problémy k řešení z hlediska rekreačního využití území.
Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem Zlínského
kraje usnesením č.0749/Z21/12 dne 12.9.2012 a nabyla účinnosti dne 5.10.2012 s tím, že
řešeného území se žádná změna ZÚR (a tím ani aktualizace naturového hodnocení ZÚR
/Chvojková, 2012/) SEA posouzení včetně příloh) netýkala. ÚS tedy představuje územně
plánovací podklad, který v souladu s udržitelným rozvojem území měl stanovit prioritní
směry rozvoje a prioritní problémy k řešení z hlediska rekreačního využití území. Tedy
nastínit potřeby a možnosti v území za předpokladu respektování přírodních hodnot, které
jsou na jedné straně hlavní podstatou atraktivity území pro rekreaci, na druhé straně
výrazným limitem pro případné územní či prostorové naplnění ideově vymezených lokalit na
území jednotlivých obcí. Tyto lokality jsou dále děleny do konkrétních ploch podle funkce.
Během roku 2013 pořizovatel ÚS (KÚ Zlínského kraje) pokládal za potřebné její verzi,
vypracovanou v dubnu 2012, podrobněji projednat a předložil ji v březnu t.r. některým
správním úřadům či institucím k vyjádření. Tím ale došlo k posunutí studie (zadané ve
smyslu stanovení směru, rozvojových os, strategie rekreace a rámcové stanovení případné
významnosti jednotlivých obcí) na úroveň územně plánovací dokumentace1. Oslovené
správní úřady většinově zareagovaly konkrétními požadavky na detailnější vyhodnocení
předložené územní studie, a to včetně požadavků na SEA hodnocení a hodnocení vlivů na
lokality soustavy Natura 2000, poněvadž výsledná forma ÚS s ohledem na smluvní podmínky
zadání evokuje územně plánovací dokumentaci, ale její obsah zůstává na úrovni obecných
regulativů a zásad, které pro konkrétní vyhodnocení jejich vlivů je nutno pokládat za
nepostačující.
Stanoviskem AOPK ČR – Správy CHKO Beskydy č.j. 1667/BE/2013 ze dne 24.4.2013 dle §
45i platného znění ZOPK nebyl vyloučen vliv na Evropsky významnou lokalitu Beskydy a
Ptačí oblast Horní Vsacko. Krajský úřad Zlínského kraje 27666/2013 ze dne 3.5.2013 svým
Koordinovaným stanoviskem nevyloučil významný vliv rovněž na PO Horní Vsacko. Tím se
mj. předkládaná ÚS jako Koncepce dostala i do režimu SEA hodnocení2 a dostala se do
polohy Koncepce charakteru klasické územně plánovací dokumentace, kterou je potřeba

1

ÚS dle názoru zpracovatele naturového hodnocení by neměla být řešená ÚS detailně o plochách, přičemž
regulativy byly požadovány na konkrétní plochy (v rámci vymezené lokality) podle navrhované funkce.
2
Územně plánovací podklady se zpravidla neposuzují, poněvadž nemají závaznost.
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samostatně posoudit dle § 45i zák. č. 1154/1992 Sb., v platném znění, tedy vypracovat
hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (dále jen „naturové hodnocení“).
Objednání SEA hodnocení dle ZPV a naturového hodnocení následovalo po konzultačním
jednání zpracovatele ÚS, autorizované osoby s pořizovatelem dne 28.5.2013 a bylo následně
objednáno během června 2013. Úvodní orientační šetření zpracovatele naturového hodnocení
bylo provedeno v červenci 2013, podrobné terénní šetření ve dnech 18., 19. a 21 srpna 2013.
Dne 21.8. 2013 se zároveň uskutečnilo první společné jednání pořizovatele ÚS, zpracovatele
ÚS, zpracovatele SEA hodnocení a naturového hodnocení s představiteli dotčených obcí a
pověřeného obecního úřadu 3. st. (MěÚ Vsetín) nad pojetím Koncepce. Dne 10.9.2013
s ohledem na složitost území Velkých Karlovic a vzhledem k rozpracovanosti nového ÚP
Velké Karlovice bylo uskutečněno konzultační jednání na OÚ Velké Karlovice spojené
s dalším terénním šetřením zpracovatelů.
Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK) je tedy posouzení vlivu Koncepce: „Územní
studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ na lokality soustavy Natura 2000. Cílem
předkládaného hodnocení je zjistit, zda koncepce v předložené může mít významný negativní
vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Hodnocení bylo zpracováno pro jednu předloženou variantu (Ciznerová a kol., 04/2012,
Ciznerová a kol. 08/2013). Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na
návrhovou část Koncepce, která obsahuje návrh konkrétních ploch. Jejich poloha a
navrhované funkční využití může potenciálně ovlivnit jak území EVL Beskydy, resp. její
předměty ochrany, tak území PO Horní Vsacko, resp. její předměty ochrany. Předměty
ochrany dalších nejbližších EVL ovlivněny být nemohou.
Naturové hodnocení vychází z textových a mapových podkladů územní studie (Urbanistické
středisko Brno, s.r.o., duben 2012). Dále vychází ze zpracování dalších tištěných a digitálních
dat o sledovaném území a z konzultací na Správě CHKO Beskydy v poslední dekádě srpna a
první poloviny září 2013. Dále byla otázka některých předmětů ochrany konzultována s Mgr.
Janem Losíkem, Ph.D. (mj. ND OP 14-10-2013) Podrobný popis jednotlivých aspektů
koncepce a jejích vlivů na dílčí složky životního prostředí nejsou předmětem tohoto
hodnocení dle § 45i ZOPK.
S ohledem na okolnost, že jde o územně plánovací podklad bez konkrétní závaznosti, je
naturové hodnocení zpracováno sice ve smyslu metodických pravidel (MŽP, 2011), ale
s určitým screeningovým pojetím, které by mělo spíše řešit zpětnou vazbu k pojetí Koncepce
ve vztahu k ochraně životního/přírodního prostředí i vzhledem k limitům území,
vyplývajícím především z polohy v CHKO Beskydy s odstupňovanou zonací ochrany přírody
a uvnitř dvou lokalit soustavy Natura 2000.
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2. Charakter posuzované koncepce
2.1. Identifikační (administrativní) údaje
Jde o posouzení vlivu koncepce charakteru územní studie, a to Územní studie Rekreační oblast
Vsetínská Bečva.
Krajský úřad Zlínského kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu
IČ 70891320
Ing. Jaroslav Vávra, pověřený pracovník oddělení územního plánování
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 ZLÍN
Tel. +420 577 043 466
e-mail: jaroslav.vavra@kr-zlinsky.cz ; www.kr-zlinsky.cz
Projektant ÚS:
Ing. arch. Vanda Ciznerová a kol.,
URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
Příkop 8, 602 00 BRNO
tel.:
+420 545 175 896; +420 545 175 895
e-mail: ciznerova@usbrno.cz; novotny@usbrno.cz; www.usbrno.cz
Umístění:
Kraj Zlínský, na území samosprávných celků na úrovni obcí Vsetín, Ústí,
Janová, Hovězí, Zděchov, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka,
Velké Karlovice
Poloha v CHKO Beskydy, uvnitř EVL CZ0724089 Beskydy, na území
podstatné části PO 0721023 Horní Vsacko
Orgán územního plánování:
KÚ Zlínského kraje (pořizovatel)
Orgán ochrany přírody: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa chráněné krajinné oblasti
Beskydy
KÚ Zlínského kraje, odbor ŽPaZ – pro malou SZ část území mimo CHKO
Objednatel :

2.2. Stručné údaje o koncepci
Koncepce řešení vychází ze základního cíle vytvářet územní podmínky pro využití rekreační
potenciál území a navrhnout optimální řešení pro vyvážený rozvoj území z hlediska faktorů
ekonomických, sociálních a životního prostředí. Jde o územně plánovací podklad, nikoli o
nějaký stupeň závazné územně plánovací dokumentace. Jde tedy o koncepční dokument
ideového charakteru, který by měl nastínit možné směry rozvoje rekreačních aktivit
v územním (urbanistickém) kontextu, v dalším textu pokládaný za směrný koncepční
podklad.
Základní aspekty Koncepce
Směrně pojatá územní studie (doporučující charakter) by měla vytvářet koncepční nástroj pro
uplatnění možného využití území oblasti Vsetínská Bečva pro zkvalitnění rekreačních služeb.
V rámci návrhu ÚS (Ciznerová a kol., 4/2012) je navrhováno koncepční pojetí
v následujících aspektech:






propojení cyklostezky Bečva č.472 se systémem cyklostezek a cyklotras v katastrech, jejich propojení a
napojení na severní a jižní cykloturistickou a běžkařskou trasu;
doplnění občanské vybavenosti na cyklostezkách a cyklotrasách;
nástupní centrum do území Vsetínské Bečvy;
koncepce rozvoje ve vybraných územích s rekreačním potenciálem;
koncepce protipovodňové ochrany v povodí Vsetínské Bečvy ve vztahu k rekreačnímu využití území
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Pro potřeby územní studie jsou stanoveny tyto plochy s rozdílným způsobem využití (funkční
využití):
RH
OK
OS
OS.1
OS.D
SO.4
S*.1

plochy hromadné rekreace
plochy komerčních zařízení
plochy pro tělovýchovu a sport
plochy volnočasových aktivit
plochy technického a dopravního zázemí tělovýchovy, sportu a rekreace
plochy smíšené rekreační
plochy smíšené nezastavěného území s možností využití pro tělovýchovu a sport

Do projednání předložená verze Návrhu ÚS (Ciznerová a kol., 4/2012) aktuálně územně
vymezuje 20 rekreačních lokalit na celkem 116 dílčích plochách v některém ze 7 výše
uvedených způsobů využití s tím, že jde buď o plochy deklarující stav (plochy stavové) nebo
o plochy, deklarující návrh (návrhové, resp. rozvojové plochy - podbarveno)3. Seznam lokalit
a ploch, vymezených územní studií je uveden v následující tabulce:
Vsetín
Na k.ú. Vsetín je navržena plocha komerčních zařízení.
1 – Nástupní centrum do území Vsetínské Bečvy (V1)
ID
V1-1

kód
OS.D

V1-2

OK

způsob využití území
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - návrh
plocha komerčních zařízení - návrh

další podmínky využití území

Janová
Na k.ú. Janová je navržena intenzifikace sportovně rekreačního areálu Janová.
2 - Sportovně rekreační areál Janová (J1)
ID
J1-1

kód
OS

způsob využití území
plochy pro tělovýchovu a sport –stav

další podmínky využití území
intenzifikace

Hovězí
Na k.ú. Hovězí je navržen rozvoj autokempu a stávajících komerčních ploch a malá plocha
vybavenosti u stávající cyklostezky.
3 – autokemp Hovězí (Ho1)
ID
Ho1-1
Ho1-2
Ho1-3
Ho1-4

kód
RH
OK
OK
OS.D

Ho1-5

RH

způsob využití území
plochy hromadné rekreace - návrh
plochy komerčních zařízení - návrh
plochy komerčních zařízení - stav
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - návrh
plochy hromadné rekreace - stav

další podmínky využití území

intenzifikace

4 – vybavenost u cyklostezky (Ho-2)
ID
Ho2-1

kód
OS

způsob využití území
plochy pro tělovýchovu a sport -návrh

další podmínky využití území

Huslenky
Na k.ú. Huslenky není vymezen návrh.
3

Číslování lokalit je vlastní dle pořadového čísla, je drženo označení lokality a číslování dílčích ploch
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Halenkov
Na k.ú. Halenkov je navržen rozvoj lyžařského areálu a plochy pro vznik bike tras.
5 - Sportovně rekreační areál Halenkov - Na Provazném (Ha1)
ID
Ha1-1
Ha1-2
Ha1-3
Ha1-4
Ha1-5
Ha1-6
Ha1-7
Ha1-8

kód
S*.1

způsob využití území
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
OS.1 plochy volnočasových aktivit - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
OS.D tělovýchovy, sportu a rekreace - stav
OS.1 plochy volnočasových aktivit - návrh
RH plochy hromadné rekreace - stav
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
OS
OS plochy pro tělovýchovu a sport - návrh
S*.1 plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh

další podmínky využití území

Nový Hrozenkov
Na k.ú. Nový Hrozenkov se navrhuje intenzifikace Ski areálu Kohútka, areálu Balaton, bike
centra Nový Hrozenkov a ski areálu Vranča.
6 - Ski areál Kohútka (NH1)
ID
NH1-1
NH1-2

kód
OS
RH

NH1-3

S*.1

NH1-4
NH1-5
NH1-6
NH1-7
NH1-8
NH1-9

S*1
SO.4
SO.4
OS
RH
OS

NH1-10

OS.D

NH1-11

OS.D

způsob využití území
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plochy hromadné rekreace - stav
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy smíšené rekreační - stav
plochy smíšené rekreační - návrh
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plochy hromadné rekreace - stav
plochy pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - stav

další podmínky využití území

7- Areál "Balaton" (NH2)
ID
NH2-1
NH2-2

kód
OS.1
OK

NH2-3
NH2-4

OS.D
OS

způsob využití území
plochy volnočasových aktivit – stav
plochy komerčních zařízení –stav
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - stav
plochy pro tělovýchovu a sport - návrh

další podmínky využití území

8 - Bike centrum - Nový Hrozenkov (NH3)
ID
NH3-1
NH3-2
NH3-3

kód
OK
OK
OS.D

způsob využití území
plochy komerčních zařízení - návrh
plochy komerčních zařízení - stav
plochy technického a dopravního zázemí
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ID
kód
způsob využití území
další podmínky využití území
tělovýchovy, sportu a rekreace - stav
NH3-4
NH3-5
NH3-6

OS
RH
S*.1

plochy pro tělovýchovu a sport – stav
plochy hromadné rekreace - stav
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh

9 – ski areál Vranča (NH4)
ID
NH4-1
NH4-2
NH4-3

kód
OS
OK
OK

NH4-4
NH4-5
NH4-6

OS.D
OS
OK

NH4-7

OS.D

způsob využití území
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plochy komerčních zařízení - návrh
plochy komerčních zařízení - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - návrh
plochy pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy komerčních zařízení - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - návrh

další podmínky využití území

Karolinka
Na k.ú. Karolinka se navrhuje intenzifikace občanské vybavenosti v centrální části a zvýšení
standardu Ski areálu Karolinka.
10 - Karolinka - centrum města
ID
K1-1

kód
OK

způsob využití území
plochy komerčních zařízení –stav

další podmínky využití území

11 - Ski areál Karolinka
ID

kód

K2-1

OS.D

K2-2

OS

způsob využití území
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace – stav
plochy pro tělovýchovu a sport – stav

další podmínky využití území

Velké Karlovice
Na k.ú. Velké Karlovice jsou vymezeny plochy, které umožní intenzifikaci a rozvoj rekreace
a sportu.
12 - Ski areál Soláň (VK1)
ID
VK1-1
VK1-2
VK1-3
VK1-4

kód
RH
OS.1
OS.1
OS.1

VK1-5

S*.1

VK1-6
VK1-7
VK1-8
VK1-9

S*.1
OS
OS
SO.4

VK1-10

S*.1

způsob využití území
plochy hromadné rekreace - stav
plochy volnočasových aktivit - stav
plochy volnočasových aktivit - návrh
plochy volnočasových aktivit - návrh
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plochy smíšené rekreační - stav
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
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13 - Ski areál Razula (VK2)
ID
VK2-1
VK2-2

kód
OK
OS

způsob využití území
plochy komerčních zařízení - stav
plochy pro tělovýchovu a sport - stav

další podmínky využití území

14 - Ski areál Machůzky (VK3)
ID
VK3-1
VK3-2
VK3-3
VK3-4
VK3-5

kód
způsob využití území
OS.1 plochy volnočasových aktivit - návrh
SO.4 plochy smíšené rekreační - návrh
OS plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plochy smíšené nezastavěného území s možností
S*.1 využití pro tělovýchovu a sport -návrh
plochy smíšené nezastavěného území s možností
S*.1 využití pro tělovýchovu a sport -návrh

další podmínky využití území

15 - Ski areál Bambuch (VK4)
ID
VK4-1
VK4-2
VK4-3
VK4-4
VK4-5
VK4-6
VK4-7
VK4-8
VK4-9
VK4-10
VK4-11
VK4-12

kód
OS.1
SO.4
OK
OS.1
OS.D

způsob využití území
plochy volnočasových aktivit - návrh
plochy smíšené rekreační - návrh
plochy komerčních zařízení - návrh
plochy volnočasových aktivit - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - stav
SO.4 plochy smíšené rekreační - návrh
S*.1 plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
OS plochy pro tělovýchovu a sport - návrh
OS plochy pro tělovýchovu a sport - stav
OS plochy pro tělovýchovu a sport - návrh
S*.1 plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
S*.1 plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh

další podmínky využití území

16 - Ski areál Kyčerka (VK5)
ID
VK5-1

kód
S*.1

VK5-2

OS.D

VK5-3
VK5-4
VK5-5
VK5-6
VK5-7
VK5-8
VK5-9

OS.D
OS
SO.4
SO.4
SO.4
OS
S*.1

VK5-10
VK5-11

OS.D
SO.4

způsob využití území
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - stav
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - stav
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plochy smíšené rekreační - návrh
plochy smíšené rekreační - návrh
plochy smíšené rekreační - návrh
plochy tělovýchovy a sportu - stav
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace – stav
plochy smíšené rekreační - návrh
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17 - Velké Hanzlůvky (VK6)
ID

kód

VK6-1
VK6-2
VK6-3

S*.1
RH
OS

způsob využití území
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy hromadné rekreace - stav
plochy pro tělovýchovu a sport - stav

další podmínky využití území

18 - Velké Karlovice- jádrové území (VK7)
ID
VK7-1
VK7-2
VK7-3
VK7-4
VK7-5

kód
OS.1
SO.4
SO.4
SO.4
S*.1

VK7-6
VK7-7

OS
S*.1

VK7-8
VK7-9
VK7-10
VK7-11
VK7-12
VK7-13
VK7-14
VK7-15

OS
OS.1
SO.4
OS.1
SO.4
RH
SO.4
S*.1

VK7-16

OS

VK7-17
VK7-18

SO.4
OS.1

způsob využití území
plochy volnočasových aktivit - návrh
plochy smíšené rekreační - stav
plochy smíšené rekreační - návrh
plochy smíšené rekreační - návrh
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy pro tělovýchovu a sport – stav
plochy volnočasových aktivit - návrh
plochy smíšené rekreační - stav
plochy volnočasových aktivit - návrh
plochy smíšené rekreační - stav
plochy hromadné rekreace - stav
plochy smíšené rekreační - návrh
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plochy smíšené rekreační - návrh
plochy volnočasových aktivit - návrh

další podmínky využití území

19 - Ski areál Velké Karlovice (VK10)
ID
VK10-1
VK10-2

kód
OS

způsob využití území
plochy pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
OS.D tělovýchovy, sportu a rekreace - návrh

další podmínky využití území

Zděchov
Na k.ú. Zděchov se navrhuje intenzifikace sportovně rekreačního areálu Zděchov.
20 – sportovní areál Zděchov (Z1)
ID
Z1-1
Z1-2
Z1-3

kód
OS
OS
OS.D

Z1-4

OK

způsob využití území
plochy pro tělovýchovu a sport -stav
plochy pro tělovýchovu a sport - návrh
plochy technického a dopravního zázemí
tělovýchovy, sportu a rekreace - stav
plochy komerčních zařízení - návrh

další podmínky využití území

Pro jednotlivé plochy řešených lokalit jsou dále stanoveny regulativy - podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního využití (funkce RH, OK, OS, OS.1,
OS.D, SO4 a S*.1,), jak je popsáno nad tabulkou
EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA
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Územní studie dále navrhuje rozšíření cykloturistických a běžkařských tratí (vazba na plochy
S*.1 –viz dopravní infrastruktura), dále jde o návrh severní hřebenové cykloturistické a
běžkařské trasy a o návrh jižní hřebenové cykloturistické a běžkařské trasy.
Územní studie dále na základě požadavků ze zadání dále řeší:
a) koncepci protipovodňových opatření:




rušení navržené řízené inundace Vsetín I
rušení poldru na Miloňovském potoce
jsou navrženy prvky protipovodňové ochrany ze Studie ochrany před povodněmi na území
Zlínského kraje, a to:
o
o
o



je navrženo nové území pro umístění poldrů
o
o
o



na levostranném bezejmenném přítoku vodního toku Brodská
na levostranném bezejmenném přítoku vodního toku Vranča
na vodním toku Miloňovský potok

jsou navržena území pro umístění hrazení bystřin s akumulací
o
o
o
o
o
o
o



ochranné hráze podél Vsetínské Bečvy
řízené inundace s výjimkou RI Vsetín I
poldr Uzgruň

na pravostranném bezejmenném přítoku vodního toku Hovízky
na vodním toku Hovízky
na vodním toku Břežitá
na levostranném bezejmenném přítoku vodního toku Stanovnice
na levostranném bezejmenném přítoku vodního toku Tišňavský potok
na vodním toku Velká Hanzlůvka
umístění lze řešit v celém území mimo I. a II. zónu CHKO

jsou navržena území pro umístění hrazení bystřin s výškou přehrážky do 0,30 cm
o
o
o

opatření jsou vymezena pouze bodově
v grafické části vymezené body jsou pouze informativní
umístění lze řešit v celém území mimo I. a II. zónu CHKO

b) koncepci technické infrastruktury
Stávající technická infrastruktura je stabilizovaná. Zásobování vodou je řešeno převážně napojením
na skupinový vodovod Stanovnice. Část obcí má vlastní zdroje a možnost na napojení na SV
Stanovnice, odkanalizování je rovněž zabezpečeno – obce mají vybudovanou kanalizaci s následným
čištěním odpadních vod nebo projektově připravenou koncepci. Zásobování elektrickou energií a
plynem je rovněž stabilizováno – v řešeném území se nacházejí dostatečné zdroje.
Rozvojové lokality v rámci řešení rekreačního potenciálu lze napojit do stávajících systémů technické
infrastruktury na základě potřeby.
U stávajících i navrhovaných lyžařských areálů lze realizovat vodní plochy (otevřené, zakryté) pro
zasněžování lyžařských svahů.

c)

koncepci dopravní infrastruktury

Z hlediska širších vztahů je určujícím prvkem silnice II. třídy č. 487 Ústí u Vsetína – Velké Karlovice
– (Slovensko), která tvoří páteřní komunikaci v území.
Plochy pro silniční dopravu se samostatně nevymezují, jsou součástí ploch OS.D - plochy
technického a dopravního zázemí tělovýchovy, sportu a rekreace; ostatní navržené parkoviště jsou
součástí nově navržených ploch.
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Územní studie dále navrhuje cyklotrasy:



















Zděchov – Valašská Polanka
Zděchov – Vlčnov – Filka – (Jahodný hřeben)
Hovězí – Zděchov
Hovězí – Jahodný (hřeben) – Leskovec
Ústí – Jahodný (hřeben)
U Čechů (Huslenky – Kychová) – Papajské Sedlo – Lazy pod Makytou (Čertov) Slovensko
Huslenky – místní cyklotrasa v obci
Huslenky – U Krošenků
Huslenky – Uherská – (Zděchov)
Halenkov – Lušovka (hřeben)
Lušovka (hřeben) – Tanečnice
Nový Hrozenkov – Tanečnice
Nový Hrozenkov – Vranča – Kohútka - Lazy pod Makytou (Čertov) Slovensko
Kohútka – Papajské Sedlo – Zděchov
Karolinka – Příschlop sedlo – Bukovina (Malý Javorník)
Velké Karlovice – údolí Pluskovec
Velké Karlovice - Soláň
Velké Karlovice (Uzgrúň – Makovský průsmyk)

d)

Podmínky pro umístění rozhleden v území

Na základě posouzení schématu krajinných kompozic a lokalit záměrů na umístění rozhleden, které
bylo provedeno v etapě Průzkumy a rozbory, jsou navrženy podmínky pro umístění rozhleden
v řešeném území:






stavba rozhledny bude proveditelná ze stávající cestní sítě a nevyvolá jiné následné stavební práce spojené
např. s budováním účelových komunikací pro stavbu
rozhledny umísťovat v návaznosti nebo do vzdálenosti max. 300m od turistické nebo cykloturistické trasy
výška rozhledny nesmí výrazně převyšovat maximální výšku v místně rostoucích stromů
rozhledna nebude realizována jako technická součástí telekomunikačního nebo jiného zařízení vyžadující
přívod inženýrských sítí
se stavbou, nebo provozem rozhledny nebude spojeno žádné kácení dřevin nad rámec plánované těžby dle
LHP nebo LHO

e)

Podmínky pro umístění zařízení u turistických tras a cyklostezek



zařízení související s cykloturistickou dopravou umísťovat v bezprostřední návaznosti na trasu cyklostezky,
mimo zastavěné území do vzdálenost max. 50 m.
plocha pro související zařízení nesmí být mimo zastavěné území větší než 300 m2



Koncepce, představovaná posuzovanou územní studií, je v předkládané verzi duben 2012
jednovariantní.
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3. Popis dotčených Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí
3.1. Identifikace lokalit soustavy Natura 2000
Území, řešené posuzovanou Koncepcí, je prakticky celé lokalizováno uvnitř EVL CZ
0724089 Beskydy, vymezené pro kontinentální biogeografickou oblast na území ČR
příslušným NV č. 132/2005 Sb. (po novele dané NV č. 371/2009 Sb. se parametry EVL
prakticky nemění, je pouze rozšířen seznam přírodních stanovišť jako předmětů ochrany)
Území, řešené posuzovanou Koncepcí dále zasahuje do podstatné části ptačí oblasti,
konkrétně PO CZ 0721023 Horní Vsacko.
Koncepce negeneruje žádné vyvolané investice, které by zasahovaly do jiných území
soustavy Natura 2000 v ČR.
Z výše uvedeného textu vyplývá, že obsahovou náplní předkládané Koncepce potenciálně
ovlivněnými lokalitami soustavy Natura 2000 v ČR jsou EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
3.2. Evropsky významná lokalita Beskydy (CZ 0724089)
Dle Weismannové a kol. 2004 a www.nature.cz se v EVL Beskydy jedná převážně o
hornatou a lesnatou krajinu, zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských
pohořích na území ČR. Specifický krajinný ráz utváří členitý terén, vodní toky, vegetační kryt
a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu. Do
současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno s pasteveckým horským typem hospodaření.
Geologicky se jedná o flyšové pásmo Západních Karpat, paleogenního, případně křídového
stáří. Horninově jsou Beskydy tvořeny převážně pískovci a jílovci, méně slepenci, prachovci,
slínovci, slíny a jíly. Typickým fenoménem Beskyd jsou štěrkonosné vodní toky a
pseudokrasové jeskyně (beskydský pseudokras). V území převažují hnědé půdy kyselé a
podzolové.
Lesní vegetaci tvoří především květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli–Fagetum a Dentario
glandulosae-Fagetum v rozmezí výšky od 400–500 m n. m. a acidofilní bučiny sv. LuzuloFagion, pokrývající zpravidla hřebenové polohy od 700–1 000 m n. m., ale rovněž inverzní
údolní polohy. Převládající dřevinou je buk lesní, doprovázený nejvíce jedlí bělokorou,
javorem klenem a smrkem. Na nejvyšší vrcholy (Lysá hora, Smrk, Travný, Kněhyně, Velký
Polom aj.) jsou vázány horské klimaxové smrčiny, zhruba od výšky 950 m n. m. Horské
smrčiny vznikají také jako náhradní společenstvo ve vytěžených imisních smrčinách.
Dominantní dřevinou je zde přirozeně smrk ztepilý doprovázený jeřábem ptačím, v nižších
polohách a v příhodnějším klimatu ještě i klenem a bukem.
Na prudkých svazích se maloplošně nachází suťové lesy. Objevují se na mezotrofních
rankerech, často sycených svahovou vodou, i na jemně skeletnatých půdách na hranách
svahů. Suťové lesy přechází ve vyšších polohách v horské klenové bučiny se zastoupením
druhů vysokobylinných niv. V nižších polohách se rozkládají společenstva dubohabřin as.
Carici pilosae-Carpinetum. Dubohabrové háje zaujímají jen malou část území EVL Beskydy
především na jejím jihozápadním okraji.
Úzké pruhy kolem řek a potoků jsou dodnes zčásti osídleny společenstvy údolních jasanovoolšových luhů. Nejčastějšími zástupci stromového patra jsou přirozeně olše lepkavá a šedá.
Na březích bystřin a na lesních prameništích v horských polohách jsou ojediněle zachovány
horské olšiny s olší šedou (Alnus incana).
V případě travinobylinných společenstev dominují ovsíkové louky a poháňkové pastviny as.
Lolio - Cynosuretum a as. Anthoxantho - Agrostietum. Na vlhkých stanovištích se vyskytují
pcháčové louky a tužebníková lada, v menší míře vegetace vlhkých narušovaných půd. Dále
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se vyskytují širokolisté suché trávníky a to i s výskytem jalovce a orchidejí. Maloplošně se na
území EVL Beskydy vyskytují podhorské smilkové trávníky, štěrbinová vegetace skal,
prameniště, slatiniště a mokřadní vegetace. Poměrně rozšířené jsou vysoké mezofilní a
xerofilní křoviny.
Mimo tyto porosty se lze převážně v nižších polohách setkat s náhradními porosty
kapradinových niv as. Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris (převážně v polohách
horských klenových bučin), ale i patrně primárními porosty této vegetace vázanými na strmé
soliflukční svahy v zářezech potoků. Maloplošně jsou podél potoků vyvinuty liniové porosty
devětsilových lemů. Roztroušeně a maloplošně se objevují pískovcové skalní výchozy.
Bezlesé enklávy ve vrcholových partiích, tzv. polany, reprezentuje vegetace podhorských
smilkových trávníků as. Anthoxantho-Agrostietum a as. Violion caninae.
Hlavními faktory, které působí na EVL Beskydy jsou lesní hospodaření, myslivost a turistický
ruch. Lesní porosty jsou silně ovlivněné lesním hospodářstvím. Ohroženy jsou zejména
plochy květnatých bučin a jedlobučin, které jsou po vykácení zalesňovány smrkem, případně
jen na menších plochách stanovištně vhodnými druhy. Mladé listnáče jsou poškozovány
vlivem vysokých stavů spárkaté zvěře. Je patrný ústup Abies alba ze všech typů porostů4. V
jihovýchodní části území porosty bučin již ztratily souvislý charakter a jsou rozčleněny buď
pasekami nebo porosty s převahou smrku. Porosty smrčin jsou převážně středně, lokálně až
těžce poškozeny imisemi (následné okyselování půdy), přičemž rozsáhlé porosty jsou
vytěženy a nahrazovány zcela nevhodnými alochtonními populacemi smrku ztepilého (tzv.
nížinná forma), jež výrazně trpí abiotickými faktory, a dále také severoamerickým druhem
Picea pungens. Lesním hospodařením jsou také ohrožovány všechny typy pramenišť,
subalpínské bylinné lemy a vodní toky. Ohrožení kromě znečistění vody představují snahy o
čistění koryt od sedimentů a nevhodně řešené protipovodňové úpravy.
Na některých místech již pronikají do území synantropní a ruderální druhy rostlin. Malé luční
enklávy ve vyšších plochách jsou zpravidla ponechány ladem a zarůstají popř. jsou
zalesňovány smrkem. V důsledku snižování stavů dobytka, přestala být řada luk a pastvin
obhospodařována. Upuštění od kosení a od pastvy má za následek snižování druhové
diverzity těchto biotopů. Na opuštěných loukách dominují trávy, postupně dochází k zarůstání
Aegopodium podagraria, Brachypodium pinnatum, Chaerophyllum aromaticum a k expanzi
křovin a stromů. Dalším důležitým negativním faktorem je převod luk na vysokoprodukční
travní porosty (intenzifikace). Hnojení a následná dominance konkurenčně silných
vysokostébelných trav eliminují růst širokolistých bylin.
Potenciální ohrožení pro luční biotopy přináší rozšiřující se zástavba a stávající objekty či
zamýšlené projekty na zvýšení turistického ruchu (lanovky, sjezdovky, velkokapacitní
rekreační zařízení, golfová hřiště, nové turistické stezky apod.). Některé návrhy na lokalizaci
přepravních zařízení a sjezdových areálů se kromě lučních biotopů vymezují i na úkor lesů
(kromě antropogenních lesních biotopů i biotopů přírodních, zejména obě stanoviště bučin).
Ohrožující faktory pro druhové předměty ochrany jsou rozvedeny v následující kapitole.
Celé řešené území je součástí vymezeného území EVL Beskydy (s výjimkou dílčí SZ části),
jak dokládá následující obrázek:

4

Naopak v řadě porostů, např. v dolině Podťaté aj., byly dokladovány zpracovatelem naturového hodnocení i
smrčiny s vysokým podílem jedle, včetně výrazného zmlazení
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Schematický zákres rozsahu územní studie Vsetínská Bečva do karty EVL Beskydy. Červená šipka ukazuje na
malou SV část ÚS řešeného území mimo EVL. (podklad karta lokality CZ 0724089, AOPK ČR; zákres
Urbanistické středisko Brno)

3.3. Předměty ochrany EVL Beskydy (CZ 0724089)
3.3.1. Vstupní analýza pro hodnocení
Předmětem ochrany EVL Beskydy jsou dle www.nature.cz následující přírodní stanoviště
(symbol * označuje prioritní stanoviště):
Stanoviště/Biotop
3220

Rozloha
(ha)

Podíl
(%)

R/Z/G

Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich
břehů

0.003

0.00

A/A/A

M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní
(Calamagrostis pseudophragmites)

0.0030

0.00

A/A/A
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3240

5130

6210

Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou
šedou (Salix elaeagnos)

11.4821

0.00

B/B/C

K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů

11.4821

0.00

B/B/C

Formace jalovce obecného (Juniperus communis)
na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

10.9011

0.00

B/B/C

T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s
výskytem jalovce obecného (Juniperus communis)

10.6879

0.00

B/B/C

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

13.8645

0.01

C/B/A

13.8645

0.01

C/B/A

647.6183

0.53

B/B/A

T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy

5.5466

0.00

D/C/B

T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez
jalovce

451.1644

0.37

B/B/B

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského stupně

146.577

0.12

B/B/A

A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy

5.1570

0.00

B/A/B

A4.3 Subalpínské kapradinové nivy

8.9468

0.00

B/B/B

M5 Devětsilové lemy horských potoků

55.9939

0.04

B/B/B

T1.6 Vlhká tužebníková lada

76.4793

0.06

B/B/-

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

9317.3263

7.73

C/B/B

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

9317.3263

7.73

C/B/B

Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců
(Cratoneurion)

0.9379

0.00

B/B/B

R1.1 Luční pěnovcová prameniště

0.7159

0.00

B/B/B

R1.3 Lesní pěnovcová prameniště

0.2220

0.00

B/A/A

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých
svahů

14.1505

0.01

C/B/C

S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin

14.1505

0.01

C/B/C

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0.2469

0.00

B/B/A

S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Management: Omezený přístup veřejnosti.

0.2469

0.00

B/B/A

T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného
výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného
(Juniperus communis)
6230*

6430

6510

7220*

8220

8310

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových
podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)
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9110

9130

9140

9170

9180*

91E0*

9410

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

11917.7922

9.89

B/B/A

L5.4 Acidofilní bučiny

11917.7922

9.89

B/B/A

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

8209.7983

6.81

B/B/A

L5.1 Květnaté bučiny

8209.7983

6.81

B/B/A

Středoevropské subalpínské bučiny s javorem
(Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)

134.5518

0.11

B/A/A

L5.2 Horské klenové bučiny

134.5518

0.11

B/A/A

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

902.5965

0.74

C/B/B

L3.2 Polonské dubohabřiny

95.8875

0.07

C/B/-

L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny

806.7090

0.67

C/B/B

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v
roklích

761.2043

0.63

B/B/A

L4 Suťové lesy

761.2043

0.63

B/B/A

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

268.9612

0.22

B/B/B

L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)

24.2311

0.02

B/B/A

L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

244.7301

0.20

B/B/B

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

925.1316

0.76

B/B/A

L9.1 Horské třtinové smrčiny

504.9421

0.41

B/B/B

L9.2B Podmáčené smrčiny

252.3083

0.20

C/B/-

L9.3 Horské papratkové smrčiny

167.8812

0.13

B/A/A

Předmětem ochrany EVL Beskydy jsou následující evropsky významné druhy rostlin a
živočichů (symbol * označuje prioritní druh), jak jsou vymezeny v příloze NV č. 132/2005
Sb. v platném znění:
oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
vlk obecný (Canis lupus)*
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
vydra říční (Lutra lutra)
rys ostrovid (Lynx lynx)
netopýr velký (Myotis myotis)
rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)
čolek karpatský (Triturus montandoni)
velevrub tupý (Unio crassus)
medvěd hnědý (Ursus arctos)*
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3.3.2. Souhrnné údaje vztahující se ke stavu předmětů ochrany EVL Beskydy
v kontextu zájmového území lokalit ÚS Vsetínská Bečva
Na základě údajů, generovaných na základě šetření zpracovatele naturového hodnocení a
konzultovaných na Správě CHKO Beskydy, byly pro řešené území dokladovány výskyty
následujících přírodních stanovišť pro obě katastrální území města Janské Lázně:
Identifikace předmětů ochrany EVL Beskydy - biotopů, jejichž dotčení v řešeném území přichází
s největší pravděpodobností v úvahu:
Kód
Kód
stanoviště biotopu
3220

M4.3

3240

K2.2

5130

T8.2A

6210

T3.4D

T2.2

6230*
T2.3B

A4.2
6430
M5

6510

T1.1

R1.1
7220*
R1.3
8220

S1.2

8310

S3B

Název biotopu

Poznámky a další údaje (terénní šetření, konzultace)

S ohledem na minimální rozšíření v EVL (mapováno především na
řekách odtékající na sever) je případný střet málo pravděpodobný,
s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno identifikovat
S ohledem na minimální rozšíření v EVL je případný střet málo
pravděpodobný i přes vymapované segmenty v povodí Vsetínské
Vrbové křoviny štěrkových náplavů
Bečvy, s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno detailně identifikovat
S ohledem na nepříliš významné rozšíření v EVL a ekologické nároky
Sekundární podhorská a horská vřesoviště biotopu je případný střet málo pravděpodobný; s ohledem na měřítko
s výskytem jalovce obecného (Juniperus ÚS nebylo možno detailně identifikovat. Vymapovány západně od
lokality VK10 na svazích nad levým břehem Lopušanky zcela mimo
communis)
zájmové území.
S ohledem na minimální rozšíření v EVL je případný střet málo
Širokolisté suché trávníky bez
pravděpodobný, plochy zatím nebyly identifikovány ani v lokalitách
význačného výskytu vstavačovitých a bez NH4 a VK5, kde jsou krátkostébelné trávníky v mozaikách
jalovce obecného (Juniperus communis) strukturních krajinných prvků drobnějšího měřítka pravděpodobně
zastoupeny. S ohledem na měřítko ÚS nebylo možno identifikovat
Horské smilkové trávníky s alpínskými S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu
je případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS
druhy
nebylo možno identifikovat
Doloženy v rámci mozaiky biotopů na lokalitě NH1, plochách NH18 a NH1-9. Dále v mozaice ploch u Soláně (VK1) a některých
Podhorské až horské smilkové trávníky ploch centrální části Velkých Karlovic (plochy lokality VK7, např.
VK7-1, VK7-5 či VK7-13). Minoritně vymapovány i v okolí lokality
bez jalovce
VK5 (Kyčerka). S ohledem na měřítko ÚS nebylo možno
identifikovat, vhodné řešit při detailním návrhu konkrétních ploch
ve vazbě na územní plány obcí.
Vymapovány v malé enklávě JV od areálu Spartaku v lokalitě
Kohútka-Portáš, mohou být přimíšeny rovněž v mozaice plochy
NH1-8. S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky
Subalpínské vysokobylinné nivy
biotopu je případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na měřítko
ÚS nebylo možno identifikovat, vhodné řešit při detailním návrhu
konkrétních ploch.
Dokládány v mozaikách nivních biotopů některých ploch lokality
VK7 kolem toku Vsetínské Bečvy, v mozaice s biotopem T1.6 v nivě
toku v lokalitě Ha-1, dále kontaktně VK10 (plocha VK10-2). S
Devětsilové lemy horských potoků
ohledem na měřítko ÚS nebylo možno identifikovat, vhodné řešit
při detailním návrhu konkrétních ploch ve vazbě na územní plány
obcí.
Dotčeny prakticky všemi dílčími plochami lokalit, pokud se
nacházejí na extenzivních loukách (VK1, VK4, VK5, VK7, VK10,
Mezofilní ovsíkové louky
NH1, NH3, NH4, Z1, Ha-1). Vhodné řešit při detailním návrhu
konkrétních ploch ve vazbě na územní plány obcí.
S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu
je případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS
Luční pěnovcová prameniště
nebylo možno identifikovat
S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu
je případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS
Lesní pěnovková prameniště
nebylo možno identifikovat
Štěrbinová vegetace silikátových skal a S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu
je případný střet málo pravděpodobný; lokality nezasahují do
drolin
skalních výchozů, sutí apod.
S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu
je případný střet málo pravděpodobný; lokality nezasahují do
Jeskyně nepřístupné veřejnosti
známých krajinných prvků s těmito útvary v EVL.

Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní
(Calamagrostis pseudophragmites)
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Kód
Kód
stanoviště biotopu

Název biotopu

9110

L5.4

Acidofilní bučiny

9130

L5.1

Květnaté bučiny

9140

L5.2

Horské klenové bučiny

9170

L3.3B

Západo-karpatské dubohabřiny

9180*

L4

Suťové lesy

L2.1

Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)

L2.2A

Údolní jasanovo-olšové luhy, typické
porosty

L9.1

Horské třtinové smrčiny

L9.3

Horské papratkové smrčiny

91E0*

9140

Poznámky a další údaje (terénní šetření, konzultace)
Segmenty s tímto přírodním biotopem byly doloženy na lokalitách
VK6 (plocha VK6-1), VK7 (VK7-5), minoritně na Soláni v mozaice
(VK1), potenciálně VK10 (spíše tendence v některých enklávách
v lesním porostu plochy VK10-1). Vhodné řešit při detailním
návrhu konkrétních ploch ve vazbě na územní plány obcí.
Segmenty s tímto přírodním biotopem byly doloženy na lokalitách
NH1 (plocha NH1-9), v mozaice v rámci vymezení lokality VK7,
v mozaice malé plochy v rámci strukturních prvků na lokalitě NH4
(plocha NH4-6), lesík na lokalitě Z1 (plocha Z1-2), minoritně na
Soláni v mozaice (VK1), nad Kyčerkou (nad VK5). Vhodné řešit při
detailním návrhu konkrétních ploch ve vazbě na územní plány obcí.
S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu
je případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS
nebylo možno identifikovat (tendence na hřebeni Kohútka – Portáš –
Stolečný vrch)
S ohledem na hlavní rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je
případný střet nepravděpodobný, nebyly zachyceny ani v mozaikách
na lokalitě VK4. S ohledem na měřítko ÚS nebylo možno podrobněji
identifikovat.
S ohledem spíše na nespojité rozšíření v EVL a ekologické nároky
biotopu je případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na měřítko
ÚS nebylo možno detailněji identifikovat. Vymapována malá
enkláva východně od stávajícího vleku Kohútka při okraji plochy
NH1-4 (S*.1)
S ohledem na nepříliš plošné rozšíření v EVL a ekologické nároky
biotopu je případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na měřítko
ÚS nebylo možno detailněji identifikovat.
S ohledem na nepříliš plošné rozšíření v EVL a ekologické nároky
biotopu je případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na
měřítko ÚS nebylo možno detailněji identifikovat, podél toků místně
spíše biotop L2.2B. Prověřit v rámci poldru na Tísňavském potoce,
kde jsou plochy biotopu L2.2A vymapovány.
S ohledem na ekologické nároky biotopu je případný střet málo
pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno detailněji
identifikovat.
S ohledem na ekologické nároky biotopu je případný střet málo
pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno detailněji
identifikovat.

Zvýrazněná stanoviště (a biotopy) byly předběžně dokladovány v rámci provedených průzkumů na
lokalitách, řešených ÚS Vsetínská Bečva.

Jak vyplývá z tabulky výše, v řešeném území se vyskytují jen některé z předmětů ochrany
EVL Beskydy na úrovni přírodních stanovišť, takže další text se podrobněji věnuje těm,
které by mohly být potenciálně ovlivněny. Pokud není uvedeno jinak, je zdrojem informací
server AOPK ČR.
3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
Jedná se o mladé štěrkopískové lavice na březích řek a ostrůvky v korytech toků v montánním a submontánním
stupni na místech s vhodnými podmínkami pro sedimentaci unášeného materiálu. Typicky vyvinuté porosty se
obvykle nacházejí na vlhkých písčitých okrajích náplavů položených nízko nad vodní hladinou. Při pravidelných
jarních záplavách dochází často k destrukci porostů přeplavováním a přemísťováním štěrku. Porosty ustupují při
výraznějším zastínění. Celková rozloha tohoto předmětu ochrany na území EVL Beskydy je zanedbatelná (dle
serveru AOPK ČR jen 0,03 ha5).
Tento předmět ochrany je obecně ohrožen regulacemi vodních toků vedoucích ke změnám v sedimentačním
režimu, protipovodňovými opatřeními spojenými s úpravou břehů a koryt toků, úpravou koryt po povodních,
eutrofizací.
S ohledem na minimální rozšíření v EVL (mapováno především na řekách odtékající na sever) je případný střet
málo pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno identifikovat. Předmětné stanoviště není dále
hodnoceno.

5

Zřejmě nějaká chyba na serveru: 0,003 ha nemůže tvořit 2,49%, spíše jde o výměru 2,49 ha v rámci celé EVL)
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3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)
Tento předmět ochrany se nachází na relativně vyvýšených polohách, na mladých i starších štěrkových a
štěrkopískových říčních náplavech jak v korytech toků, tak na pobřežních štěrkových lavicích. Oproti štěrkovým
náplavům bez keřové vegetace je půdotvorný proces zpravidla pokročilejší, s akumulací jemnozemě a humusu.
Níže položené části štěrkových náplavů se každoročně obnovují při vysokých stavech vody na jaře nebo při
větších neperiodických povodních z přívalových srážek. K přeplavování a destrukci vyšších částí náplavů s
keřovou vegetací dochází řidčeji, neboť svou výškou odpovídají úrovni maxim jarní vody. Celková rozloha
tohoto předmětu ochrany na území EVL Beskydy činí cca 11,48 ha.
Tento předmět ochrany je obecně ohrožen regulacemi vodních toků, protipovodňovými opatřeními spojenými s
úpravou břehů a koryt toků, těžbou štěrku.
S ohledem na minimální rozšíření v EVL je případný střet málo pravděpodobný i přes vymapované segmenty
v povodí Vsetínské Bečvy, s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno detailně identifikovat, lokality přímo do toku
Vsetínské Bečvy nezasahují. Předmětné stanoviště není dále hodnoceno.
5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy rovněž jen vzácně (10,69 ha) v podobě
sekundární vegetace vzniklé po odlesnění na místech acidofilních bučin, borů a horských smrčin, zpravidla na
opuštěných nebo ochuzených pastvinách, narušovaných okrajích cest či na haldách hlušiny navršených při
někdejší těžbě rud apod. .
Obecně hlavním ohrožením pro toto přírodní stanoviště je zarůstání stromy a keři, obohacování dusíkem z
atmosférických spadů, absence pastvy, vypalování nebo jiné narušování porostů.
S ohledem na nepříliš významné rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný střet málo
pravděpodobný; s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno detailně identifikovat. Enklávy vymapovány západně
od lokality VK10 na svazích nad levým břehem Lopušanky zcela mimo zájmové území. Předmětné stanoviště
není dále hodnoceno.
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy rovněž spíše minoritně (13,86 ha), na
mírnějších svazích, zpravidla orientovaných k jihu. Půdy jsou středně hluboké až hluboké, nejčastěji na měkčích
sedimentárních horninách křídy, starších i mladších třetihor, na spraších a podsvahových deluviích.
Obecně hlavním ohrožením pro toto přírodní stanoviště je neobhospodařování pozemků, spad atmosférického
dusíku a následný vznik druhově chudých porostů s vysokou biomasou válečky prapořité (Brachypodium
pinnatum), zarůstání invazními dřevinami a rostlinami, případně výsadbami.
S ohledem na minimální rozšíření v EVL je případný střet málo pravděpodobný, plochy zatím nebyly
identifikovány ani v lokalitách NH4 a VK5, kde jsou krátkostébelné trávníky a enklávy keřových porostů
v mozaikách strukturních krajinných prvků drobnějšího měřítka pravděpodobně zastoupeny. S ohledem na
měřítko ÚS nebylo možno identifikovat. Předmětné stanoviště není dále hodnoceno.
6230*Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)
Prioritní stanoviště, v rámci EVL reprezentované pouze biotopy T2.2B Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy bez jalovce a T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce. Jde o nízké trsnaté trávníky,
osidlující buď sušší a chudší polohy v horních částech svahů, případně i na konvexních tvarech reliéfu nebo i
hlubší, sušší až vlhké humózní kyselé půdy, chudší na živiny. Toto přírodní stanoviště se vyskytuje na území
EVL Beskydy relativně maloplošně (456,71 ha) v podhorských a horských polohách jako náhradní vegetace po
různých typech acidofilních lesů.
Obecně hlavním ohrožením pro toto prioritní přírodní stanoviště je změna charakteru biotopu (např. upuštění od
pastvy či kosení, ruderalizace či nálety dřevin), jeho fyzická likvidace (např. zastavění) či hrubá disturbance,
případně i depozice atmosférických škodlivin.
Pro biotop T2.2 lze konstatovat, že s ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je
případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno identifikovat. V rámci průzkumů
byly doloženy enklávy biotopu T2.3B v rámci mozaiky biotopů na lokalitě NH1, konkrétně zejména na ploše
NH1-8, částečně i v rámci mozaiky nelesní části plochy NH1-9. Dále v řadě malých enkláv součást mozaiky
lučních ploch u Soláně (VK1) a některých ploch centrální části Velkých Karlovic (plochy lokality VK7, např.
VK7-1, VK7-5 či VK7-13). Minoritně jsou vymapovány i v okolí lokality VK5 (Kyčerka). S ohledem na měřítko
ÚS nebylo možno identifikovat, vhodné řešit při detailním návrhu konkrétních ploch předmětných lokalit ve
vazbě na územní plány obcí. Předmětné stanoviště je dále hodnoceno.

EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA

Str.

21

Územní studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva
Naturové hodnocení koncepce dle § 45i odst. 2 z.č.114/1992 Sb., v platném znění
________________________________________________________________________________________
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy roztroušeně (70,1 ha) v nivách planárního až
supramontánního stupně, na březích a náplavech horských potoků a bystřin, ve vlhkých žlabech a kotlinách v
montánním – supramontánním stupni, nebo na prameništích. Jde o společenstva s převahou vysokých
širokolistých bylin na březích a náplavech horských toků, bystřin, ve vlhkých žlebech apod. Stanoviště zahrnuje
několik výrazně odlišných biotopů.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedené stanoviště je změna charakteru biotopu (odvodnění, změna chemismu,
zalesňování apod.), jeho fyzická likvidace (např. zastavění) či hrubá disturbance.
V řešeném území zastoupeny prakticky biotopem M.5 Devětsilové lemy horských potoků. Ty jsou dokládány
v mozaikách nivních biotopů některých ploch lokality VK7 kolem toku Vsetínské Bečvy, v mozaice s biotopem
T1.6 v nivě toku v lokalitě Ha-1, dále kontaktně VK10 (plocha VK10-2). S ohledem na měřítko ÚS nebylo možno
identifikovat, vhodné řešit při detailním návrhu konkrétních ploch ve vazbě na územní plány obcí z hlediska
případných ploch při toku Vsetínské Bečvy a některých přítoků.
Lokálně jsou přimíšeny i enklávy biotopu T1.6 Vlhká tužebníková lada, jde často i o mozaiku s biotopem T1.5
Vlhké pcháčové louky (nejde o předměty ochrany EVL).
Ke skupině náleží i biotop A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy, který s ohledem na rozsah ÚS nebyl konkrétně
dokladován, je vymapován v malé enklávě JV od areálu Spartaku v lokalitě Kohútka-Portáš, drobné enklávy
tohoto biotopu (cca 5,15 ha v rámci EVL) mohou být v mozaice plochy NH1-8 přimíšeny. S ohledem na
minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný střet málo pravděpodobný, s ohledem na
měřítko ÚS nebylo možno identifikovat, vhodné řešit případně až při detailním návrhu konkrétních ploch.
Předmětné stanoviště je dále hodnoceno.
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
Extenzivně hnojené, jedno až dvousečné louky s převahou vysokostébelných travin, reprezentované biotopem
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky. V EVL Beskydy se přírodní stanoviště nachází roztroušeně a hojně (9317,33
ha) na lokalitách extenzivně hnojených, jedno- až dvojsečných luk v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech
bývalých polí, na zatravněných úhorech a v ovocných sadech od planárního do montánního stupně, většinou v
blízkosti sídel.
Hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu, změna péče o porosty (upuštění od kosení
či pastvy), jeho fyzická likvidace (např. zastavění) či hrubá disturbance.
Často dokladovány v rámci mozaiky bylinotravních porostů s biotopem T1.3 Poháňkové pastviny, případně i
s některými biotopy prioritního přírodního stanoviště 6230*. Dotčeny v různé kvalitě od segmentů a ploch
ruderalizovaných až po velmi hodnotné druhově pestré enklávy prakticky všemi dílčími plochami lokalit, pokud
se nacházejí na extenzivních loukách (VK1, VK4, VK5, VK7, VK10, NH1, NH3, NH4, Z1, Ha-1). Vhodné řešit
při detailním návrhu konkrétních ploch ve vazbě na územní plány obcí. Předmětné stanoviště je dále
hodnoceno.
7220* Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
Popisované prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy bodově s minimální celkovou
rozlohou (0,94 ha) na lokalitách vápencových pramenišť s alkalickou vodou.
Hlavním ohrožením pro uvedené prioritní stanoviště je změna charakteru biotopu (např. odvodnění, změna
chemismu prostředí, zalesnění), jeho fyzická likvidace (např. zastavění) či hrubá disturbance.
S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný střet málo pravděpodobný,
s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno identifikovat. Předmětné stanoviště není dále hodnoceno.
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy vzácně (14,15 ha) na stinných i slunných
skalních srázech a balvanových rozpadech v údolích, drolinách vulkanických kopců, vzácněji také v opuštěných
lomech a na starých zdech, kde však zpravidla chybějí mnohé diagnostické druhy.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedené stanoviště je eutrofizace.
S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný střet málo pravděpodobný;
lokality nezasahují do skalních výchozů, sutí apod. Předmětné stanoviště není dále hodnoceno.
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy bodově (0,25 ha).
Obecně hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu (např. změna chemismu prostředí) či
hrubá disturbance.
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S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný střet málo pravděpodobný;
lokality nezasahují do známých krajinných prvků s těmito útvary v EVL. Předmětné stanoviště není dále
hodnoceno.
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Druhově chudé acidofilní bučiny až smíšené smrkojedlobukové porosty, v bylinném patře převažují acidofilní až
oligotrofní druhy na minerálně chudých horninách. Jedná se o přírodní stanoviště, které je plošně
nejrozsáhlejším přírodním stanovištěm na území EVL Beskydy, kde se vyskytuje roztroušeně a hojně (11.917,79
ha). V řadě lokalit v EVL je spíše potenciální vzhledem k zalesňování smrčinami.
Hlavním ohrožením pro uvedené stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového složení porostu-zejména výrazná obnova porostů smrkem, holosečný způsob
hospodaření, zastavění apod.).
Plošně jsou vymapovány zejména severně až východně od Velkých Karlovic. Segmenty s tímto přírodním
biotopem byly doloženy na lokalitách VK6 (plocha VK6-1), VK7 (VK7-5), minoritně na Soláni v mozaice (VK1),
potenciálně VK10 (spíše tendence v některých plochách v lesním porostu VK10-1). Vhodné řešit při detailním
návrhu konkrétních ploch ve vazbě na územní plány obcí. Předmětné stanoviště je dále hodnoceno.
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Jde o mezotrofní porosty bučin a smíšených jedlo-bukových lesů zpravidla s vícevrstevným bylinným patrem,
jak ve větších plochách nebo naopak často při okrajích lesních porostů v některých lokalitách. Jedná se o
přírodní stanoviště, které je druhým plošně nejrozsáhlejším přírodním stanovištěm na území EVL Beskydy, kde
se vyskytuje roztroušeně, hojně (8.209,80 ha) na svazích se středně hlubokými až hlubokými, trvale
provlhčenými půdami s dobrou humifikační schopností. V řadě lokalit v EVL je obdobně jako předchozí spíše
potenciální vzhledem k zalesňování smrčinami.
Obecně hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového složení porostu-zejména výrazná obnova porostů smrkem, holosečný způsob
hospodaření, zastavění apod.).
Plošně jsou vymapovány zejména na hřebeni Javorníků a jižně od zástavby v údolí Vsetínské Bečvy, větší plochy
jsou vymapovány i ve Vsetínských vrších JZ až JV od Tanečnice. Segmenty s tímto přírodním biotopem byly
doloženy na lokalitách NH1 (plocha NH1-9), VK7, v mozaice na lokalitě NH4 (plocha NH4-6), lesík na lokalitě
Z1 (plocha Z1-2, minoritně na Soláni v mozaice (VK1), nad Kyčerkou (nad VK5). Vhodné řešit při detailním
návrhu konkrétních ploch ve vazbě na územní plány obcí. Předmětné stanoviště je dále hodnoceno.
9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
Jedná se o přírodní stanoviště vysokobylinných horských javoro-bukových lesů s příměsí sutinových dřevin na
mělkých půdách s vyšším obsahem skeletu a příznivou humifikací. Toto přírodní stanoviště se vyskytuje na
území EVL Beskydy roztroušeně (134,55 ha).
Obecně hlavním ohrožením pro uvedené stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace
(změna přirozeného druhového složení porostu-zejména výrazná obnova porostů smrkem, holosečný způsob
hospodaření, zastavění apod.).
S ohledem na minimální rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný střet málo pravděpodobný,
s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno identifikovat (tendence na hřebeni Kohútka – Portáš – Stolečný vrch)
Předmětné stanoviště není dále hodnoceno.
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy poměrně hojně (806,71 ha), na živinami
bohatých půdách, obvykle hlubších, na svazích a plošinách v nadmořských výškách do 450 m, vzácněji výše.
Hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového složení porostu, holosečný způsob hospodaření, zastavění apod.).
S ohledem na hlavní rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný střet nepravděpodobný, nebyly
zachyceny ani v mozaikách na lokalitě VK4. S ohledem na měřítko ÚS nebylo možno podrobněji identifikovat.
Předmětné stanoviště není dále hodnoceno.
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Uvedené prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy relativně hojně (761,20 ha)
především na mezotrofních rankerech prudkých svahů, často sycených svahovou vodou, i na jemně skeletnatých
půdách na hranách svahů.
Hlavním ohrožením pro uvedené stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového složení porostu, holosečný způsob hospodaření, zastavění apod.).
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S ohledem spíše na nespojité rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný střet málo
pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno detailněji identifikovat. Vymapována malá enkláva
východně od stávajícího vleku Kohútka při okraji plochy NH1-4 (S*.1). Předmětné stanoviště je; dále
hodnoceno.
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Prioritní stanoviště, jako spíše méně zapojené lužní porosty u toků, s příměsí javoru klenu, jívy, případně i
smrku. Vyskytuje na území EVL Beskydy maloplošně (268,96 ha) v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde
jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření
způsobené podzemní vodou.
Hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (změna vodního
režimu na lokalitě, změna přirozeného druhového složení porostu, zastavění apod.).
S ohledem na nepříliš plošné rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný střet málo
pravděpodobný, s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno detailněji identifikovat, podél toků místně spíše
v lokalitách dokladován (nebo obecně mapován) biotop L2.2B, který není předmětem ochrany EVL. Prověřit
v rámci poldru na Tísňavském potoce, kde jsou plochy biotopu L2.2A vymapovány. Předmětné stanoviště je dále
hodnoceno.
9140 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Jde o původní lesní smrkové porosty s přirozenou dominancí smrku, mohou být i přirozeně různověké a
rozvolněné, místně s příměsí jeřábu ptačího a javoru klenu, bylinné patro je proměnlivé s převahou výrazně
acidofilních druhů. Uvedené přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy roztroušeně a hojně
(672,82 ha) především v nejvyšších partiích Beskyd.
Obecně hlavním ohrožením pro toto stanoviště je změna charakteru biotopu či jeho fyzická likvidace (holosečné
hospodaření, výsadba sazenic geneticky nevhodného původu, zastavění, vliv imisní zátěže apod.).
Rozšíření především v biotopech L9.1 – horské třtinové smrčiny a L9.3 – horské papratkové smrčiny. S ohledem
na ekologické nároky obou biotopů a jejich určující polohu v rámci EVL je případný střet málo pravděpodobný,
s ohledem na měřítko ÚS nebylo možno detailněji identifikovat. Předmětné stanoviště není dále hodnoceno.

Druhy jako předměty ochrany EVL
Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum):
Uvedený druh se v zájmovém území EVL Beskydy vyskytuje roztroušeně na vlhkých až mírně podmáčených a
prosvětlených biotopech v okolí lesních pramenišť a podél horských potoků. Aktuálně je z Beskyd známo
zhruba 130 lokalit výskytu tohoto druhu.
Obecně hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho fyzická likvidace
(ruderalizace porostů v blízkosti komunikací, zvyšování zápoje lesních porostů-podsadby dřevin, holosečný typ
lesního hospodaření, hrubá disturbance na stanovišti, zastavění biotopu apod.).
Z nálezové databáze AOPK (ND OP 2013-10-14) vyplývá, že cca 10 ex. bylo v roce 2001 nalezeno v polygonu
ve vrcholové části východně od Kohútky (zadáno do ND OP 10/2006), z mapového zákresu lze konstatovat
potenciální kontakt polygonu výskytu s plochou NH1-8. Měřítko ÚS i zákresu v NDOP zatím neumožňuje bližší
identifikaci, při průzkumu na plochách NH1-8 a NH1-9 při hřebeni druh nebyl aktuálně zaznamenán. Druh
není dále hodnocen
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
Tento převážně saprofytický druh mechorostu roste především na tlejících padlých kmenech stromů, kládách a
pařezech, sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech se na území EVL Beskydy
vyskytuje minimálně na 4 zjištěných lokalitách. Na jedné z nich se nachází v současné době nejbohatší známá
populace tohoto druhu v ČR a je velice pravděpodobné, že se zde tento druh vyskytuje v ještě větší míře, než
bylo zjištěno.
Druh je velmi citlivý na změnu vlhkosti (vysušení) substrátu. Hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna
charakteru jeho stanoviště či jeho fyzická likvidace (výraznější kácení vzrostlých dřevin-prosvětlování porostů,
odstraňování padlých kmenů dřevin apod.).
Z nálezové databáze AOPK (ND OP 2013-10-14) vyplývá, že lokálně se v lesních porostech v okolí Velkých
Karlovic může tento mechorost vyskytovat, není známo, že by druh zatím byl přímo lokalizován v zájmovém
území jednotlivých lokalit řešeném ÚS Vsetínská Bečva. S ohledem na okolnost velmi malých lokalit výskytu a
snadnou přehlédnutelnost druhu (nutný specializovaný průzkum) je nutno případný kontext řešit až podrobným
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průzkumem v rámci ÚP jednotlivých obcí, pokud by lokality zasahovaly do ploch s vhodnými biotopy. Druh není
dále hodnocen
Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)
Uvedený druh se vyskytuje v pralesovitých lesních porostech na území EVL Beskydy. Bionomicky je Rhysodes
sulcatus vázán na staré, v různém stadiu se rozkládající dřevo.
Hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho fyzická likvidace
(odstraňování padlých i stojících trouchnivějících kmenů dřevin apod.).
V Beskydech byl druh zjištěn zatím (dle serveru AOPK ČR) pouze v pralesní rezervaci Mionší. Výskyt
v lokalitách ÚS je silně nepravděpodobný z důvodu absence vhodného biotopu. Druh není dále hodnocen.
Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
Tento druh vyžaduje ke svému vývoji dostatečný počet padlých či zlomených stromů v souvislých lesních
porostech s přirozenou skladbou dřevin (vyvíjejí se v hnijícím vlhkém lýku pod uvolněnou borkou padlých či
zlomených listnatých stromů nebo ulomených silných větvích).
Hlavním ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho fyzická likvidace
(odstraňování padlých i stojících trouchnivějících kmenů dřevin apod.).
V Beskydech byl druh zjištěn zatím (dle serveru AOPK ČR) pouze v pralesní rezervaci Mionší, dle názoru
zpracovatele naturového hodnocení jsou biotopové podmínky vhodné i na jiných lokalitách. S výjimkou
východní části lokality NH1 vhodné podmínky v lokalitách řešených ÚS v zásadě chybějí. Pokud by dle ÚP
jednotlivých obcí některé lokality zasahovaly do přírodě blízkých lesních porostů, je nutno uplatnit průzkum i
z hlediska výskytu tohoto druhu. Měřítko ÚS totiž zatím neumožňuje bližší identifikaci, při průzkumu na
plochách NH1-8 a NH1-9 při hřebeni druh nebyl aktuálně zaznamenán. Druh není dále hodnocen.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
Hygrofilní střevlík přírodě blízkých horských lesů žijící v prameništích, potocích a navazujících podmáčených
plochách. Proniká i do navazujících nelesních stanovišť, jakými jsou subalpínské louky apod. Vývoj druhu je
vázán na tlející kmeny, kde zimují dospělci. Na území ČR znám recentně pouze z některých pohoří na Moravě.
Obecně hlavním ohrožením pro tento druh je změna charakteru jeho stanoviště či jeho zničení (změna vodního
režimu, velkoplošné kácení porostu- přílišné otevření dosud zastíněných stanovišť, znečištění vody, zastavění
biotopu apod.).
V Beskydech je druh lokálně relativně hojný, v rámci EVL Beskydy se druh vyskytuje zejména na březích
vodních toků, prameništích a mokřadech v listnatých, smíšených, ale i jehličnatých lesích. Biotopové podmínky
v některých lokalitách dle ÚS při drobných vodních tocích odpovídají nárokům druhu (VK10, NH1,potenciálně i
VK6, VK7), je však nutný detailnější průzkum v případě průmětu řešení konkrétní lokality do ÚP obcí. Druh je
dále hodnocen.
Čolek karpatský (Triturus montandoni)
Biotopem druhu jsou mělčí rybníky, malé tůně a tišiny kolem toků, v lesích i mimo lesy, v zatopených
příkopech, dále nálezy v kalištích zvěře, kaluže na lesních cestách apod.
Určujícím ohrožením pro druh je změna charakteru či zánik biotopu (odvodňování luk, lesů, příkopů u cest,
regulace vodotečí, vysoké rybí osádky v místech výskytu apod.).
Z nálezové databáze AOPK (ND OP 2013-10-14) vyplývá, že je dokladován v polygonech severně až jižně od
Nového Hrozenkova a Karolinky (těžiště v obou údolích nad nádrží Stanovnice, údolí toků Brodské a Kobylské)
a v analogickém polygonu kolem Velkých Karlovic (údolí Babské), rozšíření je jinak sporadické, nerovnoměrné
a příležitostné. Není známo, že by druh zatím byl přímo lokalizován v zájmovém území jednotlivých lokalit
řešeném ÚS Vsetínská Bečva, biotopově příhodné jsou nivní plochy v lokalitě Ha1 či drobný tok podél východní
hranice lokality NH1. Případná lokalizace dílčích ploch na tocích (včetně protipovodňových opatření) vyžaduje
průzkum na tento předmět ochrany. Druh je předmětem hodnocení.
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Biotopem druhu po většinu roku jsou vodní ekosystémy, především menší lesní a luční tůňky nebo rybníčky a
nádržky, dále zatopené příkopy a kaluže na nezpevněných cestách, kaliště zvěře apod.). Na území EVL Beskydy
se druh vyskytuje roztroušeně.
Ohrožením pro uvedený druh je změna charakteru či zánik stanoviště (odvodňování luk, lesů, příkopů u cest,
regulace vodotečí, vysoké rybí osádky v místech výskytu apod.).
Výskyt je spíše roztroušený a pomístný bez výraznější preference, s řadou vhodných mikrolokalit a biotopů, a to
i v řešených lokalitách (VK10, NH1, NH3, Ha1aj.). Případná lokalizace dílčích ploch na tocích (včetně
protipovodňových opatření) vyžaduje průzkum na tento předmět ochrany. Druh je předmětem hodnocení.
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Velevrub tupý (Unio crassus)
Druh je v současné době v EVL Beskydy zaznamenán pouze na jediné lokalitě, a to sice v bývalém mlýnském
náhonu v Hovězím. Pro udržení populace tohoto živočicha je nezbytné zajistit bezbariérovou prostupnost
náhonu pro rybí osádku nezbytnou pro vývoj glochidií.
Ohrožením pro tento druh je změna charakteru jeho stanoviště či zánik stanoviště (znečištění toků,
vodohospodářské zásahy-regulační úpravy na tocích, časově nevhodně nastavené snahy o čistění koryt od
sedimentů (náhon u obce Hovězí), přehrazení toků vodními stupni či jezy apod.) a zejména případné vytvoření
migrační bariéry v místě výskytu.
Těžištěm výskytu velevruba v EVL je bývalý mlýnský náhon v Hovězím, včetně jeho části procházející
autokempem a mezi plochami navazujícím na autokemp západně. Plocha výskytu tedy protíná lokalitu Ho1.
Druh je proto předmětem hodnocení.
Netopýr velký (Myotis myotis)
Druh jako zimoviště využívá nejrůznější typy podzemních prostor – jeskyně, štoly, sklepy, kanály v hrázích
přehradních nádrží. Letní kolonie samic osídlují půdy velkých budov (kostelů, zámků apod.).
Netopýr velký je nejvíce ohrožen přestavbami střech a půdních prostorů budov, kde se nacházejí letní kolonie.
Dalšími faktory jsou rušení na zimovištích a nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní.
Dle serveru AOPK ČR letní kolonie osídlují půdní prostory kostelů ve Zděchově, Huslenkách, Starých Hamrech,
populace čítá kolem 1 000 jedinců. Zimní kolonie nachází úkryt v podzemních jeskyních na Radhošti, Kněhyni,
Čertově mlýně, Lysé hoře a v Pulčínských skalách. Lokality řešené územní studií do těžiště výskytu nezasahují.
Druh není předmětem hodnocení.
Vlk obecný (Canis lupus):
Jedná se o prioritní druh dle Směrnice o stanovištích. V minulosti se vlk během svého pronásledování člověkem
nejdéle z celé ČR udržel právě v oblasti Beskyd, kde byl zaznamenán i na počátku 20. století (pravděpodobně se
však už jednalo o migranty ze Slovenska – www.biomonitoring.cz ) V polovině 90. let se objevila asi pětičlenná
smečka v odlehlé části Beskyd, projevující znaky stálého usídlení. Ta byla velice pravděpodobně nelegálně
likvidována, až došlo kolem roku 1997 k jejímu zániku. Část vlků se mohla také vrátit zpět na Slovensko. V
zimě 1998/99 se vlk objevoval vzácně pouze v pohraniční části na Jablunkovsku i v jižní části Beskyd. V roce
2000 bylo zastřeleno nejméně 7 vlků na slovenské straně Beskyd.
Hlavním faktorem ohrožujícím existenci druhu je především přímé pronásledování člověkem. Velmi významná
je nutnost zachování možnosti migrací mezi lokálními populacemi, jde o migrační bariéry dané především
hlavními dopravními tahy.
V současnosti je výskyt vlka pravidelně prokazován na různých místech EVL Beskydy, včetně výskytu v k.ú.
Velké Karlovice, v Javorníkách i ve Vsetínských vrších. Významnou skutečností udržující zdejší populaci je
migrace jedinců mezi EVL Beskydy a Slovenskem, případně Polskem. Hřebenem Javorníků i Vsetínských vrchů
procházejí migrační koridory, pro oblast Javorníků je doložen pro vlka Romportlem a kol. 2012 (in Kutal M.,
2012 ed.). Lesní prostředí Javorníků i Vsetínských vrchů je migračně významným územím. Druh je předmětem
hodnocení.
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Na většině území České republiky byl rys vyhuben v průběhu 18. století. Oblast EVL Beskydy patří mezi dvě
hlavní oblasti stálého výskytu rysa v ČR. Je to samotářské teritoriální zvíře, okrsky jedinců stejného pohlaví se
mohou z malé části překrývat. Teritorium samce bývá větší a obsahuje i více teritorií samic. Rys je aktivní
hlavně v noci. Jeho potrava je dosti rozmanitá, nejdůležitější složku tvoří menší kopytníci. V našich podmínkách
je zcela dominantní srnec. V oblastech, kde zvěř nebyla na přítomnost rysa zvyklá, dosahuje zastoupení srnce v
potravě vyšší podíl, než v místech s tradičním výskytem rysa.
Hlavní příčinou ohrožení rysa ostrovida je přímé pronásledování ze strany člověka. Významným faktorem se
však stává i fragmentace vhodných biotopů a vysoká míra rušení (rekreace, doprava).
V současnosti je výskyt rysa pravidelně prokazován na různých místech EVL Beskydy. Pro oblast Javorníků bylo
v letech 2009 až 2012 doloženo 7 dospělých rysů a 11 mláďat (Kutal, Bojda 2012 in Kutal M, 2012, ed.);
hřeben Javorníků je migračně významný koridor a jde i o jedno z jádrových území výskytu. Migračně
významným územím s parametry jádrového území výskytu je i oblast Vsetínských vrchů. Kutal a Bojda (2012)
uvádějí, že v zájmovém území cca 750 km2(odpovídá cca 62% EVL Beskydy) činí průměrná hustota populace
rysa 1,45 ex./100 km2.
Medvěd hnědý (Ursus arctos)
Jedná se o prioritní druh dle Směrnice o stanovištích. Na přelomu 19. a 20.století medvěd hnědý na území
Beskyd prakticky vymizel. Po druhé světové válce se medvěd poprvé znovu objevil v oblasti EVL Beskydy až v
roce 1973. Začátkem 80.let byli medvědi v této oblasti zaznamenáni vícekrát, přičemž bylo prokázáno i
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přezimování. Po roce 1983 se medvědi pravděpodobně stáhli do řídce osídlené hraniční oblasti, kde byl téměř
každoročně potvrzen jejich výskyt. Od konce 80. let došlo k další migraci medvědů, jednak na jih, ale především
směrem západním. Jednalo se spíš o zatoulané kusy, jejich výskyt byl víceméně dočasný. Sledování pobytových
značek medvěda v Beskydech prokázalo v současné době přítomnost 1 až 4 jedinců se známkami stálého
výskytu v různých místech Beskyd.
Hlavním ohrožením pro medvěda se stává fragmentace vhodných biotopů a vysoká míra rušení. V současnosti i
v budoucnu je existence medvěda hnědého plně závislá na stavu populace na Slovensku, což má význam i pro
řešené území. Nezbytné je tedy uchovat možnost migrací nejen do sousedních slovenských hor, ale také dále
západním směrem.
Významnou skutečností udržující zdejší populaci je migrace jedinců mezi EVL Beskydy a Slovenskem, případně
Polskem. Hřebenem Javorníků i Vsetínských vrchů procházejí migrační koridory, pro oblast Javorníků je
doložen pro medvěda Romportlem a kol. 2012 (in Kutal M., 2012 ed.). Lesní prostředí Javorníků i Vsetínských
vrchů je migračně významným územím. Vzhledem ke sporadickému výskytu medvěda v širším nelze z důvodu
aplikace principu předběžné opatrnosti a priori vyloučit prostorový překryv výskytu daného druhu a aktivit
souvisejících s náplní posuzované Koncepce
Vydra říční (Lutra lutra):
V rámci České republiky existuje několik oblastí, které jsou vydrou trvale obývány, na zbytku území se
vyskytuje pouze přechodně nebo vůbec. V oblasti Beskyd se vyskytuje významná trvalá populace vydry říční.
Vydra říční migruje podél vodních toků na větší vzdálenosti i mimo území EVL Beskydy.
Vydra říční je ohrožována řadou faktorů, jejichž intenzita se v průběhu let výrazně měnila. Do první poloviny
dvacátého století bylo hlavním ohrožujícím faktorem přímé pronásledování ze strany člověka. Od šedesátých let
limitovalo stavy vyder především znečištění prostředí cizorodými látkami (zejména látky na bázi PCB) a přímé
ničením prostředí (regulace toků). V souvislosti s obecným zlepšením kvality vod v devadesátých letech začala
populace vydry postupně zvyšovat početnost a zvětšovat areál rozšíření. V posledních letech se však objevily
další ohrožující faktory, především autoprovoz a nelegální lov, kterým se zejména vlastníci rybníků snaží řešit
škody, které vydra působí na rybí obsádce.
Sčítání vydry říční (Lutra lutra) bylo prováděno pravidelně do roku 2000. V současné době se odhaduje výskyt
stabilní populace do 20 jedinců. Pravidelně se vyskytuje především v oblasti vodní nádrže Šance, Morávka,
Stanovnice, na přítocích Olše, na Rožnovské a Vsetínské Bečvě, včetně přítoků. Z konzultací na Správě CHKO
Beskydy vyplynula významnost toku Vsetínské Bečvy jako migračního koridoru, zdůrazněno pro lokalitu NH2
(„Valašský Balaton“), kontaktně i s lokalitou Ho1 (autokemp Hovězí). Druh je do hodnocení zařazen.

3.4. Ptačí oblast Horní Vsacko (CZ 0721023)
Ptačí oblast Horní Vsacko byla zřízena Nařízením vlády ČR č. 686 ze dne 8. prosince 2004
pro celkem 7 evropsky významných ptačích druhů. Území se nachází ve východní části
České republiky, na severní Moravě při státní hranici se Slovenskem a rozkládá se mezi
obcemi Velké Karlovice, Malá Bystřice a Lužná u Vsetína. Rozkládá se v jižní až jihozápadní
části CHKO Beskydy na rozloze 26 978 ha, tj. na přibližně 1/4 celkové plochy CHKO
Beskydy. Z této celkové rozlohy činí výměra lesních pozemků 19 515 ha, tj. asi 72%.
V současnosti původní pralesovité porosty tvoří jen nepatrný zlomek rozlohy lesů a většinou
jsou chráněny v rezervacích. Převážnou část hospodářských lesů tvoří rozsáhlé smrkové
monokultury. V některých částech území jsou větší plochy bučin, většinou však bez věkového
a prostorového rozrůznění. Část z nich si díky „nedůsledným“ hospodařením dodnes
uchovala přirozený charakter a dočasně poskytují vhodné podmínky pro hnízdění cílových
druhů, které však po odtěžení porostů opět zanikají. Vhodné podmínky pro přežívání cílových
druhů poskytují také určité procento lesů drobných soukromých vlastníků, kteří je prozatím
nijak hospodářsky nevyužívají. Jemnější způsoby hospodaření (výběr, kotlíky, podrostní
způsoby, využívání přirozeného zmlazení atd.) se dosud využívají pouze ojediněle. V oblasti
se dodnes zachovaly rozsáhlé plochy původních pastvin a luk s vysokou druhovou diverzitou.
Z části, zejména na hřebenech, jsou ohrožovány nastupující sukcesí, případně záměrným
zalesňováním. V údolí a na přilehlých svazích je značná část luk a pastvin různě využívána.
Diverzifikované způsoby hospodaření pomohly zachování i vytváření velmi rozmanité
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rozptýlené zeleně, která se vyskytuje v podobě remízů, pásů, roztroušených lesíků, alejí,
břehových porostů kolem toků aj.
Velice rozmanitá krajina hostí bohaté populace nejen kvalifikujících se druhů přílohy I, ale i
dalších významných ohrožených druhů ptáků. Poněvadž se jedná o horskou oblast, má
navrhovaná ptačí oblast pro většinu druhů význam jako hnízdiště. Oblast byla navržena pro
celkem sedm druhů přílohy I. Pro lesní biotopy je z nich nejvýznamnější strakapoud
bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), vyžadující přítomnost různě narušených, odumírajících i
odumřelých stromů, v kterých si tesá dutiny a hledá potravu. Dává přednost bučinám nebo
smíšeným porostům s převahou buku, požadavky druhu nejlépe splňují pralesovité porosty,
ale významná část populace hnízdí v běžných hospodářských porostech ve věku nad 100 let,
v kterých se díky zanedbávání výchovných a těžebních zásahů vytvořily vhodné existenční
podmínky. Početné a stabilní populace mají rovněž čáp černý (Ciconia ciconia), jeřábek lesní
(Bonasa bonasia), jehož optimálním biotopem jsou pestřejší smíšené porosty v blízkosti
otevřených ploch s rozptýlenou zelení, lejsek malý (Ficedula parva). Datlík tříprstý (Picoides
tridactylus) hnízdí rozptýleně v hospodářských smrkových monokulturách, ale o jeho
rozšíření a početnosti v oblasti není dostatek znalostí. Louky a pastviny oblasti obývá
nejpočetnější populace chřástala polního (Crex crex) v Beskydech a díky množství rozptýlené
zeleně v otevřené krajině je vůbec nejpočetnějším druhem přílohy I v oblasti ťuhýk obecný
(Lanius collurio). Mezi početně zastoupené druhy patří také lejsek bělokrký (Ficedula
albicollis), žluna šedá (Picus canus) a datel černý (Dryocopus martius), ale i některé další
druhy, neuvedené sice v příloze I, ale významné z hlediska fauny ČR - holub doupňák
(Columba oenas), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) a kos horský (Turdus
torquatus). Sovy z přílohy I zastupují zejména sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek
nejmenší (Glaucidium passerinum), dravce včelojed lesní (Pernis apivorus). V roce 2004 byl
také prokázán 1. hnízdní výskyt puštíka bělavého (Strix uralensis).
Ohrožujícími faktory jsou zejména:






Kácení starých porostů a odstraňování poškozených, narušených a doupných stromů v
hospodářských porostech (zejména v bučinách) při výchovných zásazích a nahodilých těžbách
(puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, žluna šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý,
datlík tříprstý, lejsek malý, lejsek bělokrký).
Výsadba stejnověkých smrkových a bukových monokultur (jeřábek lesní, tetřev hlušec, kulíšek
nejmenší, žluna šedá, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý).
Nevhodná doba seče, výstavba obytných domů ve volné krajině, likvidace mezí a remízů,
zalesňování zemědělské půdy (chřástal polní) likvidace remízů a křovinatých biotopů, zástavba
otevřených ploch obytnými domy, zalesňování zemědělské půdy (ťuhýk obecný)
potenciální faktory: rozvoj turistiky a výstavba rekreačních objektů, lanovek, nových
komunikací, cyklostezek, sjezdovek a průmyslových zón.

Předměty ochrany PO Horní Vsacko jsou následující druhy:
 chřástal polní (Crex crex) v počtu cca 60 - 80 volajících samců
 čáp černý (Ciconia nigra) v počtu cca 7-11 párů
 datlík tříprstý (Picoides tridactylus) v počtu cca 7 – 15 párů
 jeřábek lesní (Bonansa bonansia) v počtu 50 – 70 párů
 lejsek malý (Ficedula parva) v počtu cca 100 – 170 párů
 strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) – 25 – 45 párů
 ťuhýk obecný (Lanius collurio) v počtu 400 – 600 párů
Vymezení PO vyplývá z následujícího obrázku:
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Vymezení PO Horní Vsacko z mapmakeru www.nature.cz. Modře vymezení PO, zeleně hranice EVL Beskydy
Je zřejmé, že vymezení PO se prakticky kryje s územím, řešeným územní studií, pouze SV část řešeného území
směrem k Soláni a Makovskému průsmyku je lokalizována již mimo PO (šipka).
strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
Strakapoud bělohřbetý je typickým druhem pralesovitých bukových nebo smíšených porostů. Je schopen hnízdit
také ve starých (zpravidla 100 a více let) bukových nebo smíšených hospodářských lesích. Základní podmínkou
je přítomnost dostatečného množství odumírajících nebo odumřelých stromů, zlomů a torz, na kterých nachází
potravu a v kterých si tesá dutinu. Je v ČR nejvzácnějším druhem šplhavce. Jádrovou oblastí jeho výskytu jsou
karpatská pohoří východní Moravy – Slezské Beskydy, Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy, Javorníky,
Hostýnské vrchy, Vizovické vrchy, Chřiby a Bílé Karpaty. Mimo tato pohoří sídlí malá populace jen na Šumavě.
Druh má poměrně stabilní rozšíření, jeho početnost však přinejmenším v pohořích beskydské oblasti místy mírně
klesá.
Hlavní ohrožení pro něho představuje těžba ve starých bučinách a smíšených porostech, holosečný způsob
hospodaření v hospodářských lesích a odstraňování odumírajících a odumřelých stromů a torz z porostů.
Odhad v PO Horní Vsacko činí 25 – 45 párů, Křenek a Pavelka konstatují současny odhad k roku 2012 je 20 25 párů, za posledních 22 let došlo k poklesu početnosti o polovinu. Těžištěm rozšíření dle této studie je
aktuálně pás jižních svahů Vsetínských vrchů, další výskyty jsou v hřebenové partii Javorníků, zejména v PR
Makyta a v území východně od Kohútky ke Stolečnému vrchu. Vhodné porosty lze dokladovat pro lokalitu
NH1(květnaté bučiny) nepravidelné hnízdění 1 páru, v ostatních lokalitách nelze trvalejší výskyt druhu
předpokládat s ohledem na stávající teritoria. Druh je předmětem hodnocení.
čáp černý (Ciconia nigra)
Hnízdí na celém území ČR až po horní hranici lesa. Dává přednost rozsáhlejším lesům smíšeným, listnatým i
jehličnatým. Potravu získává v tůních a malých potocích. Hnízdí jednotlivě na stromech. Zimuje v Africe jižně
od Sahary, vzácně ve Středomoří. Přibližně od padesátých let minulého století se čápi černí začali šířit západním
směrem. Od sedmdesátých do konce osmdesátých let stoupla početnost o 50%. V současnosti je rozšířen na
většině území od nížin po střední polohy a jeho početnost je odhadována na 300–400 párů. Tažný druh.
Hlavní ohrožení představuje fragmentace lesních porostů způsobenou těžební činností v mýtních porostech a
zčásti také likvidace následků opakovaných rozsáhlých větrných kalamit. Rovněž hnízdní úspěšnost je trvale
velmi nízká a je způsobená především vyrušováním při lesních pracích. Negativním faktorem jsou střety
s elektrickými vedeními.
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Odhad početnosti v PO činí cca 7-11 párů, populace je stabilní. Dle Křenka a Pavelky (2013) je v současné
době na území PO známo celkem 6 hnízd, z toho bývají 4 obsazována. Nejdéle obsazované hnízdo se nachází v
NPR Razula, kde čápi hnízdí již desítky let. Podle aktuálního monitoringu se žádné z obsazovaných hnízd
nenachází na lokalitách řešených územní studií. Byl dokladován 10.9. přelet jedince od NPR Razula nad
Velkými Karlovicemi. Druh není předmětem hodnocení.
datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Prostředím datlíka tříprstého jsou staré horské lesy, především smrkové nebo i smíšené, jak pralesního
charakteru, tak dlouhodobě sporadicky obhospodařované či ponechávané bez zásahů, často s vyšším
zastoupením jedle. Hnízdo bývá většinou v dutině jehličnatého stromu (smrk, jedle), buď zesláblého chorobou
nebo suchého či trouchnivějícího. Datlíci bubnují téměř po celý rok, nejintenzivněji od III. do V., volání má 3
vrcholy – v době toku, při odchovu mláďat a na podzim v X. Na Moravě jsou hlavní oblastí Moravskoslezské
Beskydy spolu se Vsetínskými vrchy a Javorníky. Jednotlivá pozorování jsou opakovaně hlášena z Jeseníků a
možná hnízdění byla zaznamenána v Hostýnských vrších a Bílých Karpatech. Populace datlíka tříprstého v ČR
je odhadována na 300–500 párů.
Druh je ohrožován postupnou likvidací příhodných biotopů, především těžbou a fragmentací porostů a
odstraňováním odumírajících a odumřelých stromů při zdravotních probírkách, výrazně se na ústupu podílely
práce na odstraňování větrných kalamit. Dalším faktorem je citlivost k rušení,
Při vyhlášení PO byla početnost cca 7 – 15 párů. Podle Křenka a Pavelky (2013) v současné době však dochází
k poklesu početnosti, příčinou je těžba a fragmentace smrkových porostů v hnízdních lokalitách. K roku 2012
jsou známy pouze 2 stabilní lokality, u tří dalších je výskyt nejistý a početnost je odhadnuta jen na 5-7 párů.
V letech 2007-2012 byly hnízdní výskyty zaznamenány pouze v Javorníkách, ve Vsetínských vrších se jedná o
mimohnízdní výskyty. Z hlediska lokalit řešených územní studií lokalita NH1 zasahuje do blízkosti hnízdního
biotopu v rámci teritoria 1 páru, lokalita VK10 je navrhována mimo aktuální hnízdní teritoria, ve starších
porostech se potenciální biotop druhu nachází. Druh je předmětem hodnocení.
jeřábek lesní (Bonansa bonansia)
Vyhledává starší jehličnaté, listnaté a nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitou
podmínkou je bohaté keřové patro, tvořené např. lískou nebo olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho
potravy. Hnízdo bývá umístěno na zemi většinou u paty stromu, mezi kořeny nebo pod keříky. Potrava je
převážně rostlinná (pupeny, jehnědy, výhonky, semena, bobule), v letním období se v potravě objevuje také
živočišná složka, především hmyz.
Druh se v ČR vyskytuje ve 3 jádrových oblastech, tvořených (1) Šumavou, Novohradskými horami a Blanským
lesem, (2) Jeseníky, Králickým Sněžníkem a Rychlebskými horami a (3) Moravskoslezskými Beskydy,
Javorníky a Vsetínskými vrchy. Sporadické výskyty jsou hlášeny z dalších míst, např. Hostýnských vrchů,
Bílých Karpat, Českomoravské vrchoviny, Krušných hor, Jizerských hor, Krkonoš, Voticka a Táborska.
Početnost pro období 2001–2003 byla odhadnuta na 900–1 800 párů.
Je však patrné zmenšování areálu v karpatských pohořích. Jeřábek je velmi citlivý vůči fragmentaci stanovišť a
absenci liniových struktur, které spojují ostrůvky vhodných stanovišť. V oblastech výskytu jeřábka je
dlouhodobě provozována pěší turistika, cykloturistika a v zimě běžecké lyžování. Tato nepříliš hlučná činnost,
pokud je soustředěná na stálé trasy, nepředstavuje pro jeřábka vážnější rušení. Podstatně větším problémem jsou
nové činnosti jako motorismus v přírodě (motocykly, čtyřkolky, skútry), downhill cyklistů, freeride skialpinistů a
snowboardistů, které jsou provozovány i v klíčových lokalitách a ruší tak ptáky v kritickém zimním období.
Početnost je odhadována na cca 50 – 70 párů a je relativně stabilní, i když došlo k mírnému snížení teritorií.
Výskyty jsou předpokládány pro lokality VK1, VK7, VK6, VK10 a NH1, s ohledem na období průzkumu byly
těžko zjistitelné. Je nutno je v případě průmětu lokalit/ploch do ÚP obcí prověřit průzkumem. Druh je
předmětem hodnocení.
lejsek malý (Ficedula parva)
Nejčastějším hnízdním biotopem lejska malého jsou bukové lesy, přičemž hnízdní optimum pro něho představují
bučiny v nadmořské výšce 500–800 m. Hnízdí také ve smíšených lesích s převahou listnatých dřevin v
pahorkatinách a známý je i výskyt z nižších poloh z listnatých porostů s olšemi u vodních toků. Vyšší hnízdní
hustota lejska malého bývá zjišťována ve starších lesích s přítomností nižšího stromového patra a výskytem
pahýlů, odumřelých a poškozených kmenů a v blízkosti potoků a vlhčích míst. Druh se v ČR vyskytuje
roztroušeně až ostrůvkovitě, zejména v horských a podhorských oblastech, ale také v pahorkatinách a nižších
polohách, centra výskytu jsou ve většině pohraničních pohoří. Tažný druh.
Hlavním ohrožujícím faktorem je likvidace vhodných hnízdních biotopů, tj. starších bukových nebo smíšených
porostů s dostatečným zastoupením odumřelých nebo poškozených stromů, nebo nevhodné lesnické zásahy v
takovýchto biotopech (prosvětlování porostů, odstraňování doupných stromů apod.).
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Dle Křenka a Pavelky (2013) početnost lejska malého nejméně v posledních 20 letech v PO silně klesá. Ještě v
roce 2004 byla při vyhlášení Ptačí oblasti jeho početnost odhadnuta na 200-300 párů. Ve studii z roku 2006,
byl odhad snížen na 60 – 100 párů a druh byl hodnocen jako ubývající. Na základě podrobných průzkumů v
letech 2007 – 2012 došlo k dalšímu výraznému poklesu početnosti a odhad musel byt snížen na pouhých 30 – 60
párů, tedy na třetinu oficiálně proponovaného stavu dle serveru AOPK ČR (v počtu cca 100 – 170 párů).
Hnízdní výskyty jsou dle Křenka a Pavelky (2013) dokladovány pro dolní část lokality NH1, dále těsně JZ od
lokality Zděchov (Z1), nelze tak zcela vyloučit výskyt v ploše Z1-2 v menším lesíku v jižní části. Druh je
předmětem hodnocení.
chřástal polní (Crex crex)
Hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až do vyšších poloh. Důležitým
faktorem je přítomnost mokřin, pramenišť a drobných krajinných struktur (kamenné snosy, vrbové křoviny
apod.), které po případném pokosení luk poskytují vhodná refugia. Počet volajících samců se na jednotlivých
lokalitách v průběhu hnízdní sezóny dost výrazně mění. Důvodem je vysoká nestálost samců na lokalitě, spojená
se sociálním systémem druhu, ale také management . Tažný druh.
Centra současného výskytu chřástala polního jsou v pohraničních pohořích a jejich podhůřích (Šumava,
Novohradské hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky, Javorníky, Vsetínské
vrchy, Hostýnské vrchy, Vizovické vrchy a Bílé Karpaty) a také ve vojenských újezdech (Doupov/Hradiště,
Libavá, Boletice). Početnost je odhadována na 1 500–1 700 párů.
Zavedení trvalé pastvy však vede k úplnému vymizení chřástalů polních a patří v současnosti k nejvýznamnějším
ohrožujícím faktorům. K velkým ztrátám na hnízdech i mláďatech dochází při kosení luk. Dalším ohrožujícím
faktorem jsou změny vodního režimu a zesílení rekreačního tlaku /citlivost k rušení).
Populace v PO je relativně stálá 60 – 80 volajících samců, těžiště výskytu představují pestrá luční společenstva
v okolí Nového Hrozenkova (vazba na lokalitu NH4) a Karolinky, další výskyty jsou dokladovány pro okolí
Velkých Karlovic, včetně lučních ploch lokalit VK5 a VK10. Druh je předmětem hodnocení.
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Hnízdním prostředím ťuhýka obecného jsou otevřené plochy s křovinami a keřovými pásy, lesostepní stráně,
sady, vinice, okraje lesních porostů nebo lesní paseky s řidším mlázím. Hnízdí jednou do roka, v případě zničení
hnízda probíhá náhradní hnízdění. Ťuhýk obecný hnízdí na celém území ČR od nížin do hor s výjimkou
souvislých lesních celků. Nepočetně, ale pravidelně, se v hnízdním období vyskytuje i v nejvyšších polohách. V
letech 2001–2003 byl jeho výskyt hlášen ze 100 % čtverců a početnost odhadnuta na 30 000–60 000 párů.
Tažný druh.
V současné době je v souvislosti s další intenzifikací zemědělství a zarůstáním neobdělávaných ploch
náletovými dřevinami ťuhýk opětovně ohrožen ztrátou hnízdního i potravního biotopu, ohrožení obecně je dáno
zásahy do porostů dřevin a zástavbou na úkor strukturních prvků krajiny.
Populace v PO je relativně stabilní, těžiště je dokladováno pro plochy s pestřejší krajinnou strukturou. Lokalita
NH4 zasahuje do jednoho z center výskytu druhu v PO, rovněž pro okolí lokality VK4 (nálety) a VK5 je
přítomnost dokládána. Druh je předmětem hodnocení.
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4. Vlivy posuzovaného záměru na předměty ochrany dotčených
lokalit soustavy Natura 2000
4.1. Metodika hodnocení
Je využito metodiky pro hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti z
listopadu 2007 (Věstník MŽP, částka 11) s tím, že významnost vlivů je v souhrnné tabulce
hodnocena podle následující stupnice6:
Hodnota
-2

Termín
Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0
+1

Nulový vliv
Mírně
pozitivní vliv

+2

Významný
pozitivní vliv

?

Vliv nelze
vyhodnotit –
možný
negativní
vliv

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Z obecného zadání koncepce není možné přesně vyhodnotit vliv (jedná se o
nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných aktivit/záměrů,
která je způsobena obecnou povahou či nepřesnou lokalizací dílčí
aktivity/záměru). Může dojít k negativnímu vlivu, není však možné vyhodnotit
jeho významnost.

Úvodem hodnotící kapitoly je nutno konstatovat, že predikce vlivů s ohledem na zadání a
rozsah územní studie je obtížná, zejména na úrovni jednotlivých lokalit využití rekreačního
potenciálu. Ty jsou v území navrženy z hlediska plochy pouze doporučujícím způsobem
(ideově), takže jejich případná náplň (zejména u lokalit plošně rozsáhlých) se bude odehrávat
pouze na blíže nespecifikované části lokality (nebo její dílčí plochy). Z tohoto důvodu je
volen spíše konzervativní odhad významnosti (nepříznivosti) vlivu, poněvadž konkrétní
naplnění jednotlivých lokalit/dílčích ploch bude nutno separátně podrobněji posoudit
v případě jejich územního průmětu do ÚP obcí.
6

Cílem naturového hodnocení je především zjistit, zda má záměr /koncepce významný vliv, jak stanovuje dikce
§ 45i odst. 1 a 2 ZOPK. Jde především o vyhodnocení významného negativního vlivu, což odpovídá hodnotě 2 na stupnici. Pro úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1, 0, +1, +2, přičemž všechny odpovídají
zjištění, že „záměr/koncepce nemá významný negativní vliv“. Jemnější členění umožňuje odlišit záměr s
mírně negativním vlivem od záměrů úplně bez vlivů nebo dokonce s vlivy pozitivními. I významné pozitivní
vlivy je totiž případně nutno vyhodnotit, poněvadž dikce zákona u významných vlivů nestanovuje, zda jde o
vlivy negativní nebo pozitivní.
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4.2. Identifikace možných vlivů na EVL Beskydy
Predikce potenciálních vlivů na EVL Beskydy byla položena především do vyhodnocení
rozsahu možných zásahů do vymezení jednotlivých přírodních stanovišť EVL, zatím bez
konkrétní specifikace Uvedený postup je řešen s vědomím, že ne celá pro určitou funkci
vymezená lokalita/dílčí plocha musí být beze zbytku využita vlastní zástavbou ve smyslu
obecněji pojatých regulativů, které jsou pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením hlavního využití územní studií navrhovány (určitá regulace je dána obecně pro
plochy OK, OS, OS.1, OS.DE a S*.1).
Na základě provedených terénních šetření, výstupů konzultací a porovnání s průměty
biotopů/přírodních stanovišť z mapového serveru AOPK ČR, případně s databází ND OP
(2013-10-14) lze pro řešené lokality konstatovat následující:
Lokalita V1 (Nástupní centrum do území Vsetínské Bečvy)
Lokalita V1 s ohledem na umístění na plochách antropogenních biotopů u živelné parkovací plochy
negeneruje žádný vliv na předměty ochrany EVL Beskydy, navíc je navrhována v prostoru koridoru
pro přeložku silnice I/57 (VPS RK03 dle ZÚR Zlínského kraje).
Není nutno přijímat žádná specifická opatření.
Lokalita J1 (Sportovně rekreační areál Janová)
Lokalita J1 s ohledem na umístění uvnitř stávajícího sportovního areálu na plochách antropogenních
biotopů (intenzifikace stávajícího areálu) negeneruje žádný vliv na předměty ochrany EVL Beskydy.
Není nutno přijímat žádná specifická opatření.
Lokalita Ho1 (autokemp Hovězí)
Lokalita Ho1 u autokempu Hovězí je v kontaktu s náhonem, který je jediným místem výskytu
předmětu ochrany EVL – mlže velevruba tupého; druh je vázán na sedimenty náhonu, vyděleného
jezovým objektem východně od plochy stávajícího autokempu. Vlastní dílčí plochy lokality
nezasahují do vlastního náhonu, takže není předpoklad vzniku migračních bariér, který by mohl
omezovat pohyb hostitelských ryb vývojových stadií velevruba – glochidií. Rovněž není
předpokládán žádný odběr vody z toku, poněvadž areál autokempu je zásobován jiným, standardním
zdrojem veřejného vodovodu. Pokud by zástavba ploch Ho1-1, Ho1-2 a Ho1-4 zasahovala až
k břehové hraně, nelze vyloučit riziko mírně nepříznivého vlivu na velevruba z důvodu ovlivnění
kvality vody v toku (možnost splachů ze zpevněných ploch do náhonu, nedůsledné řešení odpadních
vod apod.). Vsetínská Bečva slouží jako migrační koridor vydry říční, mezi cestu a levý břeh toku
není navržena žádná plocha lokality, rovněž není navrhováno žádné přemostění toku ve vztahu
k intenzifikaci ploch u areálu autokempu, vliv na tento předmět ochrany tak není předpokládán.
Nejsou dotčena žádná přírodní stanoviště či jiné druhy, které jsou předmětem ochrany EVL Beskydy.
S ohledem na mírně nepříznivé či nulové vlivy na předměty ochrany EVL je možno lokalitu dále sledovat.

V případě, že vymezení lokality se bude promítat do ÚP obce Hovězí, je nezbytné upravit vymezení
ploch Ho-1, Ho-2 a Ho-4 tak, aby nebyla kontaktována břehová hrana (a ani průtočný profil)
mlýnského náhonu z důvodu ochrany populace velevruba tupého, podpůrně i z důvodu ochrany
doprovodného porostu náhonu. Rovněž je nutno chránit břehovou hranu Vsetínské Bečvy.
Lokalita Ho2 (doplnění vybavenosti stávající cyklostezky)
Lokalita Ho2 s ohledem na umístění na plochách antropogenních biotopů u stávající zpevněné
cyklostezky (ruderální lada X7) negeneruje žádný vliv na předměty ochrany EVL Beskydy.
Není nutno přijímat žádná specifická opatření.
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Lokalita Z1 (Sportovní areál Zděchov)
Lokalita Z1 (Zděchov) mírně nepříznivě zasahuje plochou Z1-2 mozaiku lučních biotopů od
intenzivně kosených po extenzivní s lokálními enklávami přírodního stanoviště 6510, přičemž rozsah
dotčení zatím nelze přesněji stanovit. Plocha dále částečně zasahuje do okolí remízu, který je
enklávou květnatých bučin přírodního stanoviště 9130 květnatých bučin. Plocha Z1-4 je navržena na
segmentu ruderalizovaných luk a lad bez vlivu na přírodní stanoviště, která jsou předmětem ochrany
EVL Beskydy. Plocha Z1-2 částečně zasahuje do okolí remízu, který je enklávou květnatých bučin
přírodního stanoviště 9130 květnatých bučin. Lokalita jako taková je navržena mimo migračně
významná území velkých savců (včetně šelem) s ohledem na polohu mimo lesní komplexy u
zástavby.
S ohledem na mírně nepříznivé vlivy lokality pro případný průmět do ÚP obce Zděchov je doporučeno
důsledně prověřit vymezení územního rozsahu plochy Z1-2 v návaznosti na platnou ÚPD obce..

Lokalita Ha1 (Sportovní areál Halenkov – Na Provazném)
Lokalita Ha1 bude generovat v rámci plochy Ha1-2 pod bývalým areálem mírně nepříznivé vlivy na
přírodní stanoviště 6430 v biotopech T1.6 Vlhká tužebníková lada a M5 Devětsilové lemy horských
potoků, které jsou součástí mozaiky nivních luk toku Provazný. Dále nelze vyloučit i vlivy na kvalitu
vody v toku, niva je potenciálně vhodným biotopem pro kuňku žlutobřichou a čolka karpatského,
poněvadž jsou přítomny lokálně i tůně. Plochy Ha1-4 a Ha1- 7 zasahují mírně nepříznivě do mozaiky
svahových luk od intenzivních až po příměs enkláv charakteru nepříliš kvalitních ploch přírodního
stanoviště 6510. Plocha Ha1-1 není lokalizována na úkor přírodních lesních stanovišť, ale zasahuje
do migračně významného území s tím, že přes JZ vymezení probíhá osa významného migračního
koridoru velkých savců (včetně šelem). S ohledem na okolnost, že obecné regulativy plochy S*.1
připouštějí cesty pro cykloturistiku a běžkaře, přitom je zatím v území nelze v měřítku US vymezit, je
nutno předpokládat mírně nepříznivý vliv na migračně významný koridor (ochranná zóna osy /tzv.
buffer/ je metodicky AOPK navrhován 250 m od osy MVK).
Případný rozvoj lokality lze řešit až po uvedení stávajících objektů hromadné rekreace do provozu
schopného stavu, do této doby neuvažovat s navazujícími rozvojovými plochami jakéhokoli
charakteru. Další případný rozvoj je nutno podmínit biologickým průzkumem.
Lokalita NH1 (Ski areál Vranča-Kohútka – Nový Hrozenkov)
Představuje prakticky jednu z nejkomplikovanějších návrhových lokalit územní studie. Tím, že
rozšiřuje a doplňuje výrazným způsobem stávající areál Kohútka východním směrem k lokalitě
Spartak, především výrazně přispívá k fragmentaci významného migračního koridoru velkých šelem
ve svahu pod hřebenem Javorníků. S ohledem na silný rekreační provoz na hraničním hřebenu
Javorníků mezi Kohútkou a Stolečným vrchem (včetně zpřístupnění sedla východně od Kohútky
stávajícími silnicemi) vlastní návrh na doplnění významné sjezdové trati tak přesahuje mírně
nepříznivý vliv samotného přepravního zařízení, promítnutého do lokality NH1 jako VPS ze ZÚR
Zlínského kraje. Naturové hodnocení ZÚR Zlínského kraje (Machar I. a kol., 2008) 7 z hlediska vlivů
na EVL Beskydy pro VPS DT01 přitom konstatuje jednak mírně nepříznivý vliv na přírodní
stanoviště 6510, jednak nemožnost objektivního vyhodnocení vlivu na květnaté bučiny – stanoviště
9130. Pro doprovodné rekreační aktivity kolem lanovky související s usnadněním přístupnosti
Machar konstatuje výraznější vliv na EVL z hlediska zvýšeného vyrušování velkých šelem
(především rysa) s tím, že je nutno usměrňovat vyznačování běžeckých tratí a turistických tras
v okolní oblasti. Spojení přepravního zařízení s novými doprovodnými plochami pro sjezdové
lyžování bude ovlivňovat biotop a migrační koridor poměrně významné části zejména rysí populace
EVL, a to s ohledem na blízkost odpovídajících biotopů v PR Makyta a jejím okolí. Podle podkladů
CHKO Beskydy je osa významného migračního koridoru posunuta severně po svahu pod dolní část
stávajícího areálu Kohútka a plocha NH1-9 kříží tento koridor v rámci ochranné zóny na obě strany a
další plochy jsou umístěny v rámci jižní ochranné zóny. Požadavky na ochranu migračně
významného koridoru pro velké savce jsou totiž limitovány ochrannou zónou (bufferem) 250 m od
osy koridoru. Migračně významný koridor hraničním hřebenem Javorníků je potvrzen i prací Bojdy a
7

V aktualizaci ZÚR již nebyl koridor pro přepravní zařízení v rámci SEA a Natura znovu hodnocen.
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kol. (2012). Z výše uvedených důvodů i ve spojení s odlesněním je nutno vliv na velké šelmy
hodnotit jako významně negativní.
Kromě výše uvedeného významného negativního vlivu na migrační koridor velkých šelem (a zásah
do biotopů v jádrovém území výskytu rysa ostrovida) lokalita představuje poměrně významný zásah
do několika přírodních stanovišť jako předmětů ochrany EVL Beskydy: plocha NH1-9 v dolní části
mírně nepříznivě zasahuje do mozaiky lučních biotopů včetně enkláv přírodního stanoviště 6510
Extenzivní sečené louky, v horní lesní části prochází místy i kvalitními přírodními stanovišti 9130
květnatých bučin (vyvinuté i potenciální), a to včetně polohy přepravního zařízení. Z hlediska
rozsahu záboru jde o vlivy mírně nepříznivé, ve vztahu k odlesnění cca 6 ha (včetně smrčin) s vyšší
mírou významnosti jako zásahu do biotopu velkých savců. Plochy NH1-7 a NH1-8 v horní části na
hřebeni (kolem vyústění přepravného zařízení) dále zasahují do segmentů prioritního přírodního
stanoviště 6230* Druhově bohaté smilkové louky s kvalitnějšími biotopy T2.3B, přičemž v mozaice
mohou být přítomny i drobné enklávy subalpínských vysokobylinných niv (A4.2). Z hlediska rozsahu
záborů jde o vlivy mírně nepříznivé, ve vztahu k intenzivní rekreační využití hřebene kolem Kohútky
na podobných plochách s lučními biotopy je však další zábor ve spojení s potenciálními terénními
úpravami nutno pokládat kumulativně za nežádoucí. V lokalitě dále nelze vyloučit zásahy do malých
enkláv s biotopem čolka karpatského a kuňky žlutobřiché, oba druhy se dle ND OP (2013-10-14) na
území lokality vyskytují. Z ND OP vyplývá, že v blízkosti plochy NH1-8 byl dokladován výskyt malé
populace oměje tuhého moravského, s ohledem na měřítko ÚS nelze případný střet korektně
vyhodnotit. Plocha NH1-10 pro parkování nezabírá segmenty s přírodními biotopy, ale její napojení
na plochu NH1-9 bude znamenat překonání hluboké strže technickým objektem s možným mírně
nepříznivým zásahem do biotopu střevlíka hrbolatého a kuňky žlutobřiché.
S ohledem na výše uvedené zpracovatel naturového hodnocení pokládá za účelné lokalitu NH1 (která
vznikla v návaznosti na průmět veřejně prospěšné stavby přepravního zařízení DT01 /Vranča-Portáš/
dle ZÚR Zlínského kraje /2008/jako legitimní návrh na doplnění občanské vybavenosti) považovat
jako celek maximálně za územní rezervu v dalekém výhledu až po vyčerpání nabídky služeb ve
stávajících lyžařských areálech v horní části povodí Vsetínské Bečvy nad soutokem se Senicí. Do
dalšího výhledu je proto zcela nezbytné lokalitu jako celek s navrhovaným využitím v podobě dle ÚS
jako aktivní rozvojovou (návrhovou) plochu nadále nepokládat.
Z tohoto důvodu je nutno i koridor veřejně prospěšné stavby DT01 z hlediska řešení náplně této VPS
posuzovat do dalšího výhledu jako problémový (chybí zastavitelné plochy s funkcí dopravní
infrastruktury pro zázemí přepravního zařízení, kolize s kvalitními přírodními biotopy /zejména
průmět DT01 do kvalitních segmentů přírodních stanovišť a problematika zonace CHKO/). V tomto
smyslu je potřebné iniciovat v rámci další aktualizace ZÚR Zlínského kraje vypuštění koridoru VPS
DT01 z důvodu jejich potenciálně významného (a kumulativního) vlivu na EVL Beskydy, poněvadž
případná realizace lanovky bude neustále generovat požadavky na vyvolané investice a doprovodné
rekreační aktivity z důvodu odstranění samoúčelnosti přepravního zařízení.
Pokud by i přes výše uvedené bylo nadále trváno na zachování přepravního zařízení z důvodu
zlepšení dopravního komfortu do areálu Kohútka, je toto zachování nutno podmínit samostatnou
komplexní územní studií, přičemž tato studie by měla zároveň vyhodnotit vyhodnotit i alternativní
řešení dopravního komfortu (kyvadlová doprava po stávající komunikaci z údolí Vranča). A to jen za
podmínky řešení samotného přepravního zařízení nebo kyvadlové dopravy zásadně bez doprovodných
sjezdových tratí a bez další intenzifikace ploch v prostoru Kohútka – Portáš.
Lokalita NH2 (Areál „Valašský Balaton“)
Lokalita NH2 (Balaton) je pojata v ÚS většinově jako stav a s ohledem na intenzívní rekreační
využití po celém obvodu nádrže nepředstavuje přímý negativní vliv z hlediska záborů přírodních
stanovišť jako předmětů ochrany EVL Beskydy, plocha NH2-4 mezi stávajícím parkovištěm a
zástavbou pod hrází nádrže nevykazuje parametry některého přírodního stanoviště (výraznější
ruderalizace). Z tohoto pohledu je možno lokalitu pokládat z hlediska předmětů ochrany EVL za
nekolizní. S ohledem na okolnost, že východní část lokality v ploše NH2-1 zasahuje do migračního
koridoru vydry říční podél Vsetínské Bečvy a je v kontaktu s osou příčného významného migračního
koridoru přes údolí Vsetínské Bečvy, je nutno konstatovat mírně nepříznivé ovlivnění migračně
významného území v prostoru jeho problémového úseku mezi zástavbou. Požadavky na ochranu
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migračně významného koridoru pro velké savce jsou totiž limitovány ochrannou zónou (bufferem)
250 m od osy koridoru. Regulativy plochy OS.1 jako podmínku regulace uvádějí intenzitu využití
stavbami a zařízeními do 30% při zachování charakteru rozptýlené zástavby, stávající plochy podél
východního břehu jsou však zatím bez trvalých staveb a zařízení.
I přes okolnost vymezení plochy NH2-1 jako stavu (pobytové plochy zasahují až k doprovodnému
porostu úseku Vsetínské Bečvy) je doporučeno upustit od vymezení plochy NH2-1 (OS.1) ve východní
části jezera s ohledem na polohu významného migračního koridoru a převést východní břeh do ploch
přírodních (orientačně lze pro vymezení plochy NH2-1 použít vymezení intenzivních ploch dle
ortofotomapy), případně regulativem pro východní část lokality vyloučit trvalé stavby.
Lokalita NH3 (Bikecentrum Nový Hrozenkov)
Lokalita NH3 (Nad Permoníkem) může generovat jen nepřímé vlivy plochou NH3-6 (S*.1) v lesních
porostech, které většinově nevykazují známky přírodních stanovišť jako předmětů ochrany EVL
Beskydy (převaha biotopu X9A), nedochází k záboru přírodních stanovišť. Nelze zcela vyloučit
okrajový zásah do biotopu kuňky žlutobřiché v okolí toku při realizaci tras areálu. Lokalita se nachází
při okraji migračně významného území mimo kontakt s významnou migrační osou, takže nebude
generovat nepříznivé vlivy na koridory velkých savců včetně šelem.
Ve vztahu k ovlivnění EVL Beskydy není nutno přijímat žádná specifická opatření.
Lokalita NH4 (Ski areál Vranča - rozšíření)
Plošné vymezení lokality NH4 (areál Vranča) bude generovat mírně nepříznivé až nepříznivé vlivy na
pestrou mozaiku lučních a dřevinných porostů z hlediska jejich záboru plochou NH4-5, poněvadž
zatím nelze odhadnout rozsah přímého záboru bylinotravních porostů z důvodu nejasnosti lokalizace
sjezdové trati a přepravních zařízení (a jejich počtu vzhledem k plošnému návrhu). Mírně nepříznivé
ovlivnění z hlediska záboru je nutno uvažovat na zatím blíže neurčenou rozlohu přírodního stanoviště
6510 Extenzivní sečené louky ve stanovištní a biotopové mozaice. Okrajově mohou být ovlivněny
remízy, které vykazují parametry přírodního stanoviště květnatých bučin, poněvadž jsou lokalizovány
v rámci mozaiky dřevinných porostů. Jiné předměty EVL Beskydy nebudou ovlivněny, lokalita se
nachází zcela mimo osy migračních koridorů velkých savců, vydry říční či biotopových nároků
lesních druhů živočichů.
V případě trvání zájmu na využitíé lokality je nutno ji výrazně redukovat. Dále přednostně
ochraňovat lesíky a remízy s charakterem přírodního stanoviště 9130 bučin as. Asperulo-Fagetum a
mozaiku ostatních dřevinných porostů.
Lokalita K1 (Karolinka – centrum města)
S ohledem na polohu uvnitř urbanizovaného území na antropogenních biotopech bez vlivu na
předměty ochrany EVL Beskydy.
Není nutno přijímat žádná specifická opatření.
Lokalita K2 (Ski areál Karolinka)
Lokalita K2 v Karolince je územní studií pojata jako stav, bez vlivu na EVL Beskydy. Umístění
rozhledny zasahuje do mozaiky hodnotných přírodních luk, přímý zábor těchto stanovišť je však
minimální u stávající cesty. Poloha je mimo migračně významné koridory při hranici migračně
významného území.
Z hlediska prevence ovlivnění předmětů ochrany EVL není nutno přijímat žádná specifická
opatření.Ve vztahu k rizhledně lze alternativně doporučit, aby bylo preferováno spíše stávající místo
přirozeného výhledu na vrcholové části K2.

Lokalita VK1 (Ski areál Soláň)
Lokalita VK1 zasahuje mozaiku biotopů/přírodních stanovišť v okolí Soláně a sjezdovek na Bzovém
s tím, že jsou mírně nepříznivě v mozaice dotčeny plochy s výskytem přírodního stanoviště 6510
Extenzivní sečené louky a plochy s výskytem prioritního přírodního stanoviště 6230* Druhově bohaté
smilkové louky plochami VK1- 4 až VK1-6 a VK1-11. Zatím nelze odhadovat v ploše VK1-4 přímé
dotčení stanoviště ve vztahu k regulativu ploch s funkcí OS.1 ve smyslu maximálního rozsahu
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zastavitelnosti do 30% výměry. Lesní porosty obou přírodních stanovišť bučin (9110 a 9130) přímo
dotčeny pravděpodobně nebudou. U ploch s funkcí S*.1 přitom velikost vlivu nelze konkrétně
stanovit, zasahují mj. do migračně významného území poblíž jedné z migračních os.
Z hlediska prevence ovlivnění předmětů ochrany EVL není nutno přijímat žádná specifická opatření
s výjimkou redukce podílu zastavitelných ploch v rámci dílčí plochy VK1-4. Poněvadž ale
rozpracovaný Návrh ÚP Velké Karlovice s dalším využitím území kolem hotelu Soláň a Skiareálu
neuvažuje, je doporučeno lokalitu dále nesledovat (mj. i z důvodů druhové ochrany rostlin).
Lokalita VK2 (Ski areál Razula)
Lokalita VK2 v pojetí, představovaném územní studií, negeneruje negativní vlivy na předměty
ochrany EVL Beskydy. Pokud by ale náplň lokality vycházela z vymezení, daného aktuálně
rozpracovaným Návrhem územního plánu Velké Karlovice (jak bylo diskutováno na jednání dne
10.9.), bude generovat mírně nepříznivé vlivy především na lesní porosty, ve kterých prakticky
nejsou zastoupena lesní přírodní stanoviště. Dojezdové části zejména východní větve mírně
nepříznivě zasahují do přírodního stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky. Nefragmentuje osu
migračního koridoru velkých šelem migračně významným územím, nachází se při severní hranici
tohoto území, takže vlivy lze hodnotit jako mírně nepříznivé.
Z hlediska prevence ovlivnění předmětů ochrany EVL není nutno přijímat pro lokalitu ve smyslu
jejího pojetí územní studií žádná specifická opatření. Pokud by bylo preferováno pojetí ve smyslu
výstupů rozpracovaného ÚP Velké Karlovice, bude nutno upřesnit plošné pojetí dojezdových částí s ohledem
na floristicky cenné luční porosty s preferencí západní větve rozšíření areálu.

Lokalita VK3 (Ski areál Machůzky)
Lokalita VK3 (Machůzky) generuje potenciálně mírně nepříznivé vlivy na luční enklávy mezi
zástavbou, s předpokladem dílčího zásahu do mozaiky lučních stanovišť/biotopů, zahrnující i enklávy
přírodních stanovišť 6510 Extenzivní sečené louky; jde o potenciální vlivy blíže neidentifikované
náplně ploch VK3-1 a velkých ploch s funkcí smíšených ploch nezastavěného území. Zatím nelze
odhadovat v ploše VK3-1 přímé dotčení stanoviště ve vztahu k regulativu ploch s funkcí OS.1 ve
smyslu maximálního rozsahu zastavitelnosti do 30% výměry. U ploch s funkcí S*.1 přitom velikost
vlivu nelze konkrétně stanovit. Přírodní lesní stanoviště bučin mohou být zastoupena v příměsi (spíše
potenciální) na plochách VK3-4 a VK3-5 a významné ovlivnění nelze předpokládat. Lokalita je
umístěna mimo osy migračních koridorů při severním okraji migračně významného území.
Z hlediska prevence ovlivnění předmětů ochrany EVL není nutno přijímat žádná specifická opatření
s výjimkou redukce podílu zastavitelných ploch v rámci dílčí plochy VK3-1. Lze doporučit redukci
plochy VK3-1.
Lokalita VK4 (Ski areál Bambuch - rozšíření)
Lokalita VK4 (Bambuch) zasahuje plochou VK4-8 pro rozšíření mírně nepříznivě do ploch
přírodního stanoviště 6510 na severním svahu, přičemž lze dokladovat na části luk degradaci
ruderalizací, takže nemůže docházet k významnému ovlivnění. Zatím ale nelze odhadnout rozsah
přímého záboru příslušných bylinotravních porostů z důvodu nejasnosti lokalizace sjezdové trati a
přepravních zařízení (a jejich počtu vzhledem k plošnému návrhu rozšíření plochy). Návrh na
propojení ke Kyčerce (část plochy VK4-8 a plocha VK4-10) je lokalizován mimo lesní porosty
s výskytem lesních přírodních stanovišť, takže ta nejsou lokalitou prakticky ovlivněna. Poloha
propojení je realizována mimo migračně významné území, rozšíření při hranici migračně
významného území je lokalizováno zcela mimo dosah migračních os. Přírodní lesní stanoviště bučin
mohou být zastoupena minoritně v příměsi (spíše potenciální) na plochách VK4-7, VK4-11 a VK4-12
a významné ovlivnění nelze předpokládat; u ploch s funkcí S*.1 přitom velikost vlivu nelze konkrétně
stanovit.
Z hlediska prevence ovlivnění předmětů ochrany EVL není nutno přijímat žádná specifická opatření
s výjimkou detailního vyhodnocení rozsahu a charakteru záboru ploch stanoviště 6510, pokud bude
lokalita promítnuta v konkrétním vymezení do ÚP Velké Karlovice.
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Lokalita VK5 (Ski areál Kyčerka)
Lokalita VK5 (Kyčerka) je v pojetí dle ÚS jako stav k předmětům ochrany EVL indiferentní v areálu
sjezdovek, poněvadž nerozšiřuje tyto aktivity mimo vymezení sjezdového areálu. Plocha VK5-9 ale
zasahuje poměrně výrazně do mozaiky hodnotných svahových lučních biotopů, kde nelze vyloučit
patrnější podíl přírodního stanoviště 6510 v této mozaice a mírně nepříznivý vliv. U ploch s funkcí
S*.1 přitom velikost vlivu nelze konkrétně stanovit ve vztahu k obecně vymezeným regulativům.
Rovněž plochy VK5-6 a VK5-7 zasahují mírně nepříznivě do mozaiky lučních biotopů s podílem
přírodního stanoviště 6510, zatím s ohledem na nejasnou náplň těchto dílčích ploch nelze konkrétní
rozsah záboru stanovit. Umístění rozhledny zasahuje do mozaiky hodnotných přírodních luk, přímý
zábor těchto stanovišť je však minimální. Projevuje se synergie se stávajícím bikeparkem na ploše
areálu sjezdovek.
Z hlediska prevence ovlivnění předmětů ochrany EVL není nutno přijímat žádná specifická opatření
s výjimkou detailního vyhodnocení rozsahu a charakteru záboru ploch stanoviště 6510 dílčími
plochami VK5-6 a VK5-7, pokud bude lokalita promítnuta v konkrétním vymezení do ÚP Velké
Karlovice. U lokality VK5 dále neřešit plochu VK5-9 (S*.1) s ohledem na dochovaný stav přírodních
biotopů.
Lokalita VK6 (Velké Hanzlůvky)
Lokalita VK6 (Velké Hanzlůvky – Gálik) je umístěna velkou plochou VK6-1 (S*.1) kontaktně
s migrační osou ve významném migračním území, takže může být ve vztahu k migraci velkých savců
(včetně velkých šelem) kolizní, zvláště pokud je jako v jediné ploše funkce S*.1 navrhováno rozšíření
přípustného využití o zařízení pro sport a rekreaci liniového charakteru. Vliv mírně nepříznivý
Negeneruje vlivy na vydru říční a další předměty ochrany EVL, neboť nedochází k zásahu kolem
toku ani k záborům lesních ani lučních přírodních stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL
Nejsou prakticky rovněž dotčeny biotopy lesních druhů živočichů, které jsou předměty ochrany
EVL.
U lokality VK6 dále neřešit plochu VK6-1 ve smyslu rozšířeného regulativu pro plochy S*.1
z důvodu kontaktu s osou migračního koridoru.
Lokalita VK7 (Velké Karlovice – jádrové území)
S ohledem na mozaiku biotopů/přírodních stanovišť a zahuštění enkláv v rozptýlené zástavbě jde o
komplikovanou lokalitu územní studie. Lokalita VK7 představuje plochami VK7-1, VK7-9, VK7-11,
VK7-15 návrh na plochy volnočasových aktivit (OS.1) a plochou VK7-17 návrh plochy smíšené
rekreační (SO.4) zábor mozaiky lučních biotopů s podílem ploch přírodního stanoviště 6510. Zatím
nelze odhadovat v plochách VK7-1, VK7-9, VK7-11 či VK7-15 přímé dotčení stanoviště ve vztahu
k regulativu ploch s funkcí OS.1 ve smyslu maximálního rozsahu zastavitelnosti do 30% výměry.
Analogie platí pro plochu VK7-17, kdy s ohledem na zatím s ohledem na nejasnou náplň této dílčí
plochy nelze konkrétní rozsah záboru stanovit. Lokalita dále kolem toku Vsetínské Bečvy kontaktně i
přírodní stanoviště 6430 v biotopech T1.6 Vlhká tužebníková lada a M5 Devětsilové lemy horských
potoků, kontaktuje i migrační koridor vydry říční podél Vsetínské Bečvy (druh je ale poměrně
adaptabilní na dílčí změnu poměrů kolem toku, pokud nedochází k přímé zástavbě břehové hrany).
Vymezení plochy VK7-5 (S*.1) zasahuje i do enkláv přírodních lesních stanovišť 9110 bučin
asociace Luzulo-Fagetum a 9130 bučin as. Asperulo-Fagetum v rámci mozaiky smíšených lesů nad
zástavbou Leskovečku. Plochou VK7-5 výrazněji zasahuje do migračně významného území velkých
savců (včetně velkých šelem) mimo osy migračních koridorů, u ploch s funkcí S*.1 přitom velikost
vlivu nelze konkrétně stanovit ve vztahu k obecně vymezeným regulativům.
U lokality dále neřešit plochy VK7-11 a VK7-17 jako rozvojové s ohledem na dochovaný stav
zachovaných lučních biotopů v blízkosti golfového hřiště. Řešení lokality bude účelné konkretizovat
v návaznosti na rozpracovaný Návrh ÚP, především z hlediska rozsahu komerční zástavby ploch
SO.4 ve vztahu k dotčení lučních biotopů/přírodních stanovišť a ve vazbě na podporu pouze v přímé
návaznosti na stávající zástavbu. Vymezení plochy VK7-5 bude nutno podrobněji prověřit vzhledem
k jejímu rozsahu, případně vypustit zcela.
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Lokalita VK10 (Ski areál Velké Karlovice)
Představuje prakticky jednu z nejkomplikovanějších návrhových lokalit územní studie a zejména
výrazný příspěvek urbanizaci území tím, že jde o návrh zcela nového areálu v rámci územního
vymezení lokality. Tím, že zcela nově zasahuje do lesních porostů v hraničním hřbetu Javorníků, tak
především výrazně přispívá k fragmentaci významného migračního koridoru velkých šelem ve svahu
pod hřebenem Javorníků. S ohledem na silný rekreační provoz a až živelný rozvoj slovenského areálu
Kasárna na hraničním hřebenu Javorníků (včetně zpřístupnění areálu kasárna silnicí od Velkých
Karlovic) vlastní návrh na novou polohu významné sjezdové trati tak přesahuje mírně nepříznivý vliv
samotného přepravního zařízení, promítnutého do lokality NH1 jako VPS ze ZÚR Zlínského kraje.
Naturové hodnocení ZÚR Zlínského kraje (Machar I. a kol., 2008) 8 z hlediska vlivů na EVL Beskydy
pro VPS DT02 přitom konstatuje mírně nepříznivý vliv zvýšeného pohybu návštěvníků související
s provozem lanovky na velké šelmy (rušení, především rysa) a konstatuje absenci negativního vlivu
na střevlíka hrbolatého. Dále bez bližší specifikace prezentuje jako dotčená společenstva přírodní
stanoviště 9130 bučin as. Asperulo – Fagetum a přírodního lučního stanoviště 6510 extenzivních
sečených luk. Lokalita VK10 reálně zasahuje do jádrového území výskytu rysa ostrovida v EVL.
Spojení přepravního zařízení s novými doprovodnými plochami pro sjezdové lyžování bude
ovlivňovat biotop a migrační koridor poměrně významné části zejména rysí populace EVL, a to
s ohledem na blízkost odpovídajících biotopů v hraničním pásmu kolem Makovského sedla, Veľkého
Javorníku a Hričovce. Podle podkladů CHKO Beskydy je osa významného migračního koridoru
hřebenem Javorníků posunuta severně po svahu právě do komplexu zatím nefragmentovaných lesů
v ploše VK10-1, přičemž tato plocha kříží tento koridor v rámci ochranné zóny na obě strany.
Požadavky na ochranu migračně významného koridoru pro velké savce jsou totiž limitovány
ochrannou zónou (bufferem) 250 m od osy koridoru. Migračně významný koridor hraničním
hřebenem Javorníků je potvrzen i prací Bojdy a kol. (2012). Z výše uvedených důvodů i ve spojení
s odlesněním (odhad cca 15 ha) je nutno vliv na velké šelmy hodnotit jako významně negativní.
Kromě výše uvedeného významného negativního vlivu na migrační koridor velkých šelem (a zásah
do biotopů v jádrovém území výskytu rysa ostrovida) lokalita představuje poměrně významný zásah
v nelesní části do přírodního stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky. Z hlediska rozsahu záboru jde
o vlivy mírně nepříznivé, ve vztahu k intenzivní rekreační využití hřebene v prostoru Kasárny na
podobných plochách s lučními biotopy je však další zábor ve spojení s potenciálními terénními
úpravami nutno pokládat kumulativně za nežádoucí. V lokalitě dále nelze vyloučit zásahy do malých
enkláv s biotopem čolka karpatského a kuňky žlutobřiché, oba druhy se dle ND OP (2013-10-14) na
území lokality vyskytují.
Lokalita dále generuje v dílčí ploše VK10-1 nepříznivé zásahy do lesních porostů, v západní části i
s podílem přírodního stanoviště 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum. Nelze v plochách lesních
porostů vyloučit i mikrolokality mechorostu šikoušku zeleného, s ohledem na jejich charakter však
případný přímý vliv lze stanovit jen speciálním průzkumem.
Plocha VK10-2 je z pohledů předmětů ochrany EVL Beskydy prakticky indiferentní, minoritně
zasahuje přírodní stanoviště 6430 vlhkomilných vysokobylinných lemových společenstev
v degradovanější podobě biotopu M5 Devětsilové lemy horských potoků. Zázemí lokality VK10
představované plochou VK10-2 může mírně negativně ovlivnit přilehlý tok, kde rovněž nelze
vyloučit výskyt střevlíka hrbolatého a kuňky žlutobřiché.
S ohledem na výše uvedené zpracovatel naturového hodnocení pokládá za účelné lokalitu VK10
(která vznikla v návaznosti na průmět veřejně prospěšné stavby přepravního zařízení DT02 /Velké
Karlovice - Kasárna/ dle ZÚR Zlínského kraje /2008/jako legitimní návrh na doplnění občanské
vybavenosti) považovat jako celek maximálně za územní rezervu v dalekém výhledu až po vyčerpání
nabídky služeb ve stávajících lyžařských areálech v horní části povodí Vsetínské Bečvy nad soutokem
se Senicí. Do dalšího výhledu ji aktuálně doporučuje za aktivní rozvojovou (návrhovou) plochu
nadále nepokládat. Z tohoto důvodu je nutno i koridor veřejně prospěšné stavby DT02 z hlediska
řešení náplně těchto VPS posuzovat do dalšího výhledu jako obtížně realizovatelný (chybí
zastavitelné plochy s funkcí dopravní infrastruktury pro zázemí přepravního zařízení, kolize
s kvalitními přírodními biotopy v nelesní části). V tomto smyslu je potřebné iniciovat v rámci další
8

V aktualizaci ZÚR již nebyl koridor ani pro druhé přepravní zařízení v rámci SEA a Natura znovu hodnocen.
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aktualizace ZÚR Zlínského kraje vypuštění koridoru VPS DT01 z důvodu jeho potenciálně
významného (a kumulativního) vlivu na EVL Beskydy, poněvadž případná realizace lanovky bude
neustále generovat požadavky na vyvolané investice a doprovodné rekreační aktivity z důvodu
odstranění samoúčelnosti přepravního zařízení.
Lokality protipovodňové ochrany
Lokality protipovodňové ochrany mohou mírně nepříznivě ovlivnit předmět ochrany střevlíka
hrbolatého na tocích Tísňavský potok, Brodská a Babská záborem biotopu, dílčí protipovodňová
opatření na dalších tocích mohou ovlivňovat tento předmět ochrany spíše okrajově. Jiné předměty
ochrany EVL Beskydy nejsou přímo vázány na drobné vodní toky jako biotop a kontext
navrhovaných protipovodňových opatření je vůči nim prakticky indiferentní, pokud by konkrétní
umístění nezasahovalo drobné tůňky v depresích podél toku (kuňka žlutobřichá, čolek karpatský). Na
druhé straně malé vodní plochy a tůně, vzniklé při řešení dílčích ploch protipovodňových opatření na
drobných tocích může pozitivně přispět k vytvoření náhradních biotopů pro oba druhy obojživelníků.
Poldr na Tísňavském potoce by mohl zasahovat do prioritního stanoviště 91E0*, nutno prověřit

Sumární vyhodnocení potenciálních vlivů koncepce na vybrané předměty ochrany EVL
Beskydy
Předmět
ochrany
6230*

Vliv
-1

6430

-1

6510

-1

9110

-1

9130

-1

9180*

0

91E0*

0

Komentář
Dílčí ovlivnění především některými plochami lokality NH1 při hřebeni Javorníků v
nelesní části, dále některými plochami lokality VK1 v mozaice lučních ploch u Soláně
(VK1) a některými plochami centrální části Velkých Karlovic (plochy lokality VK7,
např. VK7-1, VK7-5 či VK7-13). Rozsah záboru zatím nelze s ohledem na měřítko ÚS
přesněji stanovit.
Jde o nepříliš významné mírně nepříznivé potenciální zásahy do biotopu M5 u lokality
VK10, dále v mozaikách nivních biotopů některých ploch lokality VK7 kolem toku
Vsetínské Bečvy a v nivě toku v lokalitě Ha1. Vesměs jen okrajové dopady. Zatím nelze
vyhodnotit případný zábor v ploše NH1-8 pro biotop A4.2 s ohledem na zcela malou
enklávu v mozaice při hranici plochy.
Prakticky všechny lokality (jejich dílčí plochy), zasahující do enkláv nelesních
extenzivních luk; jsou dotčeny v různé kvalitě od segmentů a ploch ruderalizovaných až
po velmi hodnotné druhově pestré enklávy prakticky všemi dílčími plochami lokalit
VK1, VK4, VK5, VK7, VK10, NH1, NH3, NH4, Z1, Ha1. Rozsah záboru zatím nelze
s ohledem na měřítko ÚS přesněji stanovit.
Segmenty s tímto přírodním biotopem byly doloženy na lokalitách VK6 (plocha VK6-1),
VK7 (VK7-5), minoritně na Soláni v mozaice (VK1), potenciálně VK10 (spíše tendence
v některých plochách v lesním porostu plochy VK10-1). Vhodné řešit při detailním
návrhu konkrétních ploch ve vazbě na územní plány obcí. Rozsah záboru především
některými plochami S*.1 s ohledem na obecnější regulativy a plochami sjezdovek (NH1,
VK10) zatím nelze s ohledem na měřítko ÚS přesněji stanovit, ani v plošné kumulaci
všech lokalit nepřekročí 1% výměry v EVL.
Nejvýznamnější dopad je nutno očekávat v lokalitě NH1 plochou nově navrhované
sjezdovky NH1-9. Dále dílčím způsobem mohou být dotčeny na ploše VK7, v mozaice
na lokalitě NH4 (plocha NH4-6), lesík na lokalitě Z1 (plocha Z1-2), minoritně na Soláni
v mozaice (VK1), nad Kyčerkou (nad VK5). Vhodné řešit při detailním návrhu
konkrétních ploch ve vazbě na územní plány obcí. Rozsah záboru především některými
plochami S*.1 s ohledem na obecnější regulativy a plochami sjezdovek (NH1, VK10)
zatím nelze s ohledem na měřítko ÚS přesněji stanovit, ani v plošné kumulaci všech
lokalit nepřekročí 1% výměry v EVL.
Vymapována malá enkláva východně od stávajícího vleku Kohútka při okraji plochy
NH1-4 (S*.1), kdy s ohledem na regulativy je zásah nepravděpodobný.
S ohledem na nepříliš plošné rozšíření v EVL a ekologické nároky biotopu je případný
střet málo pravděpodobný, podél toků místně spíše v lokalitách dokladován (nebo
obecně mapován) biotop L2.2B, který není předmětem ochrany EVL. Je však nutno
prověřit v rámci poldru na Tísňavském potoce, kde jsou plochy biotopu L2.2A
vymapovány, případný střet
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Předmět
ochrany
Oměj tuhý
moravský
Šikoušek
zelený
Rýhovec
pralesní
Lesák
rumělkový
Střevlík
hrbolatý

0

Komentář
Historicky vymapovaná populace dle ND OP východně od Kohútky a plochy NH1-8
nebude pravděpodobně dotčena. Lokalitu je doporučeno z jiných důvodů dále
nesledovat.
Možné výskyty v lesním porostu lokality VK10 nelze zcela vyloučit, nutný detailní
průzkum. Lokalitu je doporučeno z jiných důvodů dále nesledovat.
Lokality dle ÚS mimo doložený výskyt druhu v EVL

0

Lokality dle ÚS mimo doložený výskyt druhu v EVL

-1

Okrajové dotčení lokalitou VK10 a NH1 potenciálně i VK6, VK7, dále některými
protipovodňovými opatřeními. Podrobně lze řešit až v průmětech lokalit do ÚP
aktuálním průzkumem
S ohledem na nepravidelné, ale částečně plošné rozšíření ve vhodných biotopech nelze
dílčí ovlivnění vyloučit, zejména lokality NH1 a Ha1, dále dílčí plochy
protipovodňových opatření. Ty mohou na druhé straně podpořit vznik atraktivních
mikrolokalit
S ohledem na nepravidelné, ale částečně plošné rozšíření ve vhodných biotopech nelze
dílčí ovlivnění vyloučit, zejména lokality VK10, NH1, NH3, Ha1, dále dílčí plochy
protipovodňových opatření. Ty mohou na druhé straně podpořit vznik atraktivních
mikrolokalit
V případě ovlivnění kvality vody v náhonu u lokality Ho1 (autokemp), zásah do
průtočného profilu nepravděpodobný
Lokality s letními koloniemi i zimovišti mimo vymezení lokalit územní studií.
Fragmentace migračního koridoru hřebene Javorníků lokalitami NH1 a VK10 ve spojení
se zásahem do biotopu odlesněním v celkovém rozsahu cca 6 + 15 ha. Negativní vazba
na migraci ze Slovenska
Fragmentace migračního koridoru hřebene Javorníků lokalitami NH1 a VK10 ve spojení
se zásahem do biotopu odlesněním v celkovém rozsahu cca 6 + 15 ha. Negativní vazba
na migraci ze Slovenska
Fragmentace migračního koridoru hřebene Javorníků lokalitami NH1 a VK10 ve spojení
se zásahem do biotopu odlesněním v celkovém rozsahu cca 6 + 15 ha, dopad do
jádrového území výskytu včetně lokalit s opakovaně potvrzenou reprodukcí významné
části populace. Negativní vazba i na migraci ze Slovenska.
Mírné ovlivnění migračního koridoru v lokalitách NH2 a VK7, pokud by stavby
zasahovaly až k břehové hraně. Zatím nelze polohu zástavby detailněji vyhodnotit.

Vliv
0

?

Čolek
karpatský

-1
+

Kuňka
žlutobřichá

-1
+

Velevrub tupý

-1

Netopýr velký
Vlk obecný

0
-2

Medvěd
hnědý

-2

Rys ostrovid

-2

Vydra říční

-1

4.3. Vliv na integritu EVL Beskydy
Nejvýznamnějším dopadem je výrazný zásah do jižního migračního koridoru velkých savců
(včetně velkých šelem) po hraničním hřebeni Javorníků, kdy v této jižní části EVL může být
integrita EVL vážněji narušena pro předměty ochrany velkých šelem lpojetím lokalit NH1 a
VK10. K narušení integrity EVL zejména pro druhy velkých šelem v migračně významných
územích, případně některých migračně významných koridorech kumulativně může přispět
rušivý vliv rozšíření sítě cyklotras a běžeckých tratí do hřebenových partií v jižní i severní
části řešeného území.
Pokud budou respektovány podmínky SEA hodnocení se zapracováním výstupů naturového
hodnocení do koncepce využití rekreačního potenciálu oblasti – za předpokladu zatímního
vyloučení studií pojatého řešení lokalit NH1 a VK10 a návrh bude finálně podle toho upraven
– lze předpokládat, že potenciálně významný negativní vliv Koncepce na integritu EVL
Beskydy může být objektivně vyloučen. U ostatních předmětů ochrany není konstatován
významný vliv na integritu EVL.
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4.4. Kumulativní vlivy – EVL Beskydy
Jak vyplývá z předchozích částí hodnocení, kumulativním vlivem je zejména synergie záměrů
na lokalitách, zasahujících do hraničního hřebene Javorníků (zejména lokalit NH1 a VK10)
na biotopy a migraci velkých šelem, částečně i s přispěním lokality VK6 ve vztahu
k rozšířenému regulativu o liniové rekreační zařízení. Kumulace se projevuje zejména ve
vztahu k reálně probíhající intenzifikaci rekreačního využití lokality Kasárna na slovenské
straně a hraniční hřebenové partie mezi Kohútkou a Stolečným vrchem. Realizace lokality
VK7 v severní části v plochách S*.1 představuje negativní kumulativní příspěvek do
severního migračně významného území ve vazbě na přípustné využití území pro cyklotrasy a
běžecké trasy, i když zřejmě nikoli za hranici významného vlivu.
Ke kumulativnímu ovlivnění migračního potenciálu území pro vybrané druhy mohou přispět
i významné navrhované liniové stavby, jako R49 v kontaktu s JZ částí EVL Beskydy u Horní
Lidče a Střelné a trasa silnice I/57 v úseku Vsetín – Horní Lideč (obě stavby vyplývají
z průmětu nadřazených územně plánovacích dokumentací, včetně ZÚR Zlínského kraje), jak
je doloženo ve sborníku Kutala a kol. (2012) nebo vyplývá z provedených prací na hodnocení
silnice R49 ve stavbách 4903 – 4905 Zádveřice – hranice ČR/SR (Losík J. a Háková A.,
2012, Bajer T. a kol., 2013, Macháček M., 2013).
Společně řada lokalit/dílčích ploch dle územní studie zasahuje některé předměty ochrany
EVL na lučních a lesních přírodních stanovištích, přičemž ale součtově nebude případný
zábor pravděpodobně dosahovat hranice významného vlivu. Zde však zatím s ohledem na
nejistou náplň jednotlivých lokalit/dílčích ploch nelze přímý rozsah záboru kvalifikovaně
odhadovat a bude nutno kumulace řešit na základě územních plánů jednotlivých obcí.
4.5. Vlivy na PO Horní Vsacko a její předměty ochrany
Jak bylo zmíněno v analytické části, lze vyloučit vlivy lokalit územní studie na předmět
ochrany PO Horní Vsacko čáp černý z důvodu rozmístění jeho hnízdišť v dostatečném
odstupu od území, řešených jednotlivými lokalitami ÚS. Proto potenciální vlivy je možno
očekávat z hlediska řešení náplně lokalit ÚS Vsetínská Bečva pro všechny zbylé předměty
ochrany.
Generelně lze konstatovat, že z hlediska ptačí oblasti Horní Vsacko lokalita NH1 výrazně
zasahuje do prostoru aktuálně doloženého (i když nepravidelného) výskytu strakapouda
bělohřbetého východně od chaty Kohútka jako jednoho z předmětů ochrany PO Horní Vsacko
v porostech s převahou buku (včetně doupných stromů). Jde o potenciálně významný vliv
s ohledem na % podíl dotčené populace druhu v PO, přesněji o potenciální narušení aktuálně
potvrzeného hnízdního teritoria 1 páru. I když těžiště výskytů lesních druhů jako předmětů
ochrany PO Horní Vsacko je koncentrováno do přírodě blízkých lesních porostů (především v
okolí Makyty a Papajského sedla, okolí Kohútky, okolí obou údolí Malá a Velká Stanovnice,
okolí NPR Razula a lesních komplexů jižních svahů Vsetínských vrchů mezi Brodským,
Tanečnicí, Zadními Kyčerami a Bzovým), kumulativně může negativně posílit rušivý vliv na
integritu PO Horní Vsacko na lesní druhy předmětů ochrany PO proponované rozšíření sítě
cyklotras a běžeckých tratí do hřebenových partií v jižní i severní části řešeného území.
Kumulativně se projevuje vliv některých lokalit na chřástala polního, jak je uvedeno dále.
Lokalita NH1 kromě uvedeného zásahu plochou NH1-9 do hnízdního biotopu strakapouda
bělohřbetého dále zasahuje do biotopu datlíka tříprstého, jeřábka lesního, vazbu na odlesnění cca 6 ha
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lesních porostů je nutno pokládat za patrný dopad do biotopu zmíněných druhů ptáků. Je nutno
konstatovat potenciální nárůst rušení uvedených druhů ptáků ve spojení se zvýšením návštěvnosti
turistů, cyklistů a i lyžařů, případně provozovatelů adrenalinových sportů. Machar (2008) uvádí
v rámci hodnocení ZÚR Zlínského kraje pro VPS DT01, že koridor prochází hnízdním biotopem
datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, žluny šedé, jeřábka lesního a chřástala
polního, stavba bude mít na tyto druhy přímý negativní dopad, rušení se projeví především u jeřábka
lesního a dalších citlivých druhů, vliv je hodnocen jako mírně nepříznivý.
Lokalita VK10 plochou VK10-1 zasahuje mírně nepříznivě do potenciálního biotopu datlíka
tříprstého, přestože aktuálně není hnízdění a teritorium druhu v lokalitě a okolí potvrzeno, je však
doloženo stále pro NPR Razula. Dále nepříznivě zasahuje do biotopu jeřábka lesního. Vazbu na
odlesnění cca 15 ha převážně smrkových porostů je nutno pokládat za patrný zásah do biotopů
lesních druhů. Ve spojení se zvýšením návštěvnosti vzroste i rušivý vliv turistů, cyklistů a i lyžařů.
S ohledem na klidový režim zájmového území lokality její vymezení dle ÚS patrně mírně negativně
zasahuje i do biotopu chřástala polního. S ohledem na tažnost druhu se zimní provoz výrazněji
neprojeví, ale posílení přístupnosti i v letním období bude generovat mírně nepříznivé vlivy. Machar
(2008) uvádí v rámci hodnocení ZÚR Zlínského kraje pro VPS DT02, že dopady spojené se
zvýšeným počtem návštěvníků mohou mít vliv na výskyt chřástala polního, datlíka tříprstého, datla
černého a jeřábka lesního v širším okolním území, nepředpokládá vliv výrazný. Je dále konstatováno,
že v území není žádoucí rozšiřovat vyznačené trasy běžeckých tratí a turistických stezek.
Lokalita NH4 zasahuje do plochy významného výskytu ťuhýka obecného, kdy především potenciální
zásahy do dřevinných porostů mohou mírně nepříznivě ovlivnit hnízdní možnosti a biotop druhu.
Potenciální zásahy do biotopu druhu je nutno očekávat i na lokalitě Z1 ve Zděchově a v menší míře i
na části lokality VK4 s nálety dřevin. Kontext rušení druhu je nutno očekávat i na lokalitě VK5
s ohledem na provoz bikerského areálu.
Lokality VK10, NH4 a VK4 mírně nepříznivě zasahují do biotopu chřástala polního, kdy zimní
provoz se sice odehrává s ohledem na tažnost druhu mimo jeho sezónní aktivity, ale zvýšená
návštěvnost i mimo lyžařskou sezónu (nárůst cyklistů a turistů při případném letním provozu
přepravních zařízení) povede k zesílení rušivého vlivu těchto aktivit v dotčených částech hřebene
Javorníků. Nelze vyloučit s ohledem na klidový režim severní části plochy VH1-9 zásah do biotopu
druhu i pro lokalitu NH1, poněvadž louky v okolí Nového Hrozenkova patří k jádrovým oblastem
výskytu druhu v PO.
Dolní části lokality VH1 mírně nepříznivě zasahují do doložených prostorů výskytu lejska malého
jižně od nádrže Stanovnice, umístění lokality Z1 nezasahuje do významnějšího hnízdního prostoru
druhu JZ od obce.

Sumární vyhodnocení potenciálních vlivů koncepce na předměty ochrany PO Horní Vsacko
Předmět
ochrany
Strakapoud
bělohřbetý

Vliv
-2

Čáp černý
Datlík tříprstý

0
-1

Jeřábek lesní

-1

Lejsek malý

-1

Komentář
Lokalita NH1 v celkovéím vymezení dle ÚS zasahuje do aktuálně potvrzeného teritoria
1 páru a ve spojení s kumulativním vlivem zvýšení návštěvnosti z důvodu zlepšení
přístupnosti může přispět k opuštění teritoria (vazba na výrazné snížení početnosti druhu
v PO)
Lokality ÚS nezasahují do hnízdních prostorů druhu.
Z hlediska lokalit řešených územní studií lokalita NH1 zasahuje do blízkosti hnízdního
biotopu v rámci teritoria 1 páru, lokalita VK10 je navrhována mimo aktuální hnízdní
teritoria, ve starších porostech se potenciální biotop druhu nachází.
Fragmentace migračního koridoru hřebene Javorníků lokalitami NH1 a VK10 ve spojení
se zásahem do biotopu odlesněním v celkovém rozsahu cca 6 + 15 ha se promítne do
ústupu druhu v Javorníkách. Výskyty jsou předpokládány dále pro lokality VK1, VK7,
VK6, kdy se především negativně může promítat rušení
Dotčení jedné z enkláv hnízdění ubývajícího druhu v PO dolní částí lokality NH1. Dále
lze předpokládat rušení druhu lokalitou Z1 (těžiště výskytu těsně JZ od lokality, nelze
tak zcela vyloučit výskyt v ploše Z1-2 v menším lesíku v jižní části). Zimní rekreace je
vzhledem k tažnosti druhu indiferentní
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Předmět
ochrany
Vliv
Komentář
Chřástal polní
-1
Dotčení teritorií v okolí Nového Hrozenkova (NH4, NH1) a Velkých Karlovic (VK4 a
VK10 v nelesní části) z důvodu především zvýšené návštěvnosti, zimní rekreace je
vzhledem k tažnosti druhu indiferentní
Ťuhýk obecný
-1
Především umístění lokality NH4 je zásahem do těžiště výskytu druhu v PO,
pravděpodobný negativní vliv je dán možným zásahem do strukturních prvků dřevinných
porostů. Mírnější analogii může představovat lokalita Z1. Zimní rekreace je vzhledem
k tažnosti druhu indiferentní, jde o míru zásahů do porostů.

4.6. Zmírňující opatření
Poněvadž výstupem naturového hodnocení předložené Koncepce je konstatování
pravděpodobného významného vlivu na některé předměty ochrany EVL Beskydy a
strakapouda bělohřbetého jako předmět ochrany PO Horní Vsacko, tak z metodického
hlediska nelze stanovit zmírňující opatření pro případ postupného projednávání a případné
realizace záměrů v některých plochách, které ÚS vymezuje jako územní potenciál pro rozvoj
rekreačního využití v řešeném území.
Z výše uvedeného vyplývá nutnost podrobného odůvodnění vymezeného územního rozsahu
lokalit a polohy dílčích ploch, poněvadž především velké rozvojové lokality zasahující
severní svahy hřebene Javorníků a lokality s návrhem na propojení (či výraznějšího rozšíření)
některých stávajících areálů je nutno bez korektního vyhodnocení jejich aktuální potřebnosti
pokládat za kolizní z hlediska integrity obou lokalit soustavy Natura 2000.
Zásadním
požadavkem je proto podrobné vyhodnocení naplněnosti využití stávajících areálů v řešeném
území a teprve po podání jednoznačného průkazu o potřebnosti nových kapacit v regionu (i
z hlediska dlouhodobých prognóz na základě dokladu o vyčerpanosti stávajících kapacit) řešit
nejprve případnou intenzifikaci stávajících areálů a následně teprve korektní přípravu areálů
nových. Zpracovatel naturového hodnocení za prioritu pokládá zkvalitnění stávajících služeb
ve stávajících areálech nebo v sídlech, zatímco modernizaci areálů až teprve následně jejich
případné rozšíření po detailním vyhodnocení vlivů na přírodní prostředí, pokud se prokáže, že
může reálně a korektně přispět ke zkvalitnění nabízených služeb.
Především s ohledem na limity ochrany přírody v území totiž není možno přeceňovat roli
rekreačního využití území a je nezbytné detailně projednat a vyhodnotit každou řešenou
lokalitu (její dílčí plochu). A to především koncepčně na úrovni územně plánovací
dokumentace obcí (nový ÚP nebo změny platné ÚPD) a následně konkrétně na úrovni
projektové přípravy (zjišťovací řízení podle § 6 a přílohy č. 3 ZPV, §45i ZOPK).
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5. Závěry a výstupy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy vydala
dne 24.4.2013 pod čj. 1667/BE/2013 k územní studii stanovisko dle § 45i zákona, ve kterém
konstatuje, že koncepce – studie může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačím oblasti; přičemž nevyloučila vliv jak
jednotlivých ploch, tak kumulativní vliv více ploch na předměty ochrany EVL Beskydy i
Ptačí oblasti Horní Vsacko.
Bylo provedeno vyžádané naturové hodnocení se stěžejním závěrem, že případná realizace
náplně všech lokalit (v Koncepci zatím jen v rámcově /ideově/ vymezeném územním
rozsahu) posuzované územní studie může generovat významný negativní vliv na některé
předměty ochrany EVL Beskydy s tím, že především vzájemná kumulace náplně
jednotlivých lokalit ÚS pro rekreaci v jejích dílčích plochách bude negativně ovlivňovat i
integritu této EVL. Lokality VK10 a NH1 výrazně přispívají k fragmentaci významného
migračního koridoru velkých šelem ve svahu pod hřebenem Javorníků a lokalita VK10
zasahuje do jádrového území výskytu rysa ostrovida v EVL. K narušení integrity EVL
zejména pro druhy velkých šelem v migračně významných územích, případně některých
migračně významných koridorech kumulativně může přispět rušivý vliv rozšíření sítě
cyklotras a běžeckých tratí do hřebenových partií v jižní i severní části řešeného území.
Z hlediska ptačí oblasti Horní Vsacko lokalita NH1 výrazně zasahuje do prostoru aktuálně
doloženého (i když nepravidelného) výskytu strakapouda bělohřbetého východně od chaty
Kohútka jako jednoho z předmětů ochrany PO Horní Vsacko (potenciálně významný vliv
s ohledem na % podíl dotčené populace druhu v PO). I když těžiště výskytů lesních druhů
jako předmětů ochrany PO Horní Vsacko je koncentrováno do přírodě blízkých lesních
porostů (především v okolí Makyty a Papajského sedla, okolí Kohútky, okolí obou údolí Malá
a Velká Stanovnice, okolí NPR Razula a lesních komplexů jižních svahů Vsetínských vrchů
mezi Brodským, Tanečnicí, Zadními Kyčerami a Bzovým), kumulativně může negativně
posílit rušivý vliv na integritu PO Horní Vsacko na lesní druhy předmětů ochrany PO
proponované rozšíření sítě cyklotras a běžeckých tratí do hřebenových partií v jižní i severní
části řešeného území.
K uvedenému generelnímu závěru pro obě lokality soustavy Natura 2000 lze dále pro
jednotlivé lokality jejich dle vymezení posuzovanou ÚS konstatovat především následující:
A: K ovlivnění EVL Beskydy
1.

Za nejvíce kolizní z hlediska ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy je nutno
pokládat navrhované vymezení obou hlavních lokalit, zasahujících až do vrcholové
hřebenové partie Javorníků, tedy lokalit VK10 a NH1. Obě tyto lokality především
posilují fragmentaci doloženého migračního koridoru druhů velkých šelem tím, že
s ohledem na aktuální velmi výraznou intenzifikaci areálu Kasárna na slovenské straně a
intenzívní rekreační využívání hraničního vrcholového hřebene Javorníků v úseku
Kohútka – Portáš – Stolečný vrch došlo k posunu osy migračního koridoru v migračně
významném území do moravského zalesněného svahu hraničního hřebene. Kumulativně
se negativně projevuje výhledové odlesnění v modelovém rozsahu cca 15 ha u lokality
VK10 v ploše VK10-1 a cca 6 ha u lokality NH1 v ploše NH1-9.
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2.

Lokalita VK10 generuje v dílčí ploše VK10-1 nepříznivé zásahy do lesních porostů,
v západní části i s podílem přírodního stanoviště 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum,
v nelesní části do mozaiky luk s podílem přírodního stanoviště 6510 Extenzivní sečené
louky nížin až podhůří. Nelze v plochách lesních porostů vyloučit i mikrolokality
mechorostu šikoušku zeleného. Plocha VK10-2 je z pohledů předmětů ochrany EVL
Beskydy prakticky indiferentní, minoritně zasahuje přírodní stanoviště 6430
vlhkomilných vysokobylinných lemových společenstev v degradovanější podobě biotopu
M5 Devětsilové lemy horských potoků. Zázemí lokality VK10 představované plochou
VK10-2 může mírně negativně ovlivnit přilehlý tok, kde rovněž nelze vyloučit výskyt
střevlíka hrbolatého a kuňky žlutobřiché.

3.

Lokalita VK1 zasahuje mozaiku biotopů/přírodních stanovišť v okolí Soláně a sjezdovek
na Bzovém s tím, že jsou mírně nepříznivě v mozaice dotčeny plochy s výskytem
přírodního stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky a plochy s výskytem prioritního
přírodního stanoviště 6230* Druhově bohaté smilkové louky plochami VK1- 4 až VK1-6
a VK1-11. U ploch s funkcí S*.1 přitom velikost vlivu nelze konkrétně stanovit, zasahují
mj. do migračně významného území poblíž jedné z migračních os.

4.

Lokalita VK2 v pojetí, představovaném územní studií, negeneruje negativní vlivy na
předměty ochrany EVL Beskydy. Pokud by náplň lokality vycházela z vymezení, daného
aktuálně rozpracovaným Návrhem územního plánu Velké Karlovice, bude generovat
mírně nepříznivé vlivy především na lesní porosty, ve kterých prakticky nejsou
zastoupena lesní přírodní stanoviště. Dojezdové části zejména východní větve mírně
nepříznivě zasahují do přírodního stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky.
Nefragmentuje osu migračního koridoru velkých šelem migračně významným územím,
nachází se při jeho severní hranici, takže vlivy lze hodnotit jako mírně nepříznivé.

5.

Lokalita VK3 Machůzky) generuje potenciálně mírně nepříznivé vlivy na luční enklávy
mezi zástavbou, s předpokladem dílčího zásahu do mozaiky lučních stanovišť/biotopů,
zahrnující i enklávy přírodních stanovišť 6510 Extenzivní sečené louky; jde o potenciální
vlivy blíže neidentifikované náplně ploch VK3-1 a velkých ploch s funkcí smíšených
ploch nezastavěného území. Přírodní lesní stanoviště bučin mohou být zastoupena
v příměsi (spíše potenciální) na plochách VK3-4 a VK3-5 a významné ovlivnění nelze
předpokládat. Lokalita je umístěna mimo osy migračních koridorů při severním okraji
migračně významného území. U ploch s funkcí S*.1 přitom velikost vlivu nelze
konkrétně stanovit.

6.

Lokalita VK4 (Bambuch) zasahuje plochou VK4-8 pro rozšíření mírně nepříznivě do
ploch přírodního stanoviště 6510 na severním svahu, přičemž lze dokladovat na části luk
degradaci ruderalizací, návrh na propojení ke Kyčerce (část plochy VK4-8 a plocha VK410) je lokalizován mimo lesní porosty s výskytem lesních přírodních stanovišť. Poloha
propojení je realizována mimo migračně významné území, rozšíření při hranici migračně
významného území zcela mimo dosah migračních os. Přírodní lesní stanoviště bučin
mohou být zastoupena minoritně v příměsi (spíše potenciální) na plochách VK4-7, VK411 a VK4-12 a významné ovlivnění nelze předpokládat; u ploch s funkcí S*.1 přitom
velikost vlivu nelze konkrétně stanovit.
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7.

Lokalita VK5 (Kyčerka) je v pojetí dle ÚS jako stav k předmětům ochrany EVL
indiferentní v areálu sjezdovek. Plocha VK5-9 ale zasahuje poměrně výrazně do
mozaiky hodnotných svahových lučních biotopů, kde nelze vyloučit patrnější podíl
přírodního stanoviště 6510, u ploch s funkcí S*.1 přitom velikost vlivu nelze konkrétně
stanovit. Rovněž plochy VK5-6 a VK5-7 zasahují mírně nepříznivě do mozaiky lučních
biotopů s podílem přírodního stanoviště 6510. Umístění rozhledny zasahuje do mozaiky
hodnotných přírodních luk, přímý zábor těchto stanovišť je však minimální. Projevuje se
synergie se stávajícím bikeparkem na ploše areálu sjezdovek.

8.

Lokalita VK6 (Velké Hanzlůvky – Gálik) je umístěna velkou plochou VK6-1 (S*.1)
kontaktně s migrační osou ve významném migračním území, takže může být ve vztahu
k migraci velkých šelem kolizní, zvláště pokud je jako v jediné ploše funkce S*.1
navrhováno rozšíření přípustného využití o zařízení pro sport a rekreaci liniového
charakteru. Nedochází k záborům lesních přírodních stanovišť, která jsou předmětem
ochrany EVL.

9.

Lokalita VK7 představuje plochami VK7-1, VK7-9, VK7-11, VK7-15 návrh na plochy
volnočasových aktivit (OS1) a plochou VK7-17 návrh plochy smíšené rekreační (SO.4)
zábor mozaiky lučních biotopů s podílem ploch přírodního stanoviště 6510, kolem toku
Vsetínské Bečvy kontaktně i přírodní stanoviště 6430 v biotopech T1.6 Vlhká
tužebníková lada a M5 Devětsilové lemy horských potoků. Vymezení plochy VK7-5
(S*.1) zasahuje i do enkláv přírodních lesních stanovišť bučin asociace Luzulo-Fagetum
(biotop L5.4) a as. Asperulo-Fagetum (biotop L5.1) v rámci mozaiky smíšených lesů nad
zástavbou Leskovečku.

10. Lokalita K2 v Karolince je ÚS pojata jako stav, bez vlivu na EVL Beskydy. Umístění
rozhledny zasahuje do mozaiky hodnotných přírodních luk, přímý zábor těchto stanovišť
je však minimální u stávající cesty.
11. Lokalita NH1 (areál Vranča-Kohútka) kromě výše uvedeného významného negativního
vlivu na migrační koridor velkých šelem (a zásah do biotopů v jádrovém území výskytu
rysa ostrovida) představuje poměrně významný zásah do několika přírodních stanovišť
jako předmětů ochrany EVL Beskydy: plocha NH1-9 v dolní části mírně nepříznivě
zasahuje do mozaiky lučních biotopů včetně enkláv přírodního stanoviště 6510
Extenzivní sečené louky, v horní lesní části prochází místy i kvalitními přírodními
stanovišti 9130 květnatých bučin (vyvinuté i potenciální). Z hlediska rozsahu záboru jde
o vlivy mírně nepříznivé, ve vztahu k odlesnění cca 6 ha (včetně smrčin) s vyšší mírou
významnosti jako zásahu do biotopu velkých savců. Plochy NH1-7 a NH1-8 zasahují do
segmentů prioritního přírodního stanoviště 6230* Druhově bohaté smilkové louky
s kvalitnějšími biotopy T2.3B., v mozaice mohou být přítomny i drobné enklávy
subalpínských vysokobylinných niv (A4.2). Z hlediska rozsahu záborů jde o vlivy mírně
nepříznivé, ve vztahu k intenzivní rekreační využití hřebene kolem Kohútky na
podobných plochách s lučními biotopy je však další zábor ve spojení s potenciálními
terénními úpravami nutno pokládat kumulativně za nežádoucí. V lokalitě nelze vyloučit
zásahy do malých enkláv s biotopem čolka karpatského a kuňky žlutobřiché. Plocha
NH1-10 pro parkování nezabírá segmenty s přírodními biotopy, ale její napojení na
plochu NH1-9 bude znamenat překonání hluboké strže technickým objektem s možným
mírně nepříznivým zásahem do biotopu střevlíka hrbolatého a kuňky žlutobřiché.
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12. Lokalita NH2 (Balaton) je pojata v ÚS většinově jako stav a s ohledem na intenzívní
rekreační využití nepředstavuje přímý vliv z hlediska záborů přírodních stanovišť jako
předmětů ochrany EVL Beskydy, plocha NH2-4 mezi stávajícím parkovištěm a
zástavbou pod hrází nádrže nevykazuje parametry některého přírodního stanoviště
(ruderalizace). S ohledem na okolnost, že východní část lokality v ploše NH2-1 zasahuje
do migračního koridoru vydry říční a je v kontaktu s osou významného migračního
koridoru přes údolí Vsetínské Bečvy, je nutno konstatovat mírně nepříznivé ovlivnění
migračně významného území v prostoru jeho problémového úseku.
13. Lokalita NH3 (Nad Permoníkem) může generovat jen nepřímé vlivy plochou NH3-6
(S*.1) v lesních porostech, které většinově nevykazují známky přírodních stanovišť jako
předmětů ochrany EVL Beskydy (převaha biotopu X9A), nedochází k záboru. Nachází se
při okraji migračně významného území mimo kontakt s významnou migrační osou.
14. Plošné vymezení lokality NH4 (areál Vranča) bude generovat nepříznivé vlivy na pestrou
mozaiku lučních a dřevinných porostů z hlediska jejich záboru plochou NH4-5, včetně
zatím blíže neurčeného podílu přírodních stanovišť 6510 Extenzivní sečené louky
v rozsahu mírně nepříznivém.
15. Lokalita Ha1 bude generovat v rámci plochy Ha1-2 mírně nepříznivé vlivy na přírodní
stanoviště 6430 v biotopech T1.6 Vlhká tužebníková lada a M5 Devětsilové lemy
horských potoků, které jsou součástí mozaiky nivních luk toku Provazný. Plochy Ha1-4 a
Ha1-7 zasahují do mozaiky svahových luk od intenzivních až po příměs enkláv
charakteru nepříliš kvalitních ploch přírodního stanoviště 6510. Nelze zcela vyloučit i
vhodné biotopy pro čolka karpatského a kuňku žlutobřichou. Plocha Ha1-1 není
lokalizována na úkor přírodních lesních stanovišť, ale zasahuje do migračně významného
území s tím, že přes JZ vymezení probíhá osa významného migračního koridoru.
16. Lokalita Z1 (Zděchov) mírně nepříznivě zasahuje plochou Z1-2 mozaiku lučních biotopů
od intenzivně kosených po extenzivní s lokálními enklávami přírodního stanoviště 6510,
dále částečně zasahuje do okolí remízu, který je enklávou květnatých bučin přírodního
stanoviště
9130 květnatých bučin. Plocha Z1-4 je navržena na plochách
ruderalizovaných luk a lad bez vlivu na přírodní stanoviště. Lokalita jako taková je
navržena mimo migračně významná území s ohledem na polohu mimo lesní komplexy u
zástavby.
17. Lokalita Ho1 u autokempu Hovězí je v kontaktu s náhonem, který je jediným místem
výskytu předmětu ochrany EVL – mlže velevruba tupého. Pokud by zástavba ploch Ho11, Ho1-2 a Ho1-4 zasahovala až k břehové hraně, nelze vyloučit riziko mírně
nepříznivého vlivu na velevruba z důvodu ovlivnění kvality vody v toku, nebudou
generovány překážky v rámci kontinua náhonu. Nejsou dotčena přírodní stanoviště či jiné
druhy, které jsou předmětem ochrany EVL Beskydy.
18. Lokalita Ho2 s ohledem na umístění na plochách antropogenních biotopů negeneruje
žádný vliv na předměty ochrany EVL Beskydy.
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19. Lokalita V1 s ohledem na umístění na plochách antropogenních biotopů u živelné
parkovací plochy negeneruje žádný vliv na předměty ochrany EVL Beskydy.
20. Lokalita J1 s ohledem na umístění uvnitř stávajícího sportovního areálu na plochách
antropogenních biotopů (intenzifikace stávajícího areálu) negeneruje žádný vliv na
předměty ochrany EVL Beskydy.
21. Lokality protipovodňové ochrany mohou mírně nepříznivě ovlivnit předmět ochrany
střevlíka hrbolatého na tocích Tísňavský potok, Brodská a Babská záborem biotopu, dílčí
protipovodňová opatření na dalších tocích mohou ovlivňovat tento předmět ochrany spíše
okrajově. Jiné předměty ochrany EVL Beskydy nejsou přímo vázány na drobné vodní
toky jako biotop a kontext navrhovaných protipovodňových opatření je vůči nim
prakticky indiferentní, pokud by konkrétní umístění nezasahovalo drobné tůňky
v depresích podél toku (kuňka žlutobřichá, čolek karpatský).
B: K ovlivnění PO Horní Vsacko:
1.

Lokalita NH1 plochou NH1-9 zasahuje do hnízdního biotopu strakapouda bělohřbetého
v porostech s převahou buku (včetně doupných stromů). Lokalita dále zasahuje do
biotopu datlíka tříprstého, jeřábka lesního, vazbu na odlesnění cca 6 ha lesních porostů je
nutno pokládat za patrný dopad do biotopu zmíněných druhů ptáků a ve spojení se
zvýšením návštěvnosti vzroste i rušivý vliv turistů, cyklistů a i lyžařů.

2.

Lokalita VK10 plochou VK10-1 zasahuje mírně nepříznivě do potenciálního biotopu
datlíka tříprstého. Dále nepříznivě zasahuje do biotopu jeřábka lesního. Vazbu na
odlesnění cca 15 ha převážně smrkových porostů je nutno pokládat za patrný zásah do
biotopů lesních druhů. Ve spojení se zvýšením návštěvnosti vzroste i rušivý vliv turistů,
cyklistů a i lyžařů. S ohledem na klidový režim zájmového území lokality její vymezení
dle ÚS patrně zasahuje i do biotopu chřástala polního.

3.

Lokalita NH4 zasahuje do plochy významného výskytu ťuhýka obecného, kdy především
potenciální zásahy do dřevinných porostů mohou mírně nepříznivě ovlivnit hnízdní
možnosti a biotop druhu. Potenciální zásahy do biotopu druhu je nutno očekávat i na
lokalitě Z1 ve Zděchově a v menší míře i na části plochy VK4 s nálety dřevin. Kontext
rušení druhu je nutno očekávat i na lokalitě VK5 s ohledem na provoz bikerského areálu.

4.

Lokality VK10, NH4 a VK4 mírně nepříznivě zasahují do biotopu chřástala polního, kdy
zimní provoz se sice odehrává s ohledem na tažnost druhu mimo jeho sezónní aktivity,
ale zvýšená návštěvnost i mimo lyžařskou sezónu (nárůst cyklistů a turistů při případném
letním provozu přepravních zařízení) povede k zesílení rušivého vlivu těchto aktivit
v dotčených částech hřebene Javorníků. Nelze vyloučit s ohledem na klidový režim
severní části plochy VH1-9 zásah i do biotopu druhu i pro lokalitu NH1, poněvadž louky
v okolí Nového Hrozenkova patří k jádrovým oblastem výskytu druhu v PO.

5.

Dolní části lokality VH1 mírně nepříznivě zasahují do doložených prostorů výskytu
lejska malého jižně od nádrže Stanovnice.
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Návrhy, doporučení dalšího postupu:
1. Lokality VK10 a NH1, které vznikly v návaznosti na průmět veřejně prospěšných staveb
lanovek DT01 (Vranča-Portáš) a DT02 (lanovka Velké Karlovice-Kasárna) dle ZÚR
Zlínského kraje (2008) jako legitimní návrh na doplnění občanské vybavenosti, je nutno
považovat maximálně za územní rezervu v dalekém výhledu až po vyčerpání nabídky
služeb ve stávajících lyžařských areálech v horní části povodí Vsetínské Bečvy nad
soutokem se Senicí a do dalšího výhledu je aktuálně za aktivní rozvojové plochy
nepokládat. Z tohoto důvodu je nutno i koridory obou veřejně prospěšných staveb DT01 a
DT02 (i přes jejich legitimitu průmětu do ploch NH1 a VK10 ze ZÚR) z hlediska řešení
náplně těchto VPS posuzovat do dalšího výhledu jako obtížně realizovatelné (chybí
zastavitelné plochy s funkcí dopravní infrastruktury pro zázemí obou přepravních zařízení,
kolize s kvalitními přírodními biotopy /zejména průmět DT01 a problematika zonace
CHKO/, pro průmět DT02 nevhodná terénní konfigurace a blízkost zástavby). V tomto
smyslu je potřebné iniciovat v rámci další aktualizace ZÚR Zlínského kraje jejich
vypuštění z důvodu jejich potenciálně významného (a kumulativního) vlivu na EVL
Beskydy a PO Horní Vsacko, poněvadž obě tyto stavby budou neustále generovat
požadavky na vyvolané investice a aktivity z důvodu odstranění samoúčelnosti obou
lanových drah.
2. Pokud by i přes výše uvedené bylo nadále trváno na zachování přepravního zařízení
z důvodu zlepšení dopravního komfortu do areálu Kohútka (lokalita NH-1), je toto
zachování nutno podmínit samostatnou komplexní územní studií, přičemž tato studie by
měla zároveň vyhodnotit vyhodnotit i alternativní řešení dopravního komfortu (kyvadlová
doprava po stávající komunikaci z údolí Vranča). A to jen za podmínky řešení samotného
přepravního zařízení nebo kyvadlové dopravy zásadně bez doprovodných sjezdových tratí
a bez další intenzifikace ploch v prostoru Kohútka – Portáš, tedy bez navazujících
rekreačních aktivit a změn ve využití území. Ty je nutno nadále pokládat za neslučitelné
s ochranou EVL Beskydy a PO Horní Vsacko (a posláním CHKO Beskydy).
3. Zásadním požadavkem je proto podrobné vyhodnocení naplněnosti využití stávajících
areálů v řešeném území a teprve po podání jednoznačného průkazu o potřebnosti nových
kapacit v regionu (i z hlediska dlouhodobých prognóz na základě dokladu o vyčerpanosti
stávajících kapacit) řešit nejprve případnou intenzifikaci stávajících areálů a následně
teprve korektní přípravu areálů nových. V tomto smyslu je nutno vypracovat podrobnou
studii (zřejmě socioekonomického charakteru) pro celé řešené území, která poskytne pro
stanovení případného průkazu potřebnosti intenzifikace rekreačního využití dotčeného
území potřebná data a na základě průběžného dialogu s orgány ochrany přírody stanoví
únosnou kapacitu využití území profilujícími typy rekreace a cestovního ruchu.
4. Obecně je nutno přehodnotit rozsah ploch smíšených nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport s funkcí S*.1 s ohledem na jejich poměrně rozsáhlé
územní vymezení s tím, že případné využití pro formy tzv. „měkkých“ rekreačních aktivit
bude vázáno na konkrétně projednané koridory cyklotras a běžeckých tratí ve vazbě na
územní plány sídel a po projednání se Správou CHKO Beskydy.
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5. Pro jednotlivé lokality zajistit korektní posouzení vlivů jejich náplně na životní prostředí
(minimálně ve fázi zjišťovacího řízení), mj. na základě aktuálního vyhodnocení stavu
bioty, ekosystémů a stavu předmětů ochrany obou lokalit soustavy Natura 2000.
6. U lokality VK5 dále neřešit plochu VK5-9 (S*.1) s ohledem na dochovaný stav přírodních
biotopů.
7. U lokality VK6 dále neřešit plochu VK6-1 ve smyslu rozšířeného regulativu pro plochy
S*.1 z důvodu kontaktu s osou migračního koridoru.
8. U lokality VK7 dále neřešit plochy VK7-11 a VK7-17 jako rozvojové s ohledem na
dochovaný stav zachovaných lučních biotopů v blízkosti golfového hřiště a redukovat dílčí
plochu VK7-5.
9. U lokality NH2 (Balaton) upustit od vymezení plochy NH2-1 (OS.1) ve východní části
jezera s ohledem na polohu významného migračního koridoru. Buď je vhodné převést
východní břeh do ploch přírodních (orientačně lze pro vymezení plochy NH2-1 použít
vymezení intenzivních ploch dle ortofotomapy), nebo alternativně je možné zpřísněním
regulativů vyloučit posílení zastavitelnosti východní části lokality (nutný průmět do ÚP
Nový Hrozenkov)
10.
U lokality NH4 prokázat potřebnost této lokality s tím, že jakékoli využití této lokality
bude řešeno v redukované podobě s ohledem na charakter území a typickou mozaiku za
předpokladu minimalizace zásahů do strukturních krajinných prvků, v této souvislosti
přednostně ochraňovat lesíky a remízy s charakterem přírodního stanoviště 9130 bučin as.
Asperulo-Fagetum a ostatní dřevinné porosty
11.
U lokality Ho1 upravit vymezení ploch Ho-1, Ho-2 a Ho-4 tak, aby nebyla
kontaktována břehová hrana mlýnského náhonu (a ani průtočný profil) z důvodu ochrany
populace velevruba tupého.
12.
Případný rozvoj lokality Ha-1 (Halenkov) řešit až po uvedení stávajících objektů
hromadné rekreace do provozu schopného stavu, do této doby neuvažovat s rozvojovými
plochami jakéhokoli charakteru.
Jihlava, říjen 2013
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