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Použité hlavní pojmy a zkratky ve vztahu k problematice hodnocení vlivů na
soustavu NATURA 2000
Naturové hodnocení – vlastní hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000,
vypracované podle § 45i odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. příslušnou autorizovanou
osobou (hodnotitelem) v rámci dokumentace (oznámení) E.I.A.
Posouzení – oponentní posouzení formální, věcné a metodické správnosti naturového
hodnocení pro účely posudku E.I.A., vypracované podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění příslušnou autorizovanou osobou (posuzovatelem) jako subdodávka
posudku E.I.A. pro příslušným orgánem pověřeného zpracovatele posudku E.I.A.
Hodnotitel – autorizovaná osoba pro provádění posouzení podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, autor naturového hodnocení v dokumentaci (oznámení)
Posuzovatel – zpracovatel Posouzení pro účely posudku E.I.A., autorizovaná osoba pro
provádění posouzení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění; nezávislá na
týmu hodnotitele či zpracovatele Dokumentace (Oznámení) E.I.A.
EVL - evropsky významná lokalita ze seznamu Evropsky významných lokalit na území ČR
ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb.
PO – ptačí oblast, vyhlášená příslušným nařízením vlády ČR
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1. Úvodem
Předkládaný posudek řeší posouzení naturového hodnocení vlivu záměru „R 49 Lípa – státní
hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)“ na lokality soustavy Natura 2000, vypracovaného
autorizovanými osobami podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění Mgr. Janem
Losíkem, Ph.D. a Mgr. Alicí Hákovou v únoru 2012 jakožto součásti Dokumentace E.I.A.
(Příloha č. B.11) ve smyslu § 8 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Čapek
O., a kol., 03/2012).
Zadavatelem předkládaného Posouzení je RNDr. Tomáš Bajer, CSc., jako příslušným úřadem
pověřený zpracovatel posudku, příslušným orgánem ministerstvo životního prostředí (dále
MŽP).
Předkládané posouzení je zpracováno v souladu s §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, směrnicí o ptácích 79/409/EHS,
směrnicí o stanovištích 92/43/EHS, metodickými doporučeními MŽP ČR a Evropské komise
(viz Kolektiv 2001, 2001a) a také v souladu s metodikou MŽP ohledně hodnocení
významnosti vlivů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů s tím, že
reflektuje potřeby struktury posudku EIA ve smyslu náležitostí, předepisovaných platným
zněním zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Není tedy (a nemůže ani být) novým
naturovým hodnocením podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ale jen oponentním posouzením
předloženého naturového hodnocení na výše uvedený záměr.
Posudek vychází z naturového hodnocení dle §45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění
(příloha č. B.11 Dokumentace EIA – viz Losík J., Háková A., 02/2012), terénního průzkumu
posuzovatele, který proběhl v červenci 20121, Dokumentace EIA dle zák.100/2001 Sb.
v platném znění (Čapek O. a kol., březen 2012), vybrané spisové agendy a zpracování dalších
tištěných a digitálních dat o sledovaném území.
Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí nejsou předmětem tohoto Posouzení dle §45i zák. 114/1992 Sb. Další
informace lze získat zejména v technické dokumentaci posuzovaného záměru, případně ve
zveřejněné dokumentaci E.I.A. dle zák.100/2001 Sb. v platném znění2.

1
2

Možný termín šetření vyplývá ze zadání posudku a lhůt pro vypracování posudku
Viz IS EIA na www.mzp.cz, příp. na www.cenia.cz, kód akce MZP272
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2. Údaje o záměru a oznamovateli
2.1. Základní údaje o záměru
Název posuzovaného záměru:
R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
2.2. Kapacita a rozsah záměru
Dle dokumentace EIA (Čapek O. a kol., 3/2012) jde o následující parametry záměru:
Předkládaný záměr je rychlostní komunikace R49 mezi Lípou (Zádveřicemi) a státní hranicí
ČR/SR v délce cca 27,3 km, sestávající ze tří staveb:




stavba 4903 Lípa - Pozděchov o celkové délce 12,9 km,
stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč o celkové délce 8,4 km,
stavba 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR (Střelná) o celkové délce 6,00 km,

vedená v okresech Zlín a Vsetín v koridoru Zádveřice, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov u
Vizovic, Pozděchov, Lačnov, Horní Lideč/Valašské Příkazy a Střelná na Moravě.
Základní průběh koridoru je určen ZÚR Zlínského kraje a je upřesněn jednotlivými ÚP obcí.
V tomto koridoru je navržena nová rychlostní silnice v kategorii R 25,5/80 s ohledem na
platnou normu ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
2.3. Umístění záměru
kraj:
Zlínský
obce:
Zádveřice-Raková, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov, Tichov, Pozděchov,
Lačnov, Horní Lideč, Valašské Příkazy, Střelná
katastrální území:
Zádveřice, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov u Vizovic, Tichov, Pozděchov,
Lačnov, Horní Lideč, Valašské Příkazy, Střelná na Moravě
2.4. Stručné údaje o technickém a technologickém řešení záměru
Dle Dokumentace (Čapek O. a kol., 3/2012) je:




Směrové vedení řešeno následovně: Základní varianta vychází ze Studie proveditelnosti a
účelnosti z roku 2006, v rovném úseku podél Zádveřic s využitím stávající silnice I/49 jako
poloviny čtyřpruhu navržené kategorie, bude zrušena stávající MÚK se silnicí II/492. U Vizovic
severní trasa vedená v zářezu s MÚK napojující Vizovice a silnici I/69. Trasa dále vede po úpatí
Vizovických vrchů jižně od obcí Vizovice, Lhotsko a Bratřejov až k Pozděchovu ve vzdálenosti
kolem 1 km od stávající I/49. U Pozděchova se stáčí na jih přes sedlo mezi Svéradovem
(737 m n.m.) a Bařinkou (746 m n.m.), kde je navržena MÚK pro budoucí napojení silnice I/57.
Od sedla vede trasa zalesněnými kopci k severnímu okraji Lačnova, který obchází východně a
údolím Seninky západně od Lačnovských rybníků klesá do prostoru mezi Horní Lidčí a
Valašskými Příkazy. Zde je navržena MÚK Horní Lideč s napojením na stávající silnici I/57
připojující okolní obce. Následuje most přes železniční trať. Trasa pokračuje jižně kolem kopce
Stráň, prochází mezi Střelnou a Študlovem, dále vede Lyským průsmykem a končí na hranici se
Slovenskem jižně od železniční trati Hranice - Púchov, kde by měla v budoucnu navazovat
slovenská rychlostní silnice R6 do Púchova.
Výškové vedení R49 je ovlivněno především utvářením terénu, vodními toky, stávajícími
komunikacemi, železniční tratí, přičemž musí dodržet podmínky dané ČSN 736101. Maximální
použitý podélný spád rychlostní komunikace je 4,5 %. V úseku Vizovice – Horní Lideč je výškové
vedení dáno nutností překonat hřeben Vizovických vrchů mezi Pozděchovem a Lačnovem.
V tomto úseku je minimálně silnic, jsou zde pouze polní a lesní cesty, které lze návrhu rychlostní
silnice přizpůsobit. Údolí, tvořená potoky stékajícími z kopců jsou poměrně hluboká a navrhovaná
silnice nemůže jejich úbočí sledovat, a proto vede až 50 m nad terénem, kde je nutno navrhovat
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poměrně vysoké mosty, případně v hloubce pod terénem s hlubokými zářezy, v nejhlubších
místech nahrazenými tunely. Od Horní Lidče až po hranici ČR/SR je území již méně hornaté a
zářezy i násypy zde nejsou větší než 15 m. Navržené výškové parametry odpovídají podmínkám
dle ČSN 73 6101 na návrhovou rychlost 80 km/h. Vzhledem k maximálnímu podélnému spádu dle
ČSN 73 6101 jsou při klesání navrženy únikové zóny.
Šířkové uspořádání vychází z následujících parametrů: Volná šířka rychlostní silnice, která bude
respektována i na mostních objektech, je 25,5 m.
jízdní pruh 4 x 3,75 =
15,00 m
vnitřní vodící proužek 2 x 0,25 =
0,50 m
vnější vodící proužek 2 x 0,25 =
0,50 m
vnitřní zpevněná krajnice 2 x 0,25 = 0,50 m
odstavný pruh 2 x 2,50 =
5,00 m
střední dělící pruh 1 x 3,00 =
3,00 m
V úseku stoupání do Vizovických vrchů kolem Lhotska a Bratřejova je navržen stoupací pruh
v délce téměř 5 km.



Přehled současně posuzovaných variant:
Dle dokumentace je v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje stanoven koridor
trasy R49 jako prostor pro veřejně prospěšnou stavbu PK01, který umožňuje návrh
posuzovaného řešení. V příloze č. 1 kap. 7.1 ZÚR je šířkově vymezen koridor pro R49 pro
jednotlivé úseky následovně:




Zádveřice – Bratřejov
Bratřejov – Lačnov
Lačnov – Střelná

400 – 600 m
1000 m
600 m,

V předkládané dokumentaci je posuzována jedna základní varianta vedení rychlostní silnice
R49 v úseku Zádveřice – hranice ČR/SR ve výše uvedeném koridoru vymezeném ZÚR
Zlínského kraje zpřesněném ÚP dotčených obcí. S touto variantou jsou porovnány dílčí
varianty požadované v rámci zjišťovacího řízení a následně je porovnávána s nulovou
variantou (stav bez realizace záměru).
Základní varianta respektuje pokud možno připomínky vznesené ve zjišťovacím řízení3
s následujícím řešením:








v rovném úseku podél Zádveřic využívá stávající silnici pro R49 bez MÚK na křížení se silnicí
II/492,
u Vizovic je vedena v zářezu s MÚK napojující Vizovice a silnici I/69,
mezi Lhotskem a Bratřejovem je navržena jižně nejkratším směrem,
u Pozděchova vede po úbočí Vizovických vrchů s několika tunely s možností napojení silnice
I/57 MÚK,
u Horní Lidče je navržena trubková MÚK, napojená novou silnicí na I/57,
kolem Střelné a Študlova je navržena bez variant
v hraničním úseku byla prověřena možnost různých délek hraničního mostu v návaznosti na
migrační koridor.

Z hlediska napojení na stávající infrastrukturu, využití stávajících dopravních ploch,
s ohledem na stávající zástavbu a vhodného umístění do krajiny a na základě Závěrů
zjišťovacího řízení MŽP ČR byla dle Dokumentace vytipována vhodná průchozí místa jako:


3

využití stávajícího tělesa silnice I/49 v oblasti Zádveřic jako polovinu budoucího čtyřpruhu
silnice R49 nebo jít v souběhu s ním

Odkaz na tabulku č. 5 na str. 22 přepracované Dokumentace (Čapek a kol., 03/2012)
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v oblasti jižně od Vizovic - je nutné najít plochu pro napojení města Vizovice a silnice I/69 ve
směru na Vsetín na silnice R49
oblasti jižně od obcí Lhotsko a Bratřejov mimo zastavěné území
v oblasti Pozděchova vymezit vhodnou plochu pro MÚK s napojením na přeložku silnice I/57 s
možností polohy mimo ochranné pásmo PHO nádrže Pozděchov
optimální přechod přes hřeben Vizovických vrchů
oblast severně od obce Lačnov co nejdále od zástavby
proluka mezi obcemi Horní Lideč a Valašské Příkazy s vhodnou polohou pro návrh MÚK s
napojením na stávající silnici I/57
jižně od obce Střelná směrovat trasu ke státní hranici se SR mezi hraniční kameny, které jsou
dány Mezivládní dohodou o české silnici R49 a slovenské R6 ze září 2004

Navržené lokální varianty jsou označeny jménem nejbližší obce a barvou použitou
v situačním řešení.


Zádveřice, hnědá - vedení R49 souběžně se stávající silnicí jižně, silnice II/492 je
připojena na stávající I/49,



Vizovice, fialová - tunelová varianta jižně od základní trasy bez možnosti
mimoúrovňového napojení Vizovic a silnice I/69 na Vsetín.,



Bratřejov, tmavě modrá - severnější varianta oproti základní, která se vyhýbá stávající
zástavbě a prochází v proluce mezi lokalitou Končiny a Na Chrámečném,



Lhotsko, oranžová - je v k.ú Lhotsko vedena jižněji tunelem a pak navazuje na variantu
Bratřejov severní,



Pozděchov, světle modrá - severní varianta v oblasti mezi Bratřejovem a Pozděchovem
vede v nižší poloze blíže k obcím a z větší části mimo Přírodní park Vizovické vrchy s
napojením na základní trasu tunelovou variantou, MÚK pro silnici I/57,



Horní Lideč, oranžová – kosodélná MÚK přímo na křížení se silnicí I/57

Dokumentace dále uvádí přehledy hlavních objektů na základní variantě trasy a na dalších
posuzovaných variantách.
Výstavba: Dokumentace uvádí, že technická studie se podrobněji nezabývá postupem výstavby a
neobsahuje návrh ZOV.
V úseku Zádveřice – Vizovice bude přístup na stavbu poměrně jednoduchý po silnici I/49 a
napojujících komunikacích. Nejproblematičtější je úsek Vizovice – Lačnov, kde neexistují žádné
silnice (výjimkou je II/488 v prudkém stoupání od Vizovic) křižující záměr. Hornatý charakter území
vyžaduje větší násypy a výkopy, přes příčná údolí s prudkými úbočími je nutno navrhnout poměrně
velké mosty, je nutná výstavba několika tunelů. Přístup na staveniště je v počátcích možný pouze po
polních cestách či provizorně vybudovaných komunikacích od silnice I/49, přičemž se nelze vyhnout
průjezdům obcemi Vizovice, Lhotsko, Bratřejov a Pozděchov, kde doprava krátkodobě podstatně
zhorší životní prostředí. Rozvoz materiálu po trase je vzhledem ke konfiguraci terénu prakticky
nemožný. Ideálním řešením by bylo, postavit napřed jednotlivé mosty s přístupy po polních cestách a
následně je využívat pro rozvozy materiálů a zeminy po trase. Na jižní stranu hřebene Vizovických
vrchů je přístup přes Lačnov, příp. přes Vysoké Pole, je však možno využít cestu napojenou na silnici
III. třídy od Lačnovských rybníků. Možným řešením by bylo vybudovat v předstihu přístup po trase
R49 pro objezd Lačnova. Samostatným problémem je výstavba tunelů, pro jejichž výstavbu bude
nutno zřídit provizorní přístupy k portálům. Použití trhavin se bude řídit příslušnými předpisy,
vzhledem ke vzdálenosti obcí by neměla vlastní výstavba obyvatelstvo nadměrně obtěžovat
s výjimkou soliterních domů blíže k záměru. Celková bilance zemních prací v tomto úseku vykazuje
obrovský přebytek v řádu milionů krychlových metrů, pro které bude nutno nalézt úložiště pokud
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možno mimo přírodní park a definovat přepravní cesty tak, aby odvoz co nejméně zatěžoval životní
prostředí.
V úseku Horní Lideč – hranice ČR/SR je k záměru přístup po několika silnicích. Terén je zvlněný a
umožňuje alespoň část dopravy zeminy realizovat po trase nové komunikace. S výjimkou Valašských
Příkazů bude výstavba probíhat v dostatečné vzdálenosti od obcí. Celková bilance zemních prací
vykazuje přebytek výkopů, úpravou podélného profilu hlavní trasy s využitím maximálních podélných
spádů by bylo možno v dalších stupních PD dosáhnout lepší vyrovnanosti.
Velkým problémem bude nalezení vhodných lokalit pro zařízení staveniště a skládky stavebního
materiálu na území přírodního parku Vizovické vrchy. Zařízení staveniště by nemělo být zřizováno
v přírodním parku, zcela vyloučené je na PUPFL a v údolních nivách toků. Po podrobném průzkumu
území v rámci DÚR by bylo vhodné zvážit umístění ZS v zemědělských a průmyslových areálech.
V nejkritičtějším úseku Vizovických vrchů lze ZS umístit v místech navrhovaných odpočívek.
(Výše uvedený text je jen účelovým výtahem z příslušných kapitol dokumentace E.I.A., Čapek O. a kol.,
03/ 2012, v podrobnostech na tyto dokumenty posuzovatel odkazuje).

2.5. Identifikace oznamovatele záměru
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12, 145 05 Praha 4
IČ: 659 93 390; DIČ : CZ 659 93 390
Zastoupen:
Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
tel.: 577 008 443
e-mail: karel.chudarek@rsd.cz
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3. Posouzení naturového hodnocení
3.1. Úplnost hodnocení
Posuzované naturové hodnocení vlivu záměru „R49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby
4903, 4904, 4905)“ na lokality soustavy Natura 2000 bylo zpracováno pro fázi dokumentace
EIA (Čapek O., a kol., 03/2012) Mgr. Janem Losíkem, Ph.D. a Mgr. Alicí Hákovou jako
autorizovanými osobami dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, v únoru 2012, jako
samostatné přílohy č. B.11 této dokumentace.
Naturové hodnocení bylo vypracováno na základě stanoviska příslušného orgánu, Krajského
úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 17567/2010 ze dne 25.3. 2010, které bylo vydáno na základě
usnesení ze dne 27.11. 2009 č. j. 95685/ENV/09 2933/630/09 a ze dne 2.2. 2010 č.j.
9267/ENV/10 250/630/10, kterým nebyl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy
Natura 2000 podle § 45i odst. 1 ZOPK. Realizací předkládaného záměru byly citovaným
stanoviskem jako potenciálně dotčené určeny tyto předměty ochrany EVL Beskydy: medvěd
hnědý, vlk obecný, rys ostrovid a vydra říční. Populace všech uvedených druhů přesahují
hranice EVL Beskydy a jejich existence je závislá na zachování možnosti migrací mezi
územím EVL a okolními krajinnými celky.
Stanovisko posuzovatele:
Obsah předloženého naturového hodnocení odpovídá základním požadavkům zák.114/1992
Sb. v platném znění, předložené naturové hodnocení vlivů záměru dle §45i zák. č.114/1992
Sb., v platném znění formálně koresponduje s aktuální metodikou (Chvojková a kol., 2011).
Předložené naturové hodnocení obsahuje metodikou požadované kapitoly (určité formální
nedostatky se týkají např. prezentace údajů o záměru – absence kapitol o vstupech a
výstupech) včetně vyhodnocení dostatečnosti podkladů (v úvodu hodnotící části – kapitola
6.1). Zpráva naturového hodnocení je doložena seznamem literatury, v úvodní pasáži jsou
uvedena jména specialistů, se kterými byla práce konzultována. Hodnotitelé připomínají, že
aktuální podoba záměru vychází ze zapracování výstupů zjišťovacího řízení do úpravy
projektu (zdůrazněna je otázka prodloužení hraničního mostu v Lyském průsmyku a doplnění
návrhu základních doprovodných opatření /eliminace hluku, osvitu, oplocení apod./). 4
Tabelární prezentace seznamu příčných staveb plánovaných v trase R49, kolidujících
s migračními koridory a navazujícího migračně významného území velkých savců v příloze č.
1 je méně přehledná z hlediska příslušnosti ke konkrétní místní variantě, na rozdíl od přílohy
č. 2, prezentující analogický seznam příčních objektů na trase R49 a doprovodných
technických staveb, které budou znamenat zásah do biotopu vydry říční (a ovlivní migrační
průchodnost území).
V přílohové části není doložena kopie stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody, na
základě kterého bylo naturové vyhodnocení vypracováno, mohla být doložena kopie
rozhodnutí o autorizaci.

4

Na str. 5 v úvodu naturového hodnocení je vysloveně uvedeno, že v září roku 2011 byl zpracován koncept
hodnocení vlivů stavby R49 na základě předloženého technického řešení. Výsledkem hodnocení bylo
konstatování, že realizace záměru představuje významný negativní vliv na dotčené lokality soustavy Natura
2000. Na základě vznesených připomínek bylo technické řešení přepracováno. Konkrétně se jednalo o změnu
technického řešení mostu na hranicích ČR/SR. Také byl doplněn návrh základních doprovodných opatření
(eliminace hluku, osvitu, oplocení apod.), které budou při stavbě R49 realizovány za účelem snížení
negativních vlivů záměru na prostředí.
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Hodnocení přímo jako součást textu obsahuje některé širší mapové výřezy (např. výřez mapy
lokalizace výskytu velkých šelem a potenciál území pro velké šelmy dle Kutala a kol., /2011/
v Západních Karpatech – str. 13) a některé výřezy s polohou záměru. Součástí naturového
hodnocení mohla být právě podrobnější situace polohy záměru vzhledem k posuzovaným
aspektům. Ta je totiž dokumentována jen na některých dalších vložených obrázcích v textu
(výřez mapy s trasou rychlostní komunikace R49 s vyznačením okolních lokalit soustavy
Natura 2000 – str. 105, trasa rychlostní komunikace s vyznačením DMÚ a DMK podle Anděla
a kol., 2010 a výskytem zájmových druhů v dotčeném území – str. 15, vymezení UAT polygonů
v okolí plánované R49 – str. 26, habitatové charakteristiky výskytu velkých šelem v okolí
záměru s vyznačením trasy plánované R49), dále výřez mapy výskytu zájmových druhů savců
od roku 2000 s předpokládaným koridorem ovlivnění – str. 29, opět dle Kutala a kol., 2011).
Dle názoru posuzovatele bylo vhodné doložit výstupy hodnocení podrobnějším mapovým
podkladem (v zásadě využito odkazu na migrační studii). Z těchto důvodů byly vyžádány
posuzovatelem od hodnotitelů doplňující údaje, především zpřesnění polohy migračně
významných území vzhledem k poloze záměru (viz příloha č.1).
Naturové hodnocení lze pokládat za formálně úplné s tím, že k věcné stránce naturového
hodnocení je dále poskytnut podrobnější komentář posuzovatele. Jinak k formálnímu
zpracování hodnocení bez připomínek.

3.2. Správnost údajů uvedených v hodnocení včetně použitých metod
hodnocení
3.2.1. Popis a charakteristika posuzovaného záměru
Hodnotitelé úvodem popisné části naturového hodnocení prezentují stručný popis záměru.
Celá trasa v hodnoceném úseku Lípa – státní hranice ČR/SR je rozdělena do tří stavebních
úseků6:
stavba 4903 Lípa - Pozděchov km 32,600 – 45,000 dl. 12,500 km
stavba 4904 Pozděchov - Horní Lideč km 45,000 – 53,400 dl. 8,400 km
stavba 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR (Střelná) km 53,400 - 59,600 dl. 6,100 km

Silnice R49 je navržena jako rychlostní směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace v
kategorii R25.5/80, úroveň kvality dopravy stupně C. Trasa silnice probíhá ve členitém
terénu, kde se nadmořská výška pohybuje od cca 270 m n.m. do 670 m n.m.
Mosty na silnici R49 a silnicích I-III třídy budou navrženy na zatěžovací třídu A, u polních a
lesních cest na zatěžovací třídu B. Podjezdná výška na rychlostní silnici R49 je 4,80 m.
Křižovatky umožňují propojení rychlostní komunikace R49 se sítí ostatních pozemních
komunikací. Mimoúrovňové křižovatky jsou navrženy při křížení se stávající silnicí I/49 a
II/491.
Tunelové objekty jsou navrženy jako ražené novou rakouskou tunelovací metodou NRTM,
počáteční a koncové úseky do výšky zářezu cca 15 m jsou navrženy hloubenou metodou.
5

6

Na obr. 1 na str. 10 jsou identifikovány jen nejbližší EVL, pro úplnost chybí identifikace EVL CZ 720345
Podkrálovec na mapovém výřezu vykreslené jižně od posuzovaného koridoru (jižně od Študlova).
Existují mírné rozpory v délce a kilometráži jednotlivých úseků (dílčích staveb) mezi Dokumentací (verze
03/2012) a naturovým hodnocením (únor 2012). Podle výsledné varianty bude nutno staničení a další
parametry sjednotit.

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str.

9

R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.

Všechny navržené tunely jsou charakterizovány jako střední, tedy do délky 1000 m. Jsou
plánovány dva typy tunelů (třípruhový a dvoupruhový). Výška průjezdného průřezu v obou
tubusech tunelu činí 4,50 m s tím, že ve střední části jízdního pásu bude možno projet i
vyšším vozidlem.
Dle požadavku investora ŘSD ČR jsou v trase mezi Fryštákem a státní hranicí ČR/SR
navrženy dvě oboustranné odpočívky v k.ú. Vizovice a Lačnov. Středisko údržby (SSÚR) je
navrženo u trasy plánované přeložky silnice I/57 mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem.
Oplocení – vzhledem k tomu, že trasa rychlostní silnice R49 je vedena významným územím
bohatým na výskyt zvěře, bude v celé trase podél silničního tělesa po obou stranách navrženo
oplocení zabraňující vniknutí zvěře na silniční pozemek s navedením zvěře do migračních
profilů. Oplocení bude umístěno podél hran násypů a zářezů, bude provedeno z drátěného
pletiva, výška ok je proměnná, směrem k zemi se snižuje tak, aby bylo zamezeno průlezu
menších živočichů. V místech, kde je potřeba zamezit přechodu chráněných živočichů, bude
navržen způsob ochrany podle příslušných předpisů s využitím místních a odborných znalostí.
Vegetační úpravy zahrnují jednak standardní výsadbu stromů a keřů svahů zemního tělesa
rychlostní silnice nebo přeložek souvisejících komunikací a vodotečí a jednak specifickou
výsadbu terénních naváděcích pásů u migračních objektů. Výběr dřevin musí být koncipován
tak, aby zvolené dřeviny byly schopny existence v daných stanovištních podmínkách a
současně plnily naváděcí a clonící funkci pro živočichy.
Protihlukové stěny – návrh protihlukových stěn vychází z výsledků hlukových poměrů a
jejich vlivu na stávající zástavbu dle zpracované hlukové studie.
Opatření proti světelnému znečištění – v úsecích s potenciálními migračními profily je
každopádně nezbytné doplnit opatření proti světelnému znečištění. Jedná se zejména o
opatření proti pronikání světla z projíždějících vozidel a z eventuálního umělého osvětlení
komunikace. Umělé osvětlení komunikace na trase rychlostní silnice R49 se bude vyskytovat
pouze před portály tunelů a na odpočívkách. Pro odclonění dolních světel všech typů
projíždějících vozidel je dostačující instalace neprůhledných protihlukových stěn o výšce 150
cm, umístěná v blízkosti migračních průchodů o délkách 100 m na každou stranu od mostního
objektu nebo tunelu.
Hodnotitelé dále zdůrazňují, že každý potenciální migrační průchod má dále svoje specifika.
Řešení umístění opatření proti snížení vlivu světelného znečištění je třeba řešit samostatně v
souladu s platnými technickými doporučeními týkajících se bezpečnosti na silničních
komunikacích v následujících stupních projektové dokumentace.
Hodnotitelé dále prezentují následující stručný popis jednotlivých úseků navrhované R49:
Úsek Lípa – Pozděchov (stavba 4903): Stavba navazuje na předcházející úsek na západním okraji
Zádveřic, buď využívá stávající silnici I/49 nebo jde v souběhu s ní (varianty). Mírně zvlněný terén
údolí Lutoninky je na jižní straně ohraničen svahy Vizovických vrchů. Malá šířka, členitost a hustá
zástavba v údolních nivách Lutoninky, Bratřejovky a Pozděchůvky neumožňují navržení kapacitní
rychlostní silnice v prostoru stávající I/49. Proto se všechny předchozí studie zaměřily na vyhledání
optimálního místa přechodu hřebene Vizovických vrchů, který by umožnil rychlé dosažení Lyského
průsmyku a napojení na povážský dopravní koridor.
Úsek Pozděchov – Horní Lideč (stavba 4904): Úsek začíná v sedle pod kopcem Svéradov a
přechází hřeben Vizovických vrchů v nejvyšším místě na kótě 670 m.n.m. a pokračuje po jejich
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jižních lesnatých svazích. Výrazně plošší terén klesá do údolí Lačnovského potoka. Úsek stavby
rychlostní silnice končí před křižovatkou se stávající silnicí I/57 mezi obcemi Horní Lideč a Valašské
Příkazy.
Úsek Horní Lideč – Střelná (stavba 4905): Trasa navazuje na předcházející úsek. Údolí Brumovky
se nachází na úpatí jižních svahů Vizovických vrchů a ohraničuje severní okraj horského masívu Bílé
Karpaty. Údolími Lyského potoka a potoka Střelenka pak probíhá jižní hranice CHKO Beskydy. Trasa
stavby 4905 je vedena v úzkém pásu na úpatí severních svahů Bílých Karpat.

Hodnotitelé dále prezentují přehled variantních řešení záměru:
Základní varianta – vychází ze Studie proveditelnosti a účelnosti z roku 2006, v rovném úseku podél
Zádveřic s využitím stávající silnice I/49 jako poloviny čtyřpruhu navržené kategorie. U Vizovic
severní trasa vedená v zářezu s MÚK napojující Vizovice a silnici I/69. Mezi Lhotskem a Bratřejovem
vede jižně od těchto obcí Přírodním parkem Vizovické vrchy, u Pozděchova jižně po úbočí
Vizovických vrchů s přechodem jejich hřebene s několika menšími tunely a četnými mosty a MÚK v
prostoru napojení na přeložku silnice I/57, dále v proluce mezi obcemi Horní Lideč a Valašské Příkazy
s MÚK při křížení se stávající silnicí I/57, překračuje trať ČD mezi obcemi Horní Lideč a Valašské
Příkazy, jižně obchází obec Střelná a v souběhu se stávající silnicí I/49 přichází ke státní hranici
ČR/SR. Navrhovaná komunikace R49 je ukončena na hranicích ČR a SR v km 59,483 mostním
objektem (SO 5-211), jehož minimální délka je z technického hlediska 99 m. Z důvodu zajištění
migrace byla délka mostu prodloužena na 244 m a zasahuje na území Slovenska. Hodnotitelé
zdůrazňují, že dle sdělení Národní dálniční společnosti v Žilině, bude podoba hraničního mostu řešena
v součinnosti s českou stranou v následných fázích projektových příprav (územní a stavební řízení).
Varianta Zádveřice (hnědá) - vedení trasy R49 v souběhu jižně se stávající silnicí I/49 v úseku
Zádveřice – Vizovice, poloha a tvar MÚK Lípa a Vizovice stejné jako u základní varianty.
Varianta Vizovice (fialová) - tunelová varianta jižně od základní trasy bez možnosti
mimoúrovňového napojení Vizovic a silnice I/69 na Vsetín. Tato varianta je součástí stavby 4903.
Varianta Lhotsko (oranžová) – tunelová varianta je v k.ú Lhotsko vedena jižněji a pak navazuje na
variantu Bratřejov. Tato varianta je součástí stavby 4903.
Varianta Bratřejov (tmavě modrá) – severnější varianta oproti základní, která se vyhýbá stávající
zástavbě a prochází v proluce mezi lokalitou Končiny a Na Chrámečném. Tato varianta je součástí
stavby 4903.
Varianta Pozděchov (světle modrá) - severní varianta v oblasti mezi Bratřejovem a Pozděchovem
vede v nižší poloze blíže k obcím a z větší části mimo Přírodní park Vizovické vrchy s napojením na
základní trasu tunelovou variantou. Variantu je možné pod obcí Bratřejov napojit jak na Základní
variantu (červená), tak na variantu Bratřejov (tmavě modrá). Situování MÚK u Pozděchova umožňuje
lepší napojení na přeložku silnice I/57. Před a za objekty tunelů se jednotlivé jízdní pásy rozbíhají tak,
aby byl vytvořen dostatečně široký pilíř pro bezpečnou ražbu dvou samostatných tubusů. Vzhledem k
maximálnímu podélnému spádu jsou při klesání navrženy únikové zóny.

Popis a seznam jednotlivých stavebních objektů posuzovaného záměru hodnotitelé odkazují
pro všechny předkládané varianty na technickou zprávu společnosti Mott MacDonald, Praha
(2011).
Stanovisko posuzovatele:
Popis záměru je prezentován stručně, obsahuje základní informace o záměru, s ohledem na
charakter a rozsah záměru (a stupeň jeho přípravy) nemůže obsahovat detailní popis.
Součástí popisné kapitoly mohl být souborný tabelární přehled parametrů stavebních objektů,
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analogický popisu dokumentace EIA na str. 25 – 26, u tunelů na str. 29 (částečně nahrazují
přílohy č. 1 a č. 2 naturového hodnocení). Dále popisné kapitoly neobsahují alespoň základní
parametry vstupů a výstupů (významný z hlediska řešené problematiky ve vztahu k dotčení
biotopů je zejména kontext záborů lesních pozemků /včetně porovnání místních variant/
v popisu vstupů), které metodika vyžaduje.
S ohledem na stupeň přípravy záměru je možno popis záměru jinak pokládat za korektní,
mohla být větší pozornost věnována především fázi přípravy území a výstavby, poněvadž ta
především generuje možné (často trvalé) změny dotčených biotopů v rámci manipulačního
koridoru a vyvolaných stavebních investic, především změny hydrických a trofických poměrů
v dotčeném území záměru. Absence popisu této fáze vyplývá z okolnosti, uvedené na str. 36
Dokumentace, že technická studie se podrobněji nezabývá postupem výstavby a neobsahuje
návrh ZOV.
3.2.2. Identifikace dotčených území
Hodnotitelé provedli identifikaci příslušných evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí (PO), potenciálně dotčených realizací záměru. Je konstatováno, že hodnocený záměr
leží mimo území soustavy Natura 2000. Plánovaná komunikace v úseku Valašské Příkazy –
Střelná částečně kopíruje hranici EVL Beskydy, která vede po stávající silnici I/54 a v oblasti
Lyského průsmyku je vzdálena pouze 330 m (viz obr. 1). Vzhledem k povaze záměru dojde
při jeho realizaci k dálkovému působení na předměty ochrany v EVL Beskydy.
Vymezují v tomto kontextu jako jedinou dotčenou lokalitu soustavy Natura 2000 EVL
Beskydy (CZ 0724089). Vylučují ovlivnění EVL Pozděchov (lokalita vrkoče útlého)7 a EVL
Pozděchov – kostel (kolonie vrápence malého regionálního významu) a rovněž vylučují
ovlivnění PO Horní Vsacko (chřástal polní, datlík tříprstý, strakapoud běločelý, čáp černý,
jeřábek lesní, lejsek malý, ťuhýk obecný).
Hodnotitelé na str. 10 dokládají na výřezu mapy polohu trasy R49 vůči nejbližším EVL.
Stanovisko posuzovatele:
Charakter záměru ovlivní EVL Beskydy je spíše nepřímými (než jak je uvedeno dálkovými)
vlivy, jde především o dotčení migračních koridorů velkých šelem a vydry říční jako
dotčených předmětů ochrany EVL Beskydy a míra dotčení biotopů těchto druhů mimo území
EVL, ale potenciálně významných pro jedince migrujících populací. Hranice EVL Beskydy jde
po stávající silnici I/57 směrem na Valašskou Polanku (ne jak je uvedeno I/54) a dále
prakticky sleduje silnici I/49 do Lyského průsmyku. Dále mohly být zmíněny předměty
ochrany PO Horní Vsacko (chřástal polní, datlík tříprstý, strakapoud běločelý, čáp černý,
jeřábek lesní, lejsek malý, ťuhýk obecný), i když je pouze stručně konstatováno, že ovlivnění
předmětů ochrany této PO nedochází. Jinak k identifikaci dotčených lokalit bez připomínek.
3.2.3. Charakteristika lokalit Natura 2000, jejich předmětů ochrany, kontext
s dotčeným územím
Jak je výše uvedeno, hodnotitelé se podrobněji zabývají jedinou potenciálně dotčenou
lokalitou soustavy Natura 2000 v ČR, a to EVL Beskydy. Prezentují celkovou charakteristiku
EVL a souhrn všech předmětů ochrany této EVL (přírodní stanoviště, druhy rostlin, druhy
7

Tato lokalita dle naturového hodnocení může být ovlivněna při realizaci plánovaného přivaděče I/57 z Valašské
Polanky na MÚK Pozděchov. Tato stavba není součástí předkládaného záměru a není tedy předmětem
naturového hodnocení, je hodnocena pouze v rámci kumulativních vlivů.
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živočichů) s tím, že území ovlivněné záměrem leží mimo území EVL Beskydy a tudíž
nedojde k přímému ani nepřímému ovlivnění přírodních stanovišť (předmětů ochrany EVL).
Hodnotitelé dále prezentují, že na základě technických podkladů, odborných znalostí daných
předmětů ochrany a dostupných nálezových datech o výskytu předmětů ochrany v okolí
plánovaného záměru byly jako potenciálně dotčené určeny tyto živočišné druhy - medvěd
hnědý, vlk obecný, rys ostrovid a vydra říční. Populace všech uvedených druhů přesahují
hranice EVL Beskydy a jejich existence je závislá na zachování možnosti migrací mezi
územím EVL a okolními krajinnými celky s výskytem vhodných biotopů. Dle hodnotitelů
uvedené druhy mají velké nároky na volnou migraci v krajině a bez funkčního propojení
jednotlivých částí populací není jejich existence dlouhodobě udržitelná. Pohyb živočichů
v krajině souvisí s dálkovými migracemi, disperzními pohyby při šíření populací, sezónními
pohyby i denními pohyby jedinců za potravou, vodou, úkrytem atd. (odkaz na Anděla a kol.
2010, mapka lokalizace výskytu velkých šelem a potenciálu území pro velké šelmy
v Západních Karpatech dle Kutala a kol., 2011).
Z dostupných dat o výskytu velkých šelem a vydry říční v okolí plánované komunikace
(obr. 3), vyplývá, že výskyt těchto živočichů je v současné době pravidelně zjišťován na obou
stranách uvažované silnice R49. Početnější záznamy o výskytu velkých šelem na území EVL
Beskydy jsou artefaktem odlišné intenzity průzkumů. Zatímco na území CHKO (EVL)
Beskydy je přítomnost šelem pravidelně monitorována, v oblasti Vizovických vrchů a Bílých
Karpat není tento systematický monitoring prováděn. Přesto odtud existují aktuální doklady o
výskytu velkých šelem a jejich přítomnost v těchto horských celcích může být považována za
trvalou. Je nezbytné zdůraznit, že všechny záznamy o výskytu jednotlivých druhů je třeba
chápat jako údaje o výskytu jedinců, kteří jsou součástí jedné populace daného druhu. Tato
populace každého ze jmenovaných druhů (vlk, rys, medvěd, vydra) je předmětem ochrany
EVL Beskydy. Existence těchto populací (předmětů ochrany) je při tom bezpodmínečně
závislá na možnosti bezproblémového pohybu jedinců v rámci území osídleného populací a to
bez ohledu na to, zda je toto území součástí EVL Beskydy, nebo leží za její hranicí. Současná
krajina v dotčené oblasti je z hlediska výskytu biotopů vhodných pro velké šelmy
fragmentovaná, zachování migrační prostupnosti mezi jednotlivými krajinnými celky
s dostatečným zastoupením vhodných biotopů je tedy zásadní podmínkou pro zachování
populací velkých šelem. Na základě znalostí o rozšíření vhodných biotopů, výskytu šelem a
přítomnosti migračně průchodných krajinných prvků byly v území dotčeném stavbou
vymezeny 3 hlavní migrační koridory (s odkazem na vyjádření Správy CHKO Beskydy in
biologické hodnocení, Veselý a kol., 2011):






Vizovická hornatina – Hostýnské vrchy – propojení v oblasti Pozděchova. Z hlediska migrací
velkých savců je tento prostor součástí území mimořádného významu. Pravidelná pozorování
medvěda hnědého, výskyt rysa ostrovida, zachycen i výskyt vlka. Konkrétně je jedná o koridory
v místech staničení km 43,900, km 44,900 a km 45,000, které byly identifikovány na základě
terénních průzkumů v rámci biologického hodnocení.
Vizovická hornatina – představuje významný migrační koridor a biotop velkých šelem včetně
dalších druhů velkých savců. Migrační propojení mezi CHKO Beskydy (EVL) a Vizovickou
hornatinou se nachází v prostoru Lidečko – Lomensko. Jde o cca 2 km široký nezastavěný a
převážně lesnatý úsek mezi obcemi Lidečko a Lužná. Z hlediska migrace velkých savců je tento
prostor součástí území mimořádného významu. Výskyt chráněných šelem je aktuálně v oblasti
Pulčina (rys, vlk, medvěd) i ve Vizovických vrších (medvěd). Ve Vizovických vrších se konkrétně
jedná o koridor v místě staničení km 47,050, kudy vede koryto říčky Smolinky.
Lyský průsmyk – moravskoslezské pomezí. V zalesněném, cca 1 km širokém úseku kolem státní
hranice, prochází nejvýznamnější migrační propojení Javorníků s Bílými Karpatami. Tento
koridor je společný i pro sousední slovenské území, kde na sebe Lyským průsmykem navazují
Javorníky a Bílé Karpaty. Z hlediska migrací velkých savců patří Lyský průsmyk mezi území
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mimořádného významu. Výskyt chráněných šelem je potvrzen po obou stranách Lyského
průsmyku – v Javorníkách i v Bílých Karpatech.

Hodnotitelé uvádějí pro každý ze čtyř identifikovaných potenciálně dotčených předmětů
ochrany EVL Beskydy (tedy medvěd hnědý, vlk, rys ostrovid, vydra říční) bionomické,
ekologické nároky a stručné údaje o stavu populací v ČR, s přihlédnutím k datům výskytů pro
EVL Beskydy a vzhledem ke stavbou potenciálně dotčenému území v době vypracování
hodnocení, se zřetelem k v dané době vypracování hodnocení aktuálním výskytům těchto
druhů na území záměru nebo v jeho okolí. Těžiště popisu je položeno na geografické
souvislosti s migrací velkých šelem (medvěd, vlk, rys) a vydry. Je zdůrazněno, že význam
vymezených koridorů území pro migraci živočichů dokládá také skutečnost, že jsou součástí
migračně významných území (MVÚ) a dálkových migračních koridorů (DMK), které byly
vymezeny v rámci vědeckého projektu VaV-SP/2d4/36/08: „Vyhodnocení migrační
prostupnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“ (Anděl a
kol., 2010). Migračně významná území jsou definována jako území nezbytná pro zajištění
dlouhodobé existence (trvalý výskyt) populací zájmových druhů velkých savců. Dálkové
migrační koridory představují území nutné pro zajištění migračního propojení území stálého
výskytu druhů. DMK je určen osou a bufferem o základní šířce 250 na každou stranu.
Celková rozloha MVÚ je cca 42 % rozlohy ČR. V prostoru DMK nesmí být povolovány
žádné stavby, které by snížily migrační prostupnost koridoru. Tuto teoretickou pasáž
dokládají výřezem mapy, na které je znázorněna trasa rychlostní komunikace s vyznačením
DMÚ a DMK podle Anděla a kol. 2010 a místa výskytu zájmových druhů z let 2000 až 2011
v dotčeném území na základě Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) z roku 2011.
Hodnotitelé dále odkazují i na vlastní terénní šetření z podzimu roku 2011, výskyt šelem byl
dále převzat z ND AOPK ČR a z biologického hodnocení.
Dále hodnotitelé uvádějí, že ovlivnění ostatních rostlinných a živočišných druhů, které patří
mezi předměty ochrany v EVL Beskydy se (s ohledem na jejich migrační schopnosti a
lokality výskytu) nepředpokládají.
Stanovisko posuzovatele:
Identifikace potenciálně dotčených předmětů ochrany EVL Beskydy a uvedení potřebných
vstupních údajů o výskytu, bionomii, ekologii je korektní, k této identifikaci není zásadnějších
připomínek, důraz na aspekt migračně významných území a teritoriální parametry je
odůvodněný a legitimní. Vymezení trasy a místních variant rychlostní komunikace
s vyznačením DMÚ a DMK podle Anděla a kol. (2010) a vyznačení míst výskytu zájmových
druhů z let 2000 až 2011 v dotčeném území na základě NDOP z roku 2011 mohlo být
provedeno na podrobnějším mapovém podkladu (vyžádáno, viz příloha č. 1). Ve vztahu
k podrobnějším údajům jako vstupům pro vlastní hodnocení vlivů na uvedené předměty
ochrany je komentář připojen v příslušných částech naturového posouzení.
3.2.4. Metody použitého hodnocení
Hodnotitelé použili vzhledem k charakteru záměru a poloze vůči vymezení řešeného území
vůči
EVL Beskydy metodu verbálního hodnocení vlivů (komentář k možnostem
potenciálního ovlivnění příslušných faktorů, majících vliv na populace potenciálně
ovlivněných předmětů ochrany EVL) s využitím velikosti vlivu podle vyžadované metodiky
MŽP z roku 2007 a jejích pozdějších úprav (Chvojková a kol., 2011).
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Těžištěm hodnocení bylo stanovení migrační průchodnosti navrhované komunikace R49
s využitím metodiky výpočtu migračního potenciálu (MP) dle AOPK ČR (Hlaváč, Anděl,
2001) a také v TP 180 Ředitelství silnic a dálnic. Hodnocení vlivu na populace těchto druhů
bylo proto zaměřeno zejména na zjištění, zda plánovaný záměr významně ovlivní migrační
prostupnost dotčeného území. Za tímto účelem byla posuzována průchodnost potenciálních
migračních profilů (mosty, tunely) na tělese plánované R49. Následně byla celková délka
průchodných profilů vztažena k šířce dotčených migračních koridorů. Tabulkový přehled
příčných objektů na trase R49 v úsecích křížení s migračními koridory velkých druhů savců a
vydry říční je uveden v přílohách č. 1 a 2 naturového hodnocení. Dále byla určena celková
průchodnost trasy R49 a na základě této znalosti byla určena optimální varianta vedení R49
s ohledem na posouzení předložených variantních řešení.
Hodnotitelé dále prezentují základní aspekty metodiky teorie migračního potenciálu (MP) dle
Hlaváče, Anděla, (2001) a TP 180 včetně tabelární prezentace charakteristiky migračního
potenciálu, způsobu stanovení migračního potenciálu na vztahu migračního potenciálu
ekologického (MPE)8 a technického (MPT)9. Je dále mj. zdůrazněno, že na většině úseků,
kde trasa kříží migrační koridory, nejsou opatření na zvýšení faktorů pohody vůbec navržena
nebo nejsou dostatečně specifikována s tím, že absence těchto opatření přitom výrazně snižuje
migrační potenciál mostních objektů i v případech, kdy je jejich velikost (MPTA) dostatečná
pro průchod velkých druhů savců. Hodnotitelé z tohoto důvodu u všech objektů arbitrárně
použili hodnotu MPTB = 0,7.10
Při hodnocení migračního potenciálu hodnotitelé zohledňovali různé nároky jednotlivých
druhů živočichů dle několika kategorií s podobnými vlastnostmi ve vztahu k migraci. Pro
účely naturového hodnocení dotčené druhy spadají do dvou kategorií:




Kategorie A – velcí savci (jelen evropský, rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný, kočka divoká,
los) – technické řešení migračních profilů je náročnější na parametry (rozměry, doprovodné
prvky). Optimální jsou přirozená přemostění hlubokých údolí. Jako zcela minimální rozměry je
možné uvést šířku mostu 40-50 m a výšku alespoň 8-10 m (Dufek, Adamec, Hlaváč, 2000). V
rovinaté krajině je realizace náročná a často problematická. Zájmové druhy pro potřeby hodnocení
záměru dle §45i představují rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný.
Kategorie C – střední savci, šelmy (liška obecná, jezevec lesní, vydra říční, bobr evropský, drobné
kunovité). U objektů hraje důležitou roli jejich četnost více než rozměry. V místech migračního
tlaku je optimální vzdálenost 500 – 1000 m. Tyto druhy jsou schopny využívat propustky od
průměru 25 cm. Je důležitá úprava a využití trubních propustků, kde je třeba zajistit především
dostatečný pruh souše (1 m) podél převáděného toku. Je-li pod mostním objektem veden vodní
tok, je nutné ponechat po obou stranách suché břehy široké alespoň 0,5 m a vysoké tak, aby
nedocházelo k jejich zatopení. Zájmovým druhem z této kategorie pro potřeby hodnocení dle §45i
je vydra říční.

Dále bylo použito pro stanovení míry možného ovlivnění jednotlivých předmětů ochrany
EVL Beskydy aktuálních literárních podkladů, přičemž pro stanovení potenciálního vlivu na
populace dotčených druhů bylo vycházeno i z vlastních terénních šetření z podzimu 2011.
Dále bylo využito dat nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), poskytnuté on-line
přístupem Agenturou ochrany přírody a krajiny (2011), dat z projektu monitoringu a

8

Vyjadřuje pravděpodobnost s jakou je migrační cesta využívána zvěří v tzv. nulové variantě, tj. bez výstavby
komunikace
9
Vyhodnocení technické složky migračního potenciálu (MPT) dle hodnotitelů zahrnuje hodnocení technických
parametrů objektů (MPTA) a faktorů pohody (MTPB). Hodnoty uvedených parametrů byly určeny podle
metodických pokynů (TP 180).
10
Hodnota udává, že u navržených stavebních objektů budou apriori užita (navržena) opatření k eliminaci
optických a pohybových vjemů, dále ochranná opatření proti hluku
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speciálních metod sledování výskytu velkých šelem a z konzultací s místními znalci:
pracovníci Správy CHKO Beskydy, pracovníci AOPK ČR, mapovatelé velkých šelem.

Stanovisko posuzovatele:
Hodnotitelé použili dle názoru posuzovatele korektní metodické postupy, přičemž vycházeli (i
ze strany MŽP) z odsouhlasených technických předpisů a postupů pro řešení migrace velkých
savců (včetně velkých šelem jako předmětů ochrany EVL Beskydy a zvláště chráněných
druhů). Důraz na migrační průchodnost navrhované komunikace, práce s v době zpracování
aktuální databází AOPK je možno pokládat za legitimní a odůvodněný, je připomenuta i
konzultace s místními znalci a mapovateli velkých šelem. Lze potvrdit, že relevantnost a
frekvence dat o výskytech (zejména ve vztahu k trvalosti výskytu) a pohybech velkých šelem
v oblasti Vizovických vrchů je výrazně nižší, než pro oblast Javorníků, což dokládají mj. i
aktuální příspěvky autorů v posledním sborníku k migračním koridorům velkých šelem
v Západních Karpatech (Kutal M 2012, ed.).
Určitý problém posuzovatel spatřuje v prezentaci a dokládání parametrů jednotlivých
migračních objektů v přílohách naturového hodnocení (např. rozdílná prezentace v přílohách
1 a 2 z hlediska přehlednosti pro velké šelmy a vydru), prezentaci použitých vstupních údajů a
doložení propočtů migračního potenciálu a migrační průchodnosti (např. tabulka s výpočty,
samostatná příloha apod.), což by přispělo k vyšší transparentnosti postupů hodnocení. Dále
je možno poznamenat, že aktuálně dle Anděla a kol. (2011) kočka divoká již nepatří do
kategorie A (uvedeno na str. 20), ale do kategorie C11.
Ke zvolenému metodickému přístupu hodnotitelů posuzovatel nepokládá za potřebné vznášet
zásadnější námitky. Použité metody pro hodnocení z hlediska klíčových postupů stanovení
migračního potenciálu a migrační průchodnosti lze pokládat za korektní za předpokladu, že
nedošlo na úrovní příslušných státních orgánů ke změnám normativních předpisů ve vztahu
k jejich platnosti a oficiálním metodickým doporučením na jejich používání (včetně
výpočtových postupů).
3.2.5. Hodnocení vlivů realizace záměru na předměty ochrany lokalit soustavy
Natura 2000
Naturové hodnocení v hodnotící části zprávy konstatuje, že realizací předkládaného záměru
byly jako potenciálně dotčené určeny tyto předměty ochrany EVL Beskydy: medvěd hnědý,
vlk obecný, rys ostrovid a vydra říční, poněvadž populace všech uvedených druhů přesahují
hranice EVL Beskydy a jejich existence je závislá na zachování možnosti migrací mezi
územím EVL a okolními krajinnými celky. Hodnotitelé konstatují, že výstavba R49 bude pro
velké šelmy znamenat vytvoření migrační bariéry v jejich migračně významném území a
v okolí jejich dálkových migračních koridorů. Rovněž dojde ke ztrátě a fragmentaci jejich
současného nebo potenciálního biotopu. Populace vydry říční může být dotčena zejména
zhoršením migrační průchodnosti území v okolí plánované stavby a přechodným zásahem do
jejího biotopu.
V rámci kapitoly 6 je položen důraz na několika aspektů řešené problematiky, zejména ve
vztahu k migrační prostupnosti, fragmentaci krajiny a zásahu do biotopů pro velké šelmy a
dále souhrnnou kapitolu k možnému ovlivnění vydry říční.

11

Původní metodika z roku 2001 ji ale tak zřejmě nedopatřením vedla
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Velké šelmy
Pro migrační prostupnost hodnotitelé prezentují zejména následující skutečnosti:
Vyhodnocení funkčnosti migračních profilů v oblasti migračního koridoru Vizovické vrchy –
Hostýnské vrchy (MK1): Migrační koridor MK1 představuje úsek plánované R49 mezi obcemi
Bratřejov a Pozděchov v km 41,500–44,900, který je předkládán ve dvou variantách, v základní
červené a ve světle modré – varianta Pozděchov (km 41,500-44,000). Dotčené území je součástí
migračně významného území, navrhovaná komunikace křižuje také dálkový migrační koridor vedoucí
z Vizovických vrchů do vrchů Hostýnských. Jsou stručně popsány hlavní stavební objekty z hlediska
jejich parametrů pro možnou migraci (4 mostní objekty, dva tunely), které mohou potenciálně sloužit
jako migrační průchody jak pro variantu základní, tak pro variantu severní (světle modrá). Dále jsou
tabelárně prezentovány výsledné hodnoty migračního potenciálu velkých druhů savců pro vybrané
stavební objekty R49 v migrační trase. Pro variantu základní jde o hodnoty MP od 0,65 do 0,8 s tím,
že oba tunely jsou pro migraci ideální, pro variantu severní (světle modrou) jde o hodnoty od 0,5 do
0,79 (tunely v tomto úseku nejsou navrhovány). Je dále zdůrazněno, že most v km 44,604 základní
varianty, vedený přes větev navrhované MÚK Pozděchov vzhledem k bezprostřední blízkosti
mimoúrovňové křižovatky a negativním rušivým vlivům není jako profil pro migraci šelem uvažován.
Vyhodnocení funkčnosti migračních profilů v oblasti migračního koridoru Vizovické vrchy (MK2:
Migrační koridor MK2 probíhá úsekem plánované R49 v km 45,000–48,900 (základní varianta) a
v km 45,300-47,000 (varianta severní světle modrá), na kterou dále navazuje varianta základní (km
47,000-48,900) a kříží Vizovické vrchy ve směru SZ – JV. Území opět spadá do kategorie migračně
významných území a probíhají jím dva dálkové migrační koridory. Migrační propojení mezi CHKO
Beskydy a Vizovickou hornatinou se nachází v prostoru Lidečko – Lomensko, severovýchodně od
plánované trasy cca 5 km. Migrační biokoridor plně vyhovuje migraci všech živočichů včetně velkých
šelem, o čemž dle hodnotitelů svědčí každoroční pozorování pobytových znaků velkých šelem přímo v
ose koridoru. Jsou stručně popsány hlavní stavební objekty z hlediska jejich parametrů pro možnou
migraci (1 tunel, 5 mostních objektů), které mohou potenciálně sloužit jako migrační průchody pro
variantu základní. Hodnotitelé v této souvislosti zdůrazňují, že v oblasti MK2 ve světle modré variantě
je úsek v km 45,300-47,000 řešen výstavbou dvou tunelů Pozděchov (délka 600 m) a Lačnov (délka
580 m), které plně vyhovují, přičemž varianta neobsahuje adekvátní mostní objekty. Z tohoto důvodu
je MP hodnocen přechod MK2 jen pro objekty varianty základní, tabelárně jsou prezentovány
hodnoty migračního potenciálu od 0,62 do 0,71 s tím, že tunel Lačnov je pro migraci ideální.
Vyhodnocení funkčnosti migračních profilů v oblasti migračního koridoru Lyský průsmyk (MK3):
Migračně významné území v okolí dálkového koridoru je s plánovanou silnicí R49 ve střetu v úseku
MK3 definovaném silničním staničením km 58,600–59,600. Jde o úsek od obce Střelná k hranicím
ČR. V oblasti Lyského průsmyku probíhá dálkový migrační koridor velkých šelem mezi Bílými
Karpatami a jádrovou oblastí Javorníků. Probíhá zde také nadregionální biokoridor ÚSES Makyta –
Javořina a navazující území na Slovensku je také zahrnuto do terestrického biokoridoru ÚSES. R49 je
zde vedena invariantně v základní červené variantě. Jsou stručně popsány hlavní stavební objekty
z hlediska jejich parametrů pro možnou migraci (3 mostní objekty, z toho most na hranici se
Slovenskou republikou ve dvou variantách12), které mohou potenciálně sloužit jako migrační

12

Dle hodnotitelů jde o 8-pólový most (5-211) v km 59,405 o šířce 244 m, průchod na terénu cca 200,0 m. Délka
podchodu 28,0 m. Volná výška pod mostem cca 9,5 m. Do krajního pole mostu je navrženo situování prostoru
pro obracení techniky údržby komunikace. Obdobné řešení je zvoleno v navazující komunikaci R6 na
slovenském území. V průběhu zpracování technické studie byla zkoumána minimální délka mostu, potřebná
z technického hlediska. Z tohoto pohledu by postačoval most délky 99 m, který je však v součinnosti
s ostatními mosty v oblasti Lyského průsmyku pro zajištění kvalitní migrace (zbytková průchodnost) naprosto
nedostatečný. Proto byly v rámci hodnocení uvažovány obě krajní možnosti (stavební objekty 5-211A pro 3pólový most a 5-211B pro 8-pólový most).

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str. 17

R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.

průchody. Jsou tabelárně prezentovány hodnoty migračního potenciálu od 0,29 do 0,59 s tím, že most
v km 59,040 s hodnotou MP 0,29 vykazuje podprůměrnou migrační funkčnost.
V rámci shrnutí výsledků hodnocení průchodnosti potenciálních migračních profilů jsou
prezentovány především následující výstupy:
 Jako průchodné byly uvažovány mosty, kde migrační potenciál (MP) dosahoval hodnot 0,55 – 1,0.
S odkazem na metodickou příručku AOPK ČR (Hlaváč, Anděl 2001) je pro oblasti mimořádného
významu udávána maximální vzdálenost mezi průchody s dostatečnou kapacitou pro velké savce
3-5 km. Potenciální migrační profily s MP v rozmezí 0,55 – 1,0 nejsou od sebe vzdáleny více jak 3
km. Tento požadavek tedy posuzovaná stavba splňuje.
 Délka průchodných profilů byla proto vztažena k celkové šířce přerušeného migračního koridoru.
Tímto způsobem byla určena zbytková průchodnost dotčených koridorů v případě realizace
záměru. Zbytková průchodnost v úseku MK1 širokém 3400 m je pro základní variantu trasy
46,8%. Jsou zde situovány dva tunely – Bratřejov a Pozděchov. V případě severní světle modré
varianty je při šířce MK1 2500 m průchodnost 50,5%.
 V úseku MK2 širokém 3900 m byla stanovena zbytková průchodnost pro základní variantu 37,9%.
Je zde situován tunel Lačnov. Zbytková průchodnost trasy vedené ve světle modré variantě, kde
jsou situovány dva tunely Pozděchov a Lačnov, a dále pokračující v základní variantě až do
staničení v km 48,900 je 47,4%. Při srovnání průchodnosti obou variant při křížení s migračními
koridory MK1 a MK2 bude zaručena větší průchodnost pro potenciální migraci živočichů ve
světle modré variantě, na kterou v km 47,000 navazuje trasa základní varianty
 Zbytková průchodnost úseku v oblasti MK3 je vypočítána variantně, a to z důvodu možného
řešení hraničního mostu 5-211. V případě 5-211A má most délku 99 m, v případě 5-211B 244 m.
V úseku MK3 dlouhém 1 000 m, je naplánována stavba celkem 3 mostů. Pro most 5-209 je
hodnota MP 0,59, pro most 5-210 je hodnota MP 0,29. Pro hraniční most je hodnota MP 0,59
stejná pro kratší (5-211A) i delší (5-211B ) řešení. Z nízké hodnoty MP pro most 5-210 vyplývá,
že tento most není pro migraci zvěře vhodný a nebyl do zbytkové průchodnosti započítán13.
V případě vybudování hraničního mostu v kratší variantě 5-211A o délce 99 m bude zbytková
průchodnost v oblasti MK3 pouze 12,5 %. Pokud bude vystavěn hraniční most v delší variantě 5211B o délce 244 m, zvýší se zbytková průchodnost v oblasti MK3 na 25,4 %.
 S odkazem na studii Kusaka a kol. (2009) při hodnocení významu snížení průchodnosti
migračních koridorů jako minimální zbytkovou průchodnost pro velké savce byla stanovena
hodnota 25% pro území, kde R49 kříží migračně významné území s vymezeným dálkovým
migračním koridorem tedy v oblastech MK1, MK2 a MK3. A to z důvodu, že dálnice v daném
úseku netvoří bariéru pro pohyb velkých druhů savců a kopytníků a zajišťuje také spojitost mezi
jejich biotopy na obou stranách komunikace. V tomto smyslu hodnotitelé prezentují, že hodnoty
průchodnosti plánované R49 v jednotlivých migračních koridorech dosahují hodnot vyšších než
25 % a bude zde tedy výstavbou plánovaných tunelů a mostních objektů v potenciálních
migračních profilech zaručena, při realizaci hraničního mostu o šířce 244 m, dostatečná
průchodnost komunikace R49. Je výslovně zdůrazněn předpoklad pro hodnocení migračního

potenciálu ve smyslu, že stavby potenciálně průchodných profilů (mostů) budou vybaveny
opatřeními na snížení rušivých vlivů provozu na komunikaci.
Z hlediska hodnocení fragmentace biotopů předmětů ochrany hodnotitelé definují tento
proces a zdůrazňují, že zachování celistvosti krajiny je spolupůsobením dvou provázaných,
ale svým způsobem samostatných okruhů – fragmentace krajiny z pohledu celistvosti
krajinných celků a průchodnosti krajiny ve vazbě na konkrétní dopravní stavby. Poukazují na
význam tzv. nefragmentovaných oblasti na základě polygonů UAT (unfragmented area with
traffic). S využitím migrační studie Čapka a kol. (2009)14 konstatují především:

13

V místě mostu se nachází několik staveb, z nichž některé budou demolovány. Dále se zde nachází rozlehlé
oplocené pozemky pokusné střelnice Zbrojovky Vsetín, které tvoří v území neprostupnou bariéru.
14
Příloha B.5.1 Dokumentace E.I.A.
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Posuzovaná rychlostní komunikace R49 v úseku Lípa – státní hranice ČR/SR prochází z celkové
délky 27,5 km v délce 17,8 km nefragmentovanou oblastí a v délce 9,6 km oblastí již
fragmentovanou, narušenou přítomností stávajících pozemních komunikací. Realizací stavby tedy
dojde k narušení UAT 151. Vzhledem k vedení komunikace její centrální částí bude tato oblast
rozdělena na dvě dílčí plochy – severní segment o ploše cca 44,0 km2 a segment jižní o ploše cca
67,1 km2. Obě nově vzniklé dílčí plochy jsou menší než 100 km2 a UAT 151 tedy vlivem realizace
stavby zanikne.
Dle grafického ztvárnění trasy R49 je součástí návrhu také stavba silničního přivaděče I/57
z Valašské Polanky na MÚK Pozděchov. Stavba této komunikace však není součástí technické
zprávy k projektu, a proto její realizace není posuzována. Pokud ovšem bude komunikace
vystavěna, dojde k dalšímu rozdělení UAT 151.
V koncové části trasy R49 u obce Střelná k fragmentaci nedojde, jelikož navržená R49 jde
v souběhu se současnou I/49 a železnicí.
Dotčená oblast UAT 151 je součástí biotopu velkých druhů savců a zachování její prostupnosti má
zásadní vliv na potenciální migraci těchto druhů směrem do Hostýnských vrchů a do západní části
ČR. Stav polygonu UAT 151 je hodnocen z hlediska jeho rozlohy jako výborný, v kategorii A.
Na základě literárních údajů o velikosti teritorií medvěda, vlka a rysa je konstatováno, že velikost
UAT 151 je nyní 111,1 km2 a jeho velikost se tedy blíží střední hranici velikosti teritorií pro
medvěda a vlka, pro rysa se ukazuje jako nedostatečná. Rozdělení UAT na dvě menší plochy o
velikosti 44 km2 a 67,1 km2 znamená, že velikosti obou ploch budou u dolní hranice velikosti
teritorií u vlka a u samic medvědů, pro rysa jsou naprosto nedostatečné. Hodnotitelé odkazují na
velikost teritorií u zájmových druhů šelem v závislosti mj. také na úživnosti prostředí, porostní
struktura Vizovických vrchů nepředstavuje pro velké šelmy optimální potravní biotop. Z tohoto
důvodu lze předpokládat rozlohu jejich teritorií při jejich horní hranici. Fragmentace biotopu bude
znamenat snížení hodnoty potenciálního biotopu velkých šelem a zhoršení migrační průchodnosti
v ose migračního koridoru.
S ohledem převážně na vysokou lesnatost dotčeného území a malé zastoupení sídel v místech
křížení trasy R49 a stávajících potenciálních biotopů velkých šelem (MVÚ), je fragmentace
biotopů hodnocena jako mírně negativní vliv.

Z hlediska hodnocení zásahu do biotopu velkých šelem výstavbou R49 hodnotitelé úvodem

kromě přímého záboru biotopů stručně prezentují v obecné rovině charakter některých dalších
negativních vlivů působících do větších vzdáleností od osy komunikace a několik odkazů na
údaje z některých zahraničních studií (např. o pohybu medvědů). Těžištěm kapitoly je
aplikace GIS-vrstvy výskytu potenciálně vhodných biotopů v karpatských pohořích na území
ČR a v hraniční oblasti Slovenska, která byla vytvořena na základě habitatových
charakteristik jednotlivých druhů (Kutal et al., 2011). Je zdůrazněno, že území kategorie 1 a 2
s nulovým a sníženým potenciálem nepředstavuje vhodný biotop pro populace zájmových
druhů a je tak odůvodněn důraz na území kategorií 3, 4 a 5 (střední, vysoký a velmi vysoký
potenciál výskytu velkých šelem). Hodnotitelé následně prezentují především následující
výstupy:





S odkazem na studií Forman a Deblinger (2000) byla jako ovlivněná určena zóna 600 m od osy
komunikace.
Celková rozloha území (kategorie 3, 4, 5) vhodného pro populace velkých savců v této oblasti je 3
864,97 km2. Vyskytuje se zde 25 – 100 % území vhodného pro velké šelmy. Při realizaci záměru
dojde k jeho ztrátě, popřípadě ovlivnění, na ploše 13,54 km2, což představuje 0,35 % z celkové
rozlohy území kategorie 3, 4 a 5.
Ztráta či ovlivnění rozlohy 0,35 % biotopu velkých šelem v Beskydech a navazující oblasti,
způsobená výstavbou R49, nebude mít významný negativní vliv na stav populace zájmových
druhů v EVL Beskydy. Za hladinu významnosti lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1 %
rozlohy stanoviště druhu či 1 % velikosti populace.
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Rozsah biotopů negativně ovlivněných nepřímými vlivy provozu na komunikaci je možné
významně snížit prostřednictvím technicko-biologických opatření (vegetační bariéry a
protihlukové stěny).
Závěrem hodnotitelé připomínají, že k ovlivnění populací zájmových druhů dojde už při samotné
výstavbě rychlostní komunikace. Jedná se převážně o hlukové zatížení území, které souvisí s
provozem těžké techniky, intenzivní bude např. při hloubení počátečních a koncových částech
tunelů. Tyto vlivy budou pouze dočasné a snížení jejich významu je možné vhodným
načasováním prací. Z tohoto důvodu je vliv spočívající v rušení předmětů ochrany EVL Beskydy
stavebními pracemi hodnocen jako mírně negativní.

Vydra říční
Na základě vstupního parametru výskytu vydry na všech stavbou protínaných vodotečích a
stručného popisu problematiky migrace vydry. S odkazem na přílohu 2 naturového hodnocení
(přehled stavebních objektů, při jejichž realizaci dojde k zásahu do biotopu vydry říční nebo
mohou mít vliv na migrační průchodnost v dotčeném území, včetně hodnot MPTA /dle TP
180/ pro tyto stavební objekty) je zdůrazněna pro určení hodnoty MPTA významnost
příslušných parametrů (délka podchodu, šířka podchodu a výška podchodu a index
otevřenosti). Hodnotitelé prezentují následující výstupy:




všechny plánované mosty v celé trase R49 včetně jejich variant mají ideální hodnotu MPTA,
1,0-0,8 pro podchody kategorie živočichů C (včetně vydry);
hodnoty MPTA u propustků o velikosti DN 2000 a DN 2200 jsou v rozmezí 0,59 – 0,40,
průměrné hodnoty;
hodnoty MPTA u menších propustků velikosti DN 1200 se pohybují v rozmezí 0,39 – 0,20,
praktické minimum nebo v rozmezí 0,19 – 0,00, tj. na hranici funkčnosti; v tomto smyslu
poukázáno na možná technická opatření (zejména zvětšení propustů na parametry DN 2000);

tj.
tj.
tj.
je

Jsou dále zmíněny otázky úprav toků v podmostí či přeložek a poznamenána okolnost ovlivnění

biotopu vydry říční při samotné výstavbě rychlostní komunikace R49, jako krátkodobé a
nikoli významně negativní.
Celkové vyhodnocení významnosti vlivu
Je stanoveno tabelárně v tabulce č. 9 na str. 34 naturového hodnocení:
Druh
Medvěd hnědý

Vliv

Vlk obecný

-1

Rys ostrovid
Vydra říční

-1

Zdůvodnění
Dotčení ekologických nároků v důsledku
omezení migrační průchodnosti v migračně
významném území, zábor biotopu velkých šelem
mimo území EVL.
Lokální zásahy do biotopu a vliv na migrační
průchodnost území.

Stanovisko posuzovatele:
Základní metodické pojetí kapitoly je možno pokládat za legitimní a odůvodněné, pro velké
šelmy je položen důraz na migrační prostupnost, fragmentaci území dotčeného stavbou a míra
zásahu do biotopů. I přes sníženou transparentnost některých pasáží, kdy je někdy obtížnější
orientace v textu (ke které variantě a kterého pobertu se text týká, chybí přehlednější
dokladování použitých výpočtů a postupů), je možno výstupy většinově akceptovat, poněvadž
vycházejí ze zatím doporučeného metodického postupu. Lze potvrdit, že jsou vzaty v potaz
určující aspekty, ovlivňující jak MPE, tak aspekty faktoru pohody v rámci MPT (např.
vyloučení mostních objektů v prostoru navrhovaných MÚK, rušivé aspekty ve výhledovém
podmostí apod.). Transparentnosti kapitoly v části 6.3., týkající se migrační prostupnosti
stavbou dotčeného území pro velké šelmy by prospělo, kdyby v kapitolách 6.3.1 a 6.3.2 (pro
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MK 1 a MK2) byla u popisu stavebních objektů významných pro migraci uvedena čísla
stavebních objektů shodně, jako je to prezentováno pro kapitolu 6.3.3. týkající se migračního
koridoru MK3 v Lyském průsmyku.
Polemika je možná ohledně co nejobjektivnějšího stanovení míry narušení biotopů pro řešené
druhy (s ohledem na velmi nízké kvantitativní parametry dotčených populací velkých šelem
v EVL Beskydy a jejím okolí) , poněvadž na základě různých vstupních údajů je možno
kombinací vstupních faktorů docházet ke zcela rozdílným výsledkům.
Jako zásadní se ukazuje, nakolik koridorem dotčené území představuje prostory trvalého
výskytu v jádrových územích, prostory potenciálního výskytu, místa příležitostného výskytu,
prostory sloužící jen k občasné migraci apod. a jak bude definováno území, které bude reálně
potenciálně ovlivněno, kdy vstupuje do úvahy celá řada proměnných faktorů i spolehlivost dat
a znalostí prostorových a disperzních nároků jednotlivých druhů velkých šelem, které se podle
individuálních podmínek dotčených území mohou výrazně lišit.
Pokud autoři naturového hodnocení použili z modelu habitatové analýzy z roku 2011 (Kutal
M., 2011, ed.) pro širší území západních Karpat území kategorie 3 (střední potenciál výskytu
šelem), 4 (vysoký potenciál výskytu) a 5 (velmi vysoký potenciál), lze mít za to, že toto
vymezení je odůvodněné; do určité míry kategorie odpovídají škálám 25-50%, 50-75% a 75100% vhodnosti prostředí dle aktuální habitatové analýzy hnutí Duha (Kutal M., 2012, ed.).
Určitá polemika může být ohledně vymezení vhodnostmi biotopů a vyhodnocení reálného
potenciálu vhodnosti v konkrétním území, které je koridorem stavby dotčeno..
Z hlediska vlivů fáze výstavby je nutno konstatovat, že k ovlivnění populací zájmových druhů
dojde už při samotné výstavbě rychlostní komunikace nad rámec deklarovaného převážně
hlukového zatížení území, souvisejícího s provozem těžké techniky, intenzivní bude např. při
hloubení počátečních a koncových částech tunelů. Za podstatný aspekt fáze výstavby, i když
jej zatím nelze přesně lokalizovat, je nutno pokládat řešení řady přístupových komunikací
v lesních komplexech k manipulačnímu pásu stavby, zejména pak k polohám mostů a portálů
tunelů; v této souvislosti je nutno uvažovat i s velmi hustým provozem dopravních prostředků
k zajištění dovozu stavebních materiálů a zejména odvozu vyrubaného materiálu. Řada těchto
komunikací může být (a pravděpodobně i bude) přitom trasována v migračních koridorech
velkých šelem a křižovat i migrační trasy vydry, přičemž některé z nich mohou být i trvalými
přístupovými trasami k určitým stavebním objektům. Z tohoto důvodu je nutno pro fázi
výstavby mj. výrazně konkretizovat i podmínky pro tyto komunikace a požadovat, aby již
hlavní zásady POV stavby byly formulovány již pro územní řízení včetně podrobnějšího
vypracování migrační studie.
Na druhé straně mohlo být kromě migrační propustnosti propracovanější vyhodnocení vlivů
na vydru říční, kde více než u velkých šelem přistupuje faktor technického řešení vlastního
křížení vodních toků, který může být v konkrétních úsecích doprovázen i úpravami dílčích
úseků.
Vlastní odůvodnění potenciálně mírně negativního vlivu na vybrané předměty ochrany EVL
Beskydy pro vlastní záměr lze tak pokládat na základě poskytnutých vstupních údajů za
odůvodněné, i když mohlo být v některých aspektech propracovanější.
3.2.6. Hodnocení vlivu záměru na integritu lokalit Natura 2000
Naturové hodnocení úvodem kapitoly 7 prezentuje 6 hlavních aspektů hodnocení vlivů na
celistvost lokalit. Závěrem kapitoly konstatuje, že výstavbou rychlostní komunikace R49
dojde k ovlivnění území přiléhající k EVL Beskydy. Jako potenciálně ovlivněné byly určeny
migrující druhy (medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid a vydra říční), jejichž stav příznivý
z hlediska jejich ochrany bude negativně ovlivněn sníženou migrační prostupností jejich
biotopů. Dojde tedy ke snížení životaschopnosti jejich populací v EVL Beskydy. Dle
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hodnotitelů navrhovanou realizací tunelů a mostů v potenciálních migračních profilech bude
pro potenciálně dotčené předměty ochrany dostatečně zajištěna migrační průchodnost v širší
oblasti kolem migračních koridorů a v rámci migračně významného území. Z tohoto důvodu
lze konstatovat, že daný záměr nemá významný negativní vliv na celistvost EVL Beskydy.

Stanovisko posuzovatele:
Uvedený výstup lze pokládat spíše za souhrnné vyjádření toho, jak hodnotitelé vnímají
jednotlivé aspekty hodnocení vlivů na integritu EVL Beskydy. Většina metodicky
požadovaných aspektů hodnocení vlivů na integritu lokalit soustavy Natura 2000 se týká
dotčení vlastního území konkrétní lokality. Hodnocení vlivů na integritu v území vně lokality
je metodicky problémovější, zejména při hodnocení aspektů změny důležitých ekologických
funkcí, redukce diverzity lokality, směřování ke fragmentaci lokality či ztráty nebo redukce
klíčových charakteristik lokality, na kterých závisí stav předmětu ochrany. Hodnotitelé
korektně akcentují možnou negativní souvislost s životaschopností populací druhů, které jsou
předmětem ochrany EVL Beskydy, mohli rozebrat i aspekt toho, že záměr může narušovat
naplňování cílů ochrany lokality. Především v těchto dvou aspektech, kdy je životaschopnost
populací čtyř řešených druhů šelem s ohledem na jejich způsob života v EVL Beskydy mj.
závislá zejména na migrační dostupnosti z okolí EVL, je plně legitimní se věnovat migrační
prostupnosti okolí, dotčeného posuzovanou liniovou stavbou a zdůraznit vazbu na populace
uvedených druhů na Slovensku.
3.2.7. Vyhodnocení kumulativních vlivů
Hodnotitelé prezentují přehled záměrů, které by dle jejich názoru mohly vykazovat
kumulativní charakter s posuzovaným záměrem:











15

Výstavba rychlostní komunikace R6 navazující na R49 ve Slovenské republice – s tím, že zde není
problematika migrace velkých druhů savců řešena; je navrženo oplocení komunikace a instalování
protihlukových stěn. Konstatují, že v závěrečném souhlasném stanovisku č. 9185/08-3,4/ml na str.
25 je uvedeno, že v rámci další technické přípravy bude nutné zohlednit zesílení bariérového vlivu
R6 na migrační koridory živočichů a navrhnout funkční opatření zvláště pro opomenuté velké
šelmy poblíž státní hranice ČR/SR.
Komunikace I/11 (E75) v oblasti Jablunkovské brázdy – deklarace pozitivnosti navrhovaných
migračních opatření na zprůchodnění oblasti Jablunkovského průsmyku v migračně významném
území s průchodem dálkového migračního koridoru.
Výstavba čerpací stanice PHM Benzina v Mostech u Jablunkova – naturové hodnocení neshledalo
významně negativní ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 u záměru na hranici
migračně významného území, kudy prochází osa dálkového migračního koridoru.
Plánovaná výstavba rychlostní silnice I/57 Vsetín – Valašská Polanka – konstatování lokace
záměru v oblasti migračně významného území a dálkovém migračním koridoru15.
Ski areál Synot Velké Karlovice – naturové hodnocení neshledalo významně negativní ovlivnění
předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 u záměru, částečně zasahujícího do migračně
významného území (poloha cca 1-2 km od osy dálkového migračního koridoru).
Golf Horal, Velké Karlovice – naturové hodnocení neshledalo významně negativní ovlivnění
předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 u záměru nacházejícího se v migračně
významném území (poloha cca 1,5 km západně od osy dálkového migračního koridoru).
Tento záměr zatím nefiguruje v IS EIA, ve stadiu dokumentace vrácené k dopracování je aktuálně záměr pod
kódem ZLK536 „přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí- Jarcová – obchvat; zde nebylo požadováno naturové
hodnocení
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Výrobní závod společnosti Hyundai Motor Company na území průmyslové zóny Nošovice –
naturové hodnocení neshledalo významně negativní ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy
Natura 2000, dotčené území neleží v migračně významném území.
Obnova chaty na Lysé hoře na místě vyhořelé chaty Slezský dům – naturové hodnocení neshledalo
významně negativní ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Lokalita leží
v migračně významném území16.
Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech - naturové hodnocení neshledalo významně
negativní ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Lokalita leží v migračně
významném území.
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) – záměr leží v migračně významném
území.
Bobová dráha Čeladná – naturové hodnocení neshledalo významně negativní ovlivnění předmětů
ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Lokalita leží v migračně významném území a výskyt
velkých šelem zde je doložen17.

Hodnotitelé dále prezentují okolnost územních plánů obcí v EVL Beskydy a v okolí
navazujících dálkových migračních koridorů jako faktorů, které mohou negativně ovlivnit
migrační prostupnost území, příklad návrhu výrobní plochy cca 7,8 ha do nového ÚP obce
Lidečko do osy koridoru.
Hodnotitelé dále zmiňují plánovaný přivaděč navrhované silnice I/57 z Pozděchova do
Valašské Polanky s jeho napojením na hodnocenou stavbu v MÚK Pozděchov. Zdůrazňují, že
stavba není součástí předkládaného záměru a není předmětem hodnocení, upozorňují ale na
rizikovost vůči EVL Pozděchov (CZ0723417) s předmětem ochrany vrkoč útlý (Vertigo
angustior).
Hodnotitelé dále konstatují, že je velice obtížné kumulativní vlivy na velké druhy savců
hodnotit společně jako celek, protože jsou od sebe v některých případech značně vzdáleny a
doporučují vhodnější kumulativní posouzení na úrovni hodnocení zásad územního rozvoje
krajů, potažmo územních plánů jednotlivých sídelních útvarů.
Hodnotitelé v souvislosti s problematikou kumulativních vlivů uvádějí jako vliv lov velkých
šelem jako jeden z hlavních limitujících faktorů (především nelegální zástřely destabilizující
málo početné populace), který je obtížně kvantifikovatelný; vyjadřují spojitost s lovem
medvěda a vlka na Slovensku.
Kapitola je uzavřena konstatováním, že na základě současných znalostí problematiky migrace
velkých druhů šelem kumulativní vliv plánovaného záměru výstavby R49 nebude znamenat
významné negativní ovlivnění dotčených předmětů ochrany v EVL Beskydy.
Stanovisko posuzovatele:
Hodnotitelné prezentují spíše souborný přehled záměrů, publikovaných IS EIA dle
www.mzp.cz nebo www.cenia.cz , včetně konstatace výsledků příslušných procesu EIA ve
vztahu k výsledkům naturových hodnocení (pokud tato byla vyžadována). Těžiště přehledu je
orientováno jednak do záměrů, řešených na území EVL (příp. PO) Beskydy zejména
k přihlédnutím k výskytům (migracím) velkých šelem, jednak na některé dopravní stavby, které
mohou mít vliv na migrační prostupnost území nebo fragmentaci biotopů, je konstatován
vztah polohy záměru k migračně významným územím pro velké šelmy. Chybí alespoň pokus o
16

Obě stavby na vrcholu Lysé jsou již v realizaci, posuzovatel mj. na obě stavby byl pověřeným zpracovatelem
posudku E.I.A
17
Zde došlo k významné úpravě projektu záměru ve prospěch ochrany migračně významného území velkých
šelem a dalších předmětů ochrany EVL Beskydy. Rovněž tento záměr posuzovatel řešil rovněž jako pověřený
zpracovatel posudku E.I.A..
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určitou integraci vzájemného působení zejména těch záměrů, které jsou lokalizovány do
migračně významných území nebo jádrových území výskytu, těžištěm jsou ale především
liniové stavby a větší sportovní areály. Je nutno reflektovat okolnost, že s ohledem na nároky
populací velkých šelem jako klíčových předmětů ochrany EVL Beskydy na biotop, teritoria a
migrační koridory apod. se nutně promítá do potřeby integrace dat z daleko širšího území
výrazně mimo EVL Beskydy a jednoznačná integrace potenciálních kumulací vlivů (i
s ohledem na nízké stavy populací a značnou mobilitu) je prakticky velmi obtížná i s ohledem
na srovnatelnou výpovědní hodnotu vstupních dat o migracích a stavu populací, aby mohla
vést k jednoznačným výstupům (což mj. dokládá i poslední sborník Hnutí Duha k migračním
koridorům velkých šelem v Západních Karpatech /Kutal M., ed., 2012/).
Informace o nedůsledném hodnocení vlivů na velké šelmy v rámci procesu EIA na území
Slovenské republiky pro stavbu R/6 (ukončeného stanoviskem příslušného slovenského orgánu
EIA) je dle názoru posuzovatele jedním z motivu výrazného vnímání nejistoty pro řešení
hraničního mostu v lyském průsmyku na hranici ČR/SR. Příliš obecně je prezentována
pozitivnost navrhovaných migračních opatření na silnici I/11 v Jablunkovském průsmyku,
přičemž zatím např. ekodukt nebyl realizován a příprava je zatím nejasná (ekodukt měl stát od
roku 2008, příprava zatím nejasná - Váňa a kol., in Kutal M., 2012, ed., str.22). Tato
okolnost má mj. vazbu na deklarované zahrnutí závodu Hyundai v Nošovicích do záměrů
s kumulativními vlivy, kdy narostla doprava na I/11 s ohledem na logistiku se závodem KIA
v Žilině.
Citovaná studie Kraus, Kutal (2010) ze str. 36, zmiňující některé s migračními koridory
velkých savců kolidující záměry v okolí plánované trasy R49, není v seznamu literatury a
údaje tak nelze dohledat.
3.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000
Hodnotitelé úvodem kapitoly konstatují, že obě varianty u Zádveřic neprocházejí významným
migračním územím a liší se pouze technickým řešením výstavby trasy. K variantám u Vizovic
prezentují, že v tomto úseku se trasa přibližuje lesnatým svahům Vizovických vrchů, které
představují migračně významné území s tím, že obě varianty jsou z hlediska zajištění migrace
přípustné, za příznivější pokládají variantu Vizovice (jižní - výstavba tunelu o délce 960 m).
V úseku km 38,000 – 41,000 z pohledu zajištění migrační průchodnosti hodnotitelé za
vhodnější pokládají vedení komunikace ve variantě Lhotsko (tunel Lhotsko, délka 280 m),
která dále pokračuje ve variantě Bratřejov. V této variantě dosahuje zbytková migrační
průchodnost hodnoty 32,5 %, oproti 9,6 % ve variantě základní. V tomto úseku se trasa
dotýká pouze okraje migračně významného území.
Těžiště porovnání variant hodnotitelé pokládají do variantního průchodu trasy migračně
významným územím velkých šelem, kdy trasa křižuje migrační koridor MK1 v základní
variantě mezi km 41,500-44,900 a ve světle modré (severní) mezi km 41,500-44,000; dále pak
MK 2 mezi km 45,000-48,900 (varianta základní), resp. km 45,300-47,000 (varianta světle
modrá, dále pokračující ve variantě základní do staničení km 48,900. Hodnotitelé prezentují
základní shrnutí:




Pro MK 1 hodnotitelé vyvozují, že zbytková průchodnost trasy činí 46,8 % v základní variantě a
50,5 % ve variantě světle modré. Z hlediska vlivu na dotčené předměty ochrany EVL Beskydy je
v úseku MK1 vhodnější řešení vedení trasy ve variantě světle modré.
Pro MK 2 vyvozují analogický výstup ve smyslu, že výhodnější je rovněž varianta světle modrá se
zbytkovou průchodností 47,4 % (vliv návrhu tunelů Pozděchov v délce 600 m a Lačnov v délce
délka 580 m), které výrazně zlepšují migrační průchodnost. Varianta základní má v tomto úseku
průchodnost 37,9 % a je zde plánována výstavba tunelu Lačnov (délka 420 m).
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Sumárně v celé délce variant je deklarována zbytková průchodnost v území křížení trasy R49 s
MK1 a MK2 při vedení v základní variantě je 42 %, při vedení ve variantě světle modré 47,9 %.

Dále je zdůrazněna okolnost vlivu na dotčené předměty ochrany EVL Beskydy (kromě
zbytkové migrační průchodnosti v migračních koridorech) daná ztrátou biotopu velkých
šelem a vliv rušení při provozu komunikace.


Při zohlednění těchto vlivů lze jako příznivější považovat opět vedení komunikace ve variantě
světle modré, poněvadž trasa v této variantě vede částečně mimo migračně významné území a
mimo zalesněné svahy Vizovických vrchů, které jsou vhodným biotopem pro velké šelmy, rovněž
je biotopově výhodnější poloha MÚK při okraji lesních porostů. Podle hodnotitelů umístění tunelu
Pozděchov v rámci MK2 plní důležitější funkci při zajištění migrace než v případě jeho stavby
v rámci MK1 u varianty základní, poněvadž zajištění nejvyšší hodnoty migrační průchodnosti je
stěžejní právě v okolí migračního koridoru MK2

Pro koncovou část trasy v Lyském průsmyku je konstatována nezbytnost realizace 8pólového
mostu s délkou 244 m, kdy je zbytková migrační průchodnost v oblasti MK3 25,4 %.
Pro posouzení migrační prostupnosti území ovlivněného výstavbou trasy R49 byla stanovena
také zbytková průchodnost optimální varianty v migračně významném území na základě
součtu šířek jednotlivých průchodů (na terénu) a délek tunelů s výstupem, že zbytková
migrační prostupnost trasy R49 vedené v optimální variantě procházející migračně
významným územím je 31,5 % a je tedy dostatečná. Vypočtená zbytková migrační
průchodnost 24,3% v migračně významném území při vedení trasy R49 v základní variantě je
dle hodnotitelů oproti optimální variantě méně příznivá.
Hodnotitelé dále v kapitole 10 prezentují hodnocení nulové varianty, tedy ponechání území
v dosavadním stavu bez výstavby nové rychlostní komunikace R49. Na základě porovnání
dopravní zátěže podle sčítání ŘSD v roce 2005, 2010 a údajů Hnutí Duha (2010) na úseku
Vizovice – Valašská Polanka na I/49, úseku Valašská Polanka – Horní Lideč na I/57 a úseku
Horní Lideč – hranice ČR/SR na I/49. Je dokládán mírný pokles dopravní zátěže ve všech
sledovaných úsecích oproti roku 2005 (u výstupů studie hnutí Duha méně výrazný), z čehož je
dovozeno, že intenzita dopravy v řešeném území neroste a nedochází tedy ke zhoršování
migrační prostupnosti pro živočichy, které by bylo třeba řešit výstavbou nových migračních
profilů. Ponechání území ve stávajícím stavu proto nebude znamenat negativní ovlivnění
předmětů ochrany v EVL Beskydy. Nulová varianta je proto z hlediska dopadů na soustavu
Natura 2000 hodnocena jako příznivější.
Stanovisko posuzovatele:
Hodnocení se věnuje porovnání aktivních územních variant záměru s těžištěm tohoto
porovnání v prostoru migračně významného území (zdůraznění variantnosti světle modré
/severní/ varianty u Pozděchova proti variantě červené /základní/). Porovnání s nulovou
variantou (zde hodnocení nulové varianty) je prezentováno odděleně od porovnání aktivních
variant.
Z pohledu pořadí aktivních variant je dle názoru posuzovatele názor hodnotitelů ve smyslu, že
základní (červená) varianta je méně příznivá oproti variantě severní (světle modré), zcela
korektní, a to včetně zdůvodnění vhodnější polohou tunelového úseku v zalesněné části
Vizovických vrchů. Není zcela zřejmé, jak byla stanovena zbytková migrační průchodnost pro
variantu základní pod 25%, když v přechodech přes migračně významná území ani pro
základní variantu tato zbytková průchodnost neklesá pod tuto hodnotu; údaj na str. 33
vyplývá z vyhodnocení celé délky posuzované komunikace.
K preferenci světle modré varianty přispívá i výrazně nižší míra zásahu do lesních porostů
jako součásti biotopu velkých šelem (potenciálně trvalý výskyt). Ve výstupech posouzení je
preferována světle modrá varianta u Pozděchova z řady důvodů, které jsou v příslušných
pasážích posouzení blíže komentovány, zejména jde o agregaci dvou delších tunelů v pozici,
která je výhodnější z hlediska polohy migračních koridorů i migrační prostupnosti; je
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doporučeno mj. prověřit i možnost zahloubení trasy za navrhovanou MÚK Pozděchov s cílem
dosáhnout vyšší délky zatunelovaných úseků.
Pokud se prokáže, že z hlediska jiných veřejných zájmů není varianta světle modrá přípustná,
tak s využitím příslušných ustanovení § 45i z hlediska převažujícího veřejného zájmu je možné
za výrazně podmíněně akceptovatelnou pokládat i variantu základní, přestože vykazuje
celkově horší parametry z hlediska nepřímého ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy. A to
opět za předpokladu prověření možnosti vyššího zahloubení v navrhované ose, zejména pro
úsek za navrhovanou MÚK Pozděchov (prodloužení tunelu Lačnov) po přemostění Smolinky
(prověřit zajištění odpovídajícího indexu otevřenosti a migračního potenciálu – včetně výšky
nad terénem –šířky migračního profilu) a dále v úseku východně od přemostění Smolinky (v
úseku od km cca 47,3 po km cca 48,4 s možností překrytí částí hlubšího zářezu). Tyto úpravy
je nutno podrobit novému (aktualizovanému) hodnocení.
Z charakteru a umístění záměru vyplývají i posuzovatelem předkládaná opatření do posudku
(a návrhu stanoviska příslušného úřadu).
3.4. Hodnocení významných vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000
přesahujících státní hranice
Naturové hodnocení konstatuje s odkazem na slovenský informační server
www.sopr.sk/natura www.sopsr.sk/natura, že není v bezprostředně navazujícím území na
Slovensku v okolí Lyského průsmyku vymezena žádná lokalita soustavy Natura 2000.
Nejblíže se vyskytuje EVL Nebrová (7 km jižním směrem), kde mezi předměty ochrany patří
přírodní stanoviště a druhy živočichů. Výstavba R49 však nebude mít dle jejich povahy žádný
vliv na jejich příznivý stav z hlediska jejich ochrany.
Hodnotitelé dále zdůrazňují údaje o výskytu velkých šelem s tím, že z prezentovaných dat
vyplývá, že tyto druhy využívají i vhodné biotopy na území Slovenska a jsou také doloženy
jejich migrace na území ČR. Pro posouzení migrační prostupnosti úseku plánované R6 na
území Slovenska byla určena zbytková migrační průchodnost jejího úseku (700 m, 3 mostní
objekty o celkové šířce 286 m, odpovídající podchodu vhodnému pro velké druhy savců),
navazujícího na R49 v oblasti Lyského průsmyku. Zbytková průchodnost trasy R6
v dotčeném úseku je 41 % s šířkou hraničního mostu 107 m a 60,4 % při výstavbě mostu o
šířce 244 m, tak jak je uvažován českou stranou. Je konstatováno, že výstavba R49 a
navazující R6 nebude v oblasti Lyského průsmyku, který je důležitým migračním koridorem
velkých druhů šelem, znamenat významné zesílení bariérového efektu pro migraci dotčených
druhů. Hodnotitelé dále deklarují, že v současné technické zprávě pro výstavbu R6 nejsou
dostatečně specifikována doprovodná opatření plánované komunikace, která sníží působení
negativních vlivů z dopravy (charakter okolí mostů a podmostí).
Stanovisko posuzovatele:
Bez zásadnějších připomínek, kontext hraničního mostu je komentován v jiných částech
posouzení.
3.5. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o vliv na lokality soustavy Natura 2000
Hodnotitelé přímo neřeší tuto otázku.
Stanovisko posuzovatele:
Z textu a pojetí naturového hodnocení jednoznačně vyplývá, že je preferováno technické
řešení, zahrnující v rámci poskytnutých parametrů základní trasy i územních variant
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jednotlivé mostní a tunelové objekty co nejpříznivější z hlediska migrační prostupnosti nové
komunikace vzhledem k požadavkům na realizovatelnost. Hodnotitelé preferují tzv. optimální
variantu, která je svým způsobem složena kombinací dílčích územních variant. Není
podrobněji vyhodnocena fáze výstavby (a přípravy území), jak je v příslušných částech
posouzení zmíněno. Na tyto okolnosti reagují i posuzovatelem předkládaná opatření do
posudku (a návrhu stanoviska příslušného úřadu).
3.6. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na lokality soustavy Natura 2000:
Pro minimalizaci vlivu realizace stavby rychlostní komunikace R49 na dotčené předměty
ochrany hodnotitelé navrhují následující podmínky, zásady a požadavky:


Věnovat pozornost provedení 12pólového mostu v km 48,796 o šířce 491,0 m. Volná výška pod
mostem cca 25,0 m. Most překlenuje dvě navazující údolí. Situování mostu je v trase dálkového
migračního koridoru. Osa koridoru prochází při jeho levém okraji v lesním porostu. Důležité je
provést zde naváděcí opatření a realizovat protihlukové stěny na mostě a vegetační clony v jeho
okolí.



V okolí Lačnova, kde se nacházejí Lačnovské rybníky, je nutné dbát zvýšené pozornosti na
technickém řešení mostu 4-206 v km 51,876 k zajištění migrační průchodnosti pro vydru říční.



V této fázi projektové dokumentace (studie) není patrné konkrétní technické řešení jednotlivých
tunelů a mostních objektů (podmostí, oplocení, instalace svodidel, osvětlení, protihluková
opatření). Jsou zde uvedena obecná doprovodná opatření. Návrhy specifického řešení opatření
v konkrétních profilech je nutné konzultovat s odborníky a při stavbě zaručit biologický dozor
stavby a podmínku uvést ve stanovisku.



Pro snížení hlukové zátěže v okolí mostních objektů instalovat přímo na mostě protihlukové stěny
doprovázené výsadbami dřevin podél navazujících úseků komunikace.



V technické studii je navrženo oplocení komunikace. Je nutné při dalších projektových přípravách
zajistit, aby nedocházelo k jeho přerušení, hlavně v migračně významném území, např. na
únikových cestách či sjezdech z rychlostní komunikace nebo v okolí portálů tunelů.



Podél komunikace i v jejím okolí je třeba sázet dřeviny, které tolerují extrémní podmínky na dané
lokalitě (znečištění, teplo, sucho,

málo úživnou půdu,

vyšší koncentrace chloridů).

Z autochtonních druhů jsou vhodné např. keře - hloh jednosemenný, trnka obecná, kalina tušalaj,
řešetlák počistivý, zimolez obecný, ze stromů - dub letní, dub zimní, javor babyka, jasan ztepilý a
olše.


Trvalé osvětlení může být navrženo v okolí portálů tunelů a u obou odpočívek (Vizovice a
Lačnov), které jsou situovány sice mimo vymezené migračně významné území, ale také mimo
obydlené oblasti a jejich realizací dojde k vytvoření nového zdroje světelného znečištění. Největší
vliv nastane v lesnatých oblastech u portálů tunelů. Je třeba zabezpečit, aby zdroje světla
směřovaly dolů k portálům a byly takové intenzity, která nebude osvětlovat lesní porosty v okolí,
případně osvětlení u portálů minimalizovat.



Navrhované propusti velikosti DN 1200 nevyhovují nárokům pro zajištění migrace vydry říční a je
nutné jejich nahrazení propustmi větších velikostí např. rámovými konstrukcemi.



U potenciálních migračních profilů pro vydru říční je důležité jejich technické řešení, kdy je nutné
zajistit v podchodech suché břehy o šířce 20-40 cm.
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Pro minimalizaci vlivu výstavby R49 je nutné přesné naplánování stavby, aby převážně
v lesnatých úsecích stavba proběhla v co nejkratším termínu. Je nutné omezit práce pouze na denní
dobu od 8 – 17 hodin.



Před začátkem stavby je nezbytné shromáždit aktuální data o výskytu dotčených druhů v území a
zhodnotit navržené technické řešení R49 ve stávajících i potenciálních migračních profilech
s důrazem na případná nová zjištění.



Stavba R49 se dotkne biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, které jsou mimo jiné i
předměty ochrany EVL Beskydy. K provedení takovýchto opatření je nutné požádat příslušný
orgán ochrany přírody o udělení výjimky §54 z. 114/1992 Sb. v platném znění.



Podmínkou pro schválení realizace záměru by mělo být i následné zajištění monitoringu účinnosti
technického řešení v potenciálních migračních profilech včetně sledování funkce realizovaných
doprovodných opatření a v případě zjištění snížené funkčnosti opatření zajistit jejich nápravu.

Stanovisko posuzovatele:
Je nutno z pohledu posuzovatele konstatovat, že navrhovaná opatření v řadě aspektů
přesahují rámec naturového hodnocení (a tudíž charakter zmírňujících opatření ve vztahu
k identifikovaným mírně nepříznivým/nevýznamným vlivům na EVL Beskydy soustavy Natura
2000 a příznivý stav jejích předmětů ochrany). Zejména opatření charakteru řešení výjimek ze
zákona č. 114/1992 Sb. či druhové skladby výsadby dřevin nemají dle názoru posuzovatele
přímý potenciál zmírňujících opatření; návrhy na druhové složení vegetačního doprovodu lze
přitom využít do návrhu stanoviska v rámci formulace dalších podmínek z hlediska vlivů na
přírodu a krajinu.
Na druhé straně chybí některé zásadnější podmínky pro fázi
výstavby/přípravy území (a to i s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na migraci,
vhodnost období, minimalizaci zásahů do biotopu, návrhy na úpravy technického řešení
/zejména bylo možno využít opatření k ochraně vydry publikace Hlaváč V. a kol., 2011 jako
příručky AOPK ČR k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční, apod.) nebo zásadní
podmínka akceptovatelnosti závěrečného úseku trasy přes Lyský průsmyk jen při řešení delší
varianty hraničního mostu, což je jinak v textu hodnocení vícekrát zdlrazněno. Některá
opatření se mj. stala i základem pro formulování popisu opatření k prevenci, eliminaci,
minimalizaci event. kompenzaci vlivů v kapitole D.IV. předložené dokumentace E.I.A. (Čapek
a kol., 03/2012). Z tohoto důvodu jsou ne všechna hodnotiteli navrhovaná zmírňující opatření
přebírána (upravována) do výstupů předkládaného naturového posouzení, ale jsou využita i
pro formulování návrhů stanoviska souběžně zpracovávaného posudku E.I.A. Dále bylo ve
výše uvedeném smyslu nezbytné sadu zmírňujících opatření doplnit a konkretizovat (kontext
kumulativních vlivů, opaření pro fázi výstavby/přípravy území, požadavky na prověření
některých aspektů technického řešení aj.).
S výše uvedenými opatřeními lze tedy většinově souhlasit, posuzovatel pokládá za účelné je
promítnout do návrhu stanoviska (v upřesněné a doplněné podobě) pro posudek E.I.A.:
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Pro fázi přípravy
Základní podmínky








Součástí dokumentace pro územní řízení bude v rámci rychlostní silnice ve stavbě 4905 realizace
dostatečně kapacitního hraničního mostního objektu v Lyském průsmyku o minimální délce podmostí
(šířce průchodu) na terénu 200 m z důvodu zajištění zbytkové propustnosti v rámci křížení
významného dálkového migračního koridoru MK3 posuzovanou stavbou. Návrh technického řešení
připravit a projednat v součinnosti se stranou slovenského investora stavby R6 s tím, že na základě
dohodnutého technického řešení bude nejdéle v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení
opětovně posouzen migrační potenciál hraničního mostu a zbytková průchodnost přes migračně
významné území dálkového migračního koridoru v Lyském průsmyku. Parametry mostního objektu,
které vyplynou z projednání aktuálního vyhodnocení vlivů na zbytkovou průchodnost úseku přes
migračně významné území v Lyském průsmyku s příslušnými orgány ochrany přírody české i
slovenské strany, zapracovat do aktualizace migrační studie v rámci dokumentace pro územní řízení.
Pro další přípravu a realizaci záměru preferovat z hlediska prevence, eliminace či minimalizace vlivů
na předměty ochrany a integritu EVL Beskydy optimální trasu, která přes migračně významná území
v koridoru trasy navrhované R49 bude zahrnovat kombinaci variant Lhotsko oranžová, Bratřejov
modrá a Pozděchov světle modrá s pokračováním základní trasy k hranici ČR/SR.
V případě, že z naléhavých důvodů ochrany jiných převažujících veřejných zájmů nebude světle
modrá (severní) varianta Pozděchov realizovatelná (na základě podání průkazu o důvodech této
nerealizovatelnosti), lze za předpokladu prověření technického řešení s přísnějšími podmínkami
ochrany biotopu a prevence vlivů na předměty ochrany EVL Beskydy v úsecích, kde trasa přechází
migračně významná území a migrační koridory MK1 a MK2 kolem Bratřejova a Pozděchova
pokládat za podmíněně akceptovatelnou i variantu základní (červenou) ve smyslu specifických
podmínek pro tuto variantu, rozvedených dále.
Z další přípravy záměru vyloučit odpočívku Lačnov v km 51,0 z důvodu zcela nevhodného umístění
do blízkosti migračně významného území.

Obecné podmínky:












Nejdéle v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit možnost zahloubení trasy v úseku východně
od přemostění Smolinky (v úseku od km cca 47,3 po km cca 48,4 s možností překrytí částí hlubšího
zářezu mezi km cca 47,9 po cca 48,3. ).
Nejdéle v rámci dokumentace pro území řízení z důvodu posílení zbytkové průchodnosti v dálkovém
migračním koridoru Lyský průsmyk technicky prověřit, zda je možné mezi km 57,93 a 58,61 vybudovat
zahloubený tunel o minimální délce 150 m s tím, že ve vztahu k podélnému profilu trasy, možné niveletě pro
technickou proveditelnost hloubeného tunelu je nutno zachovat a zajistit odpovídající parametry hraničního
mostu z důvodu jeho výhodnější polohy k ose migračního koridoru.
Na základě upřesnění parametrů migračních profilů po výběru varianty a upřesnění technických
parametrů záměru pro dokumentaci pro územní řízení zpracovat detailní migrační studii podle kap.
4.4 TP180 s vyhodnocením migrační prostupnosti a zbytkové průchodnosti, včetně zásad pro územní,
technické a prostorové konkretizace souboru technických opatření k prevenci vniku velkých savců a
vydry říční na těleso komunikace R49 a upřesnění parametrů migračních objektů.
Zajistit na smluvním základě prostřednictvím odborně způsobilé osoby komplexní terénní průzkum a
monitoring výskytů a migrací velkých šelem a vydry říční ve všech navazujících stupních projektové
přípravy (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení stavební řízení) a pro
účely prováděcí dokumentace stavby s cílem precizovat a zhodnotit navržené technické řešení R49 ve
stávajících i potenciálních migračních profilech s důrazem na případná nová zjištění.
Pro účely detailní migrační studie dále podrobně vymapovat migrační cesty vybraných druhů
obratlovců (včetně velkých šelem a vydry říční) v okolí navržené trasy komunikace z důvodu
upřesnění lokalizace migračních profilů a definitivního technického řešení veškerých opatření
(zábrany, apod.) na základě skutečných migračních tras, zjištěných dlouhodobým sledováním výskytu
a chování vybraných druhů obratlovců ve stavbou přímo dotčeném prostoru.
Na základě aktuálních výstupů terénních průzkumů, zmapování migračních cest vybraných druhů
obratlovců a monitoringu jejich výskytu v zájmovém území (včetně velkých šelem a vydry říční)
vypracovat již ve fázi dokumentace pro územní řízení zásady organizace výstavby (ZOV) s cílem
prevence, eliminace a minimalizace vlivů fáze výstavby na velké šelmy a vydru říční z hlediska jejich
migrací či potenciálního výskytu. Uvedené zásady vypracovat především s důrazem na:

maximální využití stávajících komunikací k ose trasy stavby a k objektům, vyžadujícím pří výstavbě
přítomnost těžké techniky a těžkých dopravních prostředků; v této souvislosti prověřit maximální
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využití manipulačního pásu v ose stavby a v úseku stavby 4905 i možného využití souběžné polohy
železničních tratí k přesunům hmot a materiálů ve vazbě na stávající komunikace;

návrhy na umístění přístupových komunikací (zejména nově navrhovaných) k objektům mostů,
tunelů a dalších objektů, vyžadujících během stavby přístup těžké dopravní techniky s ohledem na
reálné (skutečné) směry migrace, které byly upřesněny na základě monitoringu velkých savců
vymezených migračních koridorů s cílem vyloučit (maximálně omezit) umístění především nových
přístupových komunikací; v tomto smyslu preferovat lokalizaci přístupových komunikací pro těžkou
techniku a přepravní prostředky mimo prokázané (skutečné) migrační trasy;

pokud technické podmínky pro výstavbu některých stavebních objektů nevyloučí nutnost využívání
přístupové komunikace (stávající i zcela nové) v osách skutečných migračních koridorů, navrhnout
způsoby technické ochrany profilu těchto komunikací před střety s přebíhajícími velkými savci po
celou dobu přípravy území a fáze výstavby;

dobu výstavby během dne (skrývkové práce, práce na odlesnění a přípravě území a stavební práce,
dále pojezdy techniky a příjezdy a odjezdy dopravních prostředků na a z lokality stavebních prací
realizovat nejdříve cca 1 hodinu po rozbřesku a ukončovány cca 1 hodinu před setměním);

výběr lokalizace zařízení staveniště a manipulačních prostorů s ohledem na výsledky biologických
průzkumů a polohu cennějších částí ekosystémů, preference umístění v antropicky výrazněji
ovlivněných částech území mimo ekologicky hodnotné partie (nivy vodních toků, lesní porosty);

způsoby a zásady minimalizace manipulačních pásů a dočasných záborů lesních porostů pro výstavbu
komunikace
Uvedené zásady následně konkretizovat na základě aktuálních zjištění zoologického monitoringu do
dokumentace pro stavební povolení a do vlastní prováděcí dokumentace stavby (vlastní plán
organizace výstavby - POV) i pro jednotlivé stavební objekty na základě zapracování skutečných
migračních tras.
V rámci dokumentace pro územní řízení detailněji rozpracovat provedení 12-pólového mostu v km
cca 48,80 o šířce 491,0 m z důvodu, že most překlenuje dvě navazující údolí v trase dálkového
migračního koridoru, přičemž osa koridoru prochází při jeho levém okraji v lesním porostu. V tomto
smyslu prověřit možnost protažení západního zavázání dále do svahu, podrobně navrhnout naváděcí
opatření, protihlukové stěny na mostě a vegetační clony v jeho okolí.
Nejdéle v dokumentaci pro územní řízení precizovat pro vybranou trasu rychlostní silnice všechna
technická opatření k prevenci vniku vybraných druhů obratlovců (včetně velkých šelem) na
komunikaci a technických opatření pro účelné navádění těchto druhů do migračně vyhovujících
profilů, s přihlédnutím k následujícím zásadám:
u navržených významných migračních profilů (vyhovující mostní objekty, ekodukty) věnovat při
návrhu náležitou pozornost řešení detailů, které povedou k eliminaci rušivých vlivů provozu
komunikace a zvýšení faktorů pohody;
doplnit specifická opatření podél celé trasy R49 i mimo lokality s podchody či jinými vhodnými
migračními profily pro migrující zvěř a velké savce (především místa a prostory mimo zastavěné
oblasti, kde komunikace povede v úrovni terénu nebo na náspu);
precizovat úseky a prostory pro umístění oplocení podél komunikace navazující na protihlukové
stěny s tím, že by mělo být realizováno prakticky po celé délce komunikace, minimálně ve všech
úsecích označených terénním průzkumem jako migrační prostory vybraných druhů obratlovců
(včetně velkých šelem a vydry říční) a ve všech lesních úsecích;
v případě instalace jednostranných protihlukových stěn zajistit oplocení protilehlé strany z důvodu
prevence vzniku pastí na vybrané druhy obratlovců.
v prostorech kolem pro velké savce vyhovujících migračních profilů (vyhovující mosty, okolí portálů
tunelů nebo překrývaných zářezů) zesílit účinek migrační bariéry vstupu na komunikaci na tyto
profily bezprostředně navazujícím neprůhledným hrazením, způsob a charakter pro každý vyhovující
profil konzultovat odborníky na chování vybraných druhů obratlovců;
při dalších projektových přípravách zajistit, aby nedocházelo k přerušení oplocení, hlavně v migračně
významném území, např. na únikových cestách či sjezdech z rychlostní komunikace nebo v okolí
portálů tunelů;
dodržet zásadu návrhu oplocení podél komunikace s minimálním 100 m přesahem mimo les, v tomto
smyslu důsledně prověřit, aby ploty neodtahovaly zvířata od migračních cest, nebránily k přístupu na
migrační cestu a nedocházelo k nežádoucímu vytváření paralelních linií;
doplnit technické prvky sadovými a vegetačními úpravami, které budou zesilovat faktor pohody pro
využívání řešených migračních profilů;
veškeré návrhy technických opatření k prevenci vniku vybraných druhů obratlovců (včetně velkých
šelem) na komunikaci a technických opatření pro účelné navádění vybraných druhů do vybraných

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str. 30

R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.
migračních profilů projednat s příslušnými orgány ochrany přírody a místními znalci biologie a
chování těchto vybraných druhů z důvodu zajištění co nejvyšší účinnosti takových opatření;






Nejdéle v dokumentaci pro územní řízení vypracovat podmínky ochrany vydry říční s tím, že budou
řešeny zejména následující zásady a požadavky:
na základě výstupů monitoringu migrací a výskytu vydry říční v řešeném koridoru R49 prověřit
nezbytnost přeložek vodních toků nebo dílčích technických úprav z důvodu minimalizace přímých
dopadů na skutečné migrační koridory vydry;
na základě výstupů monitoringu migrací a výskytu vydry říční v řešeném koridoru R49 upřesnit
všechny skutečné migrační profily na tocích s tím, že musí být navrženy jako průchodné se suchou
bermou v podchodech buď oboustranně o minimální šířce 40 cm, případně jednostranně s minimální
šířkou bermy/lávky 50 cm;
nahradit zatímní navrhované trubní propusti velikosti DN 1200, nevyhovující nárokům pro zajištění
migrace vydry říční odpovídajícími objekty větších velikostí např. rámovými konstrukcemi
s úpravami dna ve smyslu předchozí odrážky, případně prověřit možnosti uplatnění konstrukce typu
„Turbosider“ s analogickými úpravami dna;
podmostí neupravovat dlážděním, návozem kameniva atp., ale ponechat přirozené podmostí z
místního materiálu;
důsledně prověřit, zda v rámci migračního profilu, vyhovujícího nárokům vydry, není navrhován
prvek ochrany před splaveninami (česle, sedimentační jímky u nátoků apod.), který by znamenal
neatraktivnost takového profilu a zvýšené riziko překonání přes komunikaci; pokud je řešení
takového opatření v konkrétním profilu nezbytné, navrhnout překonání např. vysoké stěny
sedimentační jímky buď jednostrannou schodovou rampou navazující na jednostrannou bermu/lávku ,
nebo stupňováním stěny po 20 cm a vynechat instalaci česlí;
důsledně navrhnout technické pojetí migračního profilu na křížení Lačnovského potoka v km cca
51,88 pro mostní objekt č. 4-206 k zajištění průchodnosti pro vydru včetně úpravy podmostí,
v souvislosti se souběhem silnice III. třídy Horní Lideč-Lačnov;
navrhnout zesílená svodidla na všech úsecích trasy, kde silnice bude přecházet vodoteče
v místech křížení komunikace s koridory na vodních tocích navrhnout oboustrannou výsadbu keřů na
svazích tělesa komunikace (částečná náhrada funkce oplocení a prevence vstupu na vozovku) s tím,
že výsadba musí začínat na křídlech mostu a dosahovat délky alespoň 30 m podél komunikace, v
případě prvků regionálních a nadregionálních alespoň 100 m a obě její strany je nutno navrhnout tak,
aby se trychtýřovitě sbíhaly do prostoru pod mostem;
veškeré návrhy technických opatření k prevenci vniku vydry říční na komunikaci a technických
opatření pro účelné navádění vydry do vyhovujících migračních profilů projednat s příslušnými
orgány ochrany přírody a místními znalci biologie druhu z důvodu zajištění co nejvyšší účinnosti
takových opatření;
Nejdéle v dokumentaci pro územní řízení stanovit zásady a technické způsoby prevence vniku velkých
savců (včetně velkých šelem a vydry říční) na koridor výstavby komunikace během fáze výstavby na
základě detailnější migrační studie dle kap. 4.4 TP180 s tím, že v dokumentaci pro stavební povolení a
v prováděcí dokumentaci stavby budou dílčí opatření detailně technicky propracována a navržena
v návaznosti v dané době na aktuální výstupy průběžného monitoringu migrace a potenciálního
výskytu velkých šelem a vydry říční, probíhajícího před vlastní výstavbou.
V rámci dokumentace pro územní řízení stanovit technická opatření na zvýšení faktoru pohody u
migračních objektů, vyhovujících migraci velkých savců:
prověřit technické a konstrukční možnosti snížení hlukových rázů přes dilatační spáry mostních
konstrukcí;
prověřit možnosti snížení působení hluku v místech podchodů instalací neprůsvitných protihlukových
stěn alespoň 100-150 centimetrů vysokých v místě svodidel, které působí i jako vizuální clona
doprovázených výsadbami dřevin podél navazujících úseků komunikace, pokud požadavky prevence
vlivů na obyvatelstvo na konkrétních migračních profilech mostních objektů nebudou navrhovat jiná
protihluková opatření;
pokud bude navrhováno trvalé osvětlení v okolí portálů tunelů, zejména v lesnatých oblastech,
preferovat řešení, které nasměruje zdroje světla dolů k portálům o intenzitě, která nebude osvětlovat
lesní porosty v okolí, případně bude osvětlení u portálů minimalizovat; z pohledu spektra světla je
doporučeno použít světlo zabarvené do oranžova nebo červena.
veškeré návrhy technických opatření ke zvýšení faktoru pohody projednat s příslušnými orgány
ochrany přírody a místními znalci biologie vybraných druhů obratlovců z důvodu zajištění co
nejvyšší účinnosti takových opatření;
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Nejdéle v rámci dokumentace pro územní řízení vypracovat zásady pro následné zajištění
monitoringu účinnosti technického řešení stavby v potenciálních migračních profilech včetně
sledování funkce realizovaných doprovodných opatření s tím, že zároveň v případech zjištění snížené
funkčnosti realizovaných opatření budou navrženy zásady pro zlepšení funkčnosti ochranných
doprovodných opatření. Podrobný projekt monitoringu účinnosti technického řešení stavby a
realizovaných doprovodných opatření v potenciálních migračních profilech, včetně upřesnění
způsobů případného zvýšení účinnosti navržených opatření, předložit v rámci dokumentace pro
stavební povolení.
V rámci dokumentace pro územní řízení detailně prověřit rozsah potenciálního odlesnění jak v rámci
technickobezpečnostních parametrů vlastní stavby (zejména rozsahu šířky nezbytných zářezů), tak
zejména z hlediska dočasných záborů pro manipulační pásy a plochy s cílem minimalizovat rozsah
odlesnění na technickobezpečnostní minimum s ohledem na geotechnické a geomechanické podmínky
podloží. V tomto smyslu pro další stupně projektové přípravy záměru (dokumentace pro souhlas
orgánu státní správy lesů, dokumentace pro stavební povolení) připravit technické postupy, jejichž
aplikace povede ke snížení rozsahu odlesnění v koridoru stavby.
V dalších stupních projektové přípravy záměru (vstupní zásady a parametry v dokumentaci pro
územní řízení, konkrétní projekt v dokumentaci pro stavební povolení) navrhnout a připravit
kompenzační zalesnění pozemků v blízkosti nové trasy komunikace (včetně možnosti rekultivací ploch
po zařízení staveniště) za zásahy do lesních porostů po projednání s obcemi a orgány ochrany přírody
(preference prvků ÚSES, lokalizace náhradního zalesnění mimo stanovištně hodnotné přírodní
segmenty a plochy).
V rámci dokumentace pro územní řízení prověřit možnosti využití alespoň části rubaniny z tunelů
nebo z hlubokých zářezů pro případné uplatnění umělých přechodů přes komunikaci v polohách
hlubších zářezů v migračně významnějších územích v úsecích zejména mezi Bratřejovem a Lačnovem
(včetně zářezů na trase základní varianty u Pozděchova)
Nejdéle v rámci dokumentace pro územní řízení vypracovat vstupní projekt sadových a vegetačních
úprav řešené komunikace, včetně prostorového návrhu umístění (rozložení) skupinové výsadby
dřevin kolem komunikace, zahrnující i plochy pro kompenzační výsadby a zalesnění. Jednou ze zásad
pro vypracování projektu bude i obohacení druhové skladby o stanovištně odpovídající druhy
listnatých dřevin s cílem podpořit výhledově vhodnější a divnější skladbu vysázených porostů oproti
dnešní dominanci smrku v lesních porostech Vizovických vrchů. Vstupní projekt sadových a
vegetačních úprav podrobně projednat s příslušnými orgány ochrany přírody, AOPK ČR včetně
Správy CHKO Beskydy.
Konkrétní umístění (rozložení) skupinové výsadby dřevin kolem komunikace včetně ploch pro
kompenzační výsadby a zalesnění následně detailně rozpracovat v komplexním projektu sadových a
vegetačních úprav komunikace v rámci dokumentace pro stavební povolení.
Zajistit na smluvním základě ekologický dozor prostřednictvím odborně způsobilé fyzické osoby
(nebo právnické osoby disponující odborně způsobilou osobou) za účelem důsledného dodržování
navrhovaných opatření a podmínek k ochraně bioty a ekosystémů.

Specifické podmínky pro severní (světle modrou) variantu v úseku Bratřejov-Pozděchov:


Nejdéle v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit možnost zahloubení trasy za navrhovanou
MÚK Pozděchov po km cca 47,5 (staničení světle modré varianty po svah údolí Smolinky) s cílem
dosáhnout vyšší délky zatunelovaných úseků.

Specifické podmínky pro základní (červenou) variantu v úseku Bratřejov-Pozděchov:






Nejdéle v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit možnost zahloubení trasy mezi km cca 41,9
po východní vyústění tunelu Bratřejov z důvodu možnosti překrytí zářezu kolem km 42,0 a západního
prodloužení tunelu Bratřejov, dále prověřit možnost mírného zahloubení z důvodu možnosti překrytí
zářezu kolem km 43,0.
Nejdéle v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit možnost zahloubení trasy za navrhovanou
MÚK Pozděchov od km cca 45,70 (prodloužení tunelu Lačnov) po přemostění Smolinky v km cca
46,90. V této souvislosti rovněž prověřit zajištění odpovídajícího indexu otevřenosti a migračního
potenciálu mostního objektu přes údolí Smolinky (včetně výšky nad terénem – šířky migračního
profilu).
V případě technické reálnosti těchto úprav aktualizovat migrační studii a vypracovat nové naturové
hodnocení pro tyto úseky.
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Specifické podmínky pro řešení kumulativních vlivů navrhovaného přivaděče I/57:


za předpokladu, že stavby přivaděče I/57 a rychlostní silnice R49 budou realizovány souběžně,
koordinovat technické řešení obou staveb takovým způsobem, aby nebyla zhoršena migrační
prostupnost a zbytková průchodnost, garantovaná výsledným řešením R49



Za předpokladu, že přivaděč silnice I/57 ve vyznačeném koridoru bude realizován později, než
posuzovaný záměr, v rámci výhledového posuzování vlivů stavby přivaděče I/57 prosadit řešení, které
nezhorší migrační prostupnost (zbytkovou průchodnost) dotčeného území, garantovanou splněním
požadavků na řešení silnice R49 z hlediska těchto parametrů (výsledným řešením).

Pro fázi výstavby

























Terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu omezit pouze na plochy vlastních
stavebních objektů s tím, že skrývky budou prováděny v závěru vegetačního období, mimo
reprodukční období živočichů, případně v období vegetačního klidu.
Projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích vegetačního klidu
na základě přesného zaměření nezbytného rozsahu odlesnění v terénu
Důsledně zajistit, že skrývkové práce, práce na odlesnění a přípravě území a stavební práce, dále
pojezdy techniky a příjezdy a odjezdy dopravních prostředků na a z lokality stavebních prací budou
začínat nejdříve cca 1 hodinu po rozbřesku a ukončovány cca 1 hodinu před setměním; tato okolnost
bude diferencovaně podle ročního období zapracována do POV stavby. V zimním období omezit
práce pouze na denní dobu od 8 – 17 hodin.
Minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků, zejména zajistit minimalizaci manipulačních pásů
pro výstavbu v lesních porostech a plošného rozsahu prací kolem portálů tunelů a zavázání mostních
konstrukcí do zalesněných svahů; vzniklá odlesnění kompenzovat ve smyslu projednaného projektu
náhradního zalesnění.
Vlastní odlesnění dále minimalizovat na míru, danou bezpečnostními předpisy pro stabilizaci svahů
zářezů, prověřit možnosti zpevnění svahů gabiony nebo pomocí speciálních sanačních postupů (tzv.
milánské stěny apod.).
V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).
V profilech, kde dojde vlivem kolize tělesa komunikace s lesním porostem k nevhodnému otevření
porostu, je nutno urychleně provést obnovu porostního pláště tak, aby nedocházelo k druhotnému
poškozování a devastaci lesa, a to zejména na návětrné straně, kde vyvstává vysoké riziko polomů a
vývratů.
Vlivy na lesní porosty dále minimalizovat vhodnou volbou směru přibližovacích linek pro odlesnění
s cílem zabezpečit svahy před erozí a následným poškozením níže položených částí lesa; pro
přibližovací linky přednostně využívat stávající síť lesních cest a komunikací nebo navrhované trasy
jednoznačně prokázaných nových přístupových komunikací ke stavebním objektům vyžadujícím
přímý dopravní přístup během výstavby.
Pro přístup ke koridoru vlastní stavby přednostně použít stávající síť zpevněných lesních cest s tím,
že pro vyhýbání vozidel budou řešeny výhybny na úkor rozšiřování stávajících lesních komunikací.
V případě výstavby nových přístupových komunikací v lesních porostech, pro jejichž nezbytnost byl
v rámci projektové přípravy záměru podán jednoznačný průkaz potřebnosti, řešit jen minimální
šířkové parametry jednoho jízdního pruhu s uplatněním výhyben na úkor komunikací šířky dvou
jízdních pruhů.
Veškeré přístupové komunikace ke koridoru vlastní stavby komunikace důsledně oplotit po dobu
výstavby z důvodu prevence střetů nákladních vozidel se zvěří a velkými šelmami
V rámci řešení přemostění toků minimalizovat technické úpravy průtočného profilu vodotečí;
v místech křížení s malými toky mimo optimální migrační profily realizovat dostatečně kapacitní
křížení s bermou v podmostí.
Důsledně zajistit, že případná prameniště či silně podmáčená místa na svahu nebudou ovlivňována
pojezdem stavební mechanizace ani hrubými stavebními pracemi či odvodňováním.
Realizovat navržené sadové úpravy stavby přesně dle finálního projektu včetně ploch náhradního
zalesnění. Pro výsadbu budou využity zejména domácí druhy dřevin. Těleso komunikace ozelenit co
nejrychleji, aby došlo v co nejkratší době k začlenění novostavby do krajiny i lesních porostů; v rámci
těchto výsadeb zajistit biologickou rekultivaci nad portály tunelů a nad všemi překrývanými úseky
zářezů, zejména v migračně významných územích.
Důsledně zajistit zpětnou rekultivaci všech přibližovacích a přístupových komunikací ke koridoru
stavby do původního stavu včetně opětovného zalesnění, pokud nebudou některé z nich důvodně
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prohlášeny za účelové komunikace k údržbě mostních konstrukcí nebo tunelovaných úseků. U
takových komunikací zajistit rekultivaci okolí a zalesnění rekultivovaných ploch až k okraji profilu
této komunikace.
Za účelem respektování navrhovaných podmínek pro fázi výstavby ustanovit odborný ekologický
dozor prostřednictvím odborně způsobilé osoby na smluvním základě s tím, že dohled by měl vést
k minimalizaci škod spojených s pohybem techniky, skladováním stavebních materiálů,
technologických celků a pohonných hmot a zajistit dohled nad prováděním všech opatření k ochraně
bioty a ekosystémů.

Pro fázi provozu





Zajistit následnou péči o nově založené lesní porosty (plochy z dočasného odnětí z PUPFL) až do
stadia jejich zajištění ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.
Zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby následný monitoring velkých šelem a vydry říční dle
projektu následného monitoringu s cílem především vyhodnotit účinnost realizovaných
promigračních opatření a opatření k prevenci vniku velkých savců na těleso komunikace.
Na základě této kontroly důsledně vyhodnocovat míru případné mortality jedinců vybraných druhů
obratlovců zejména v územním kontextu migračně významných území a skutečných migračních
koridorů a průběžně navrhovat (a realizovat) doplňování ochranných opatření v nejvíce rizikových
úsecích.
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4. Vypořádání obdržených vyjádření k dokumentaci týkajících se
soustavy Natura 2000
V rámci vyjádření, která byla doručena k dokumentaci EIA, se následující vyjádření týkají
naturového hodnocení, případně kontextu potenciálního ovlivnění lokalit soustavy Natura
2000, případně u nich lze vysledovat souvislost s problematikou lokalit soustavy Natura 2000.
Poněvadž především obsáhlejší vyjádření k Dokumentaci obsahují celou řadu připomínek,
postojů a názorů i k jiným problémům, řešených (či dle názoru pisatelů neřešených)
dokumentací, jsou do textu kapitoly extrahovány jen ty připomínky, které se dle názoru
posuzovatele týkají předloženého naturového hodnocení nebo obecně ovlivnění předmětů
ochrany EVL Beskydy (jiné EVL či PO ovlivněny nejsou). Vyjádření jsou prezentována pro
samosprávu, dotčené správní úřady, odborné subjekty a veřejnost.
Samospráva
Město Vizovice
vyjádření ze dne 24.5. 2012 č.j.: MUVIZ 008743/2012
d) Navrhnout dostatečné opatření (oplocení) podél celé trasy R49 z důvodu bezpečnosti a dostatečné ochrany
migrující zvěře a proti ní.
Stanovisko posuzovatele
Naturové hodnocení detailněji opatření k zabránění vniku zvěře na komunikaci blíže nespecifikuje, je v kapitole
12 jen obecně formulováno doporučení ve smyslu, že návrhy specifického řešení opatření v konkrétních profilech
je nutné konzultovat s odborníky a při stavbě zaručit biologický dozor stavby a podmínku uvést ve stanovisku.
Vlastní opatření, která směřují k prevenci vniku zvěře na komunikaci, jsou podrobněji řešena až v dokumentaci
E.I.A. Ta uvádí, že v technické studii je navrženo oplocení komunikace pro zamezení střetů vozidel se zvířaty
přebíhajícími přes komunikaci a prezentuje zásady a pravidla pro navrhování oplocení, eventuelně další
technická opatření. Dokumentace dále uvádí, že v případě větších savců, resp. domácích zvířat, jsou vhodnější
zábrany případně směřované k jednomu nebo několika větším přechodům mimo úroveň vozovky a takových
parametrů, aby byly pro větší savce akceptovatelné, případně atraktivní. Tam, kde je to technicky možné,
upřednostnit dostatečně dimenzované přemostění nebo vedení trasy tunelem. Posuzovatel některé zásady přebírá
do podmínek pro návrh stanoviska.

Dotčené správní úřady
Krajský úřad Zlínského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik
vyjádření ze dne 29.5. 2012 č.j.: KUZL 31981/2012
Z hlediska ochrany přírody a krajiny konstatuje, že předmětný záměr byl posuzován dle § 45i výše uvedeného
zákona a ze závěrů tohoto posouzení vzešla určitá zmírňující opatření, která mají eliminovat možný mírně
negativní vliv (-1) záměru, především v souvislosti s vytvořením bariéry pro migrační prostupnost volné krajiny
na území soustavy Natura 2000. Požadujeme tato opatření dále do dokumentace zapracovat a v navazujících
řízeních je v řešeném projektu zohlednit. Citace opatření z kapitoly 12 naturového hodnocení – pozn.pos.).
Vzhledem k rozpracovanosti projektové dokumentace, kdy nejsou známa konkrétní technická řešení propustí,
mostů a tunelů, deklaruje, že bude vydáno vyjádření k jejich realizaci v zájmových územích ve stupni
územního řízení.
Stanovisko posuzovatele:
Jde o klíčové vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, který svým stanoviskem č.j. KUZL 17567/2010 ze
dne 25.3. 201018, kterým nebyl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000 podle § 45i
odst. 1 ZOPK . Posuzovatel v této souvislosti připomíná, že na základě tohoto stanoviska bylo předložené
naturové hodnocení vypracováno; příslušnost KÚ Zlínského kraje k vydání stanoviska dle § 45i zák. č. 114/1992
Sb. a ne Správy CHKO Beskydy vyplývá z okolnosti, že vlastní koridor navrhované R49 neprochází územím
CHKO Beskydy, přestože se týká některých předmětů ochrany stejnojmenné EVL, která se prakticky s vymezením
18

Stanovisko bylo vydáno na základě usnesení ze dne 27.11. 2009 č. j. 95685/ENV/09 2933/630/09 a ze dne 2.2.
2010 č.j. 9267/ENV/10 250/630/10.
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CHKO kryje. Z vyjádření věcně a funkčně příslušného orgánu ochrany přírody nevyplývá nesouhlasný, kritický
nebo podmiňující postoj k naturovému hodnocení a jeho závěru, což je z legislativního hlediska určující
okolnost. I přes tuto okolnost je k posouzení naturového hodnocení přistupováno kriticky se zohledněním všech
aspektů, které i nepřímým ovlivněním předmětů ochrany EVL Beskydy může záměr generovat.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
vyjádření ze dne 24.5. 2012 č.j.: ČIŽP/47/IPP/1205648 002/12/BLV
Z hlediska ochrany přírody a krajiny uplatňuje dva aspekty:
a) potřebné výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. vyřídit ještě před zahájením vlastních stavebních řízení,
aby tato řízení mohla zohlednit požadavky příslušných orgánů ochrany přírody,
b) realizovat pouze varianty, které jsou citlivější k ochraně krajinného rázu (fialová varianta u Vizovic a tmavě
modrá u Bratřejova) a k vlivu na flóru, faunu a ekosystémy (např. fialová varianta u Vizovic).
Z hlediska ochrany lesa nemá ČIŽP OI Brno k záměru připomínky.
Stanovisko posuzovatele:
Ve vztahu k otázce naturového hodnocení a naturového posouzení je požadavek na řešení výjimek jako zákonná
povinnosti každého oznamovatele, který zasahuje do podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů či
rostlin, indiferentní. Oblast správního řešení výjimek dle § 56 zákona jde mimo kontext naturového hodnocení a
posouzení. Ve výstupech naturového posouzení jsou transponována i opatření z naturového hodnocení, která
mohou být základem pro řešení příslušných výjimek ze zákona v příslušném správním procesu na úrovni KÚ
Zlínského kraje.
Kontext variant u Vizovic se nachází již mimo migračně významné území, tzv. optimální varianta dle hodnotitelů
preferuje u Bratřejova tmavě modrou variantu. Postoj k ochraně lesa je posuzovatelem brán na vědomí s tím, že
dotčené lesní porosty jsou důležité jako součást teritoria velkých šelem, které jsou předmětem ochrany EVL
Beskydy, proto je ve výstupech posouzení mj. kladen důraz na minimalizaci zásahů do lesních porostů. Kontext
nižší vhodnosti fialové varianty u Vizovic je dán jinými aspekty, než ochranou přírody, jak je podrobněji
komentováno v příslušných částech vlastního posudku EIA (Bajer T. a kol., rozpracováno).
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy
vyjádření ze dne 31.5. 2012 č.j.: 2190/BE/2012
Silnice R49 (čtyřproudá komunikace v kategorii R25.5/80) v posuzovaném úseku probíhá Vizovickými vrchy a
pokračuje ke státní hranici mezi Javorníky (CHKO Beskydy) a Bílými Karpaty (CHKO Bílé Karpaty).
Vizovické vrchy i Bílé Karpaty jsou součástí areálu trvalého výskytu vlka, rysa a medvěda jako předmětu
ochrany EVL Beskydy
Stanovisko posuzovatele:
Podle předložené databáze AOPK, se kterou pracovali i autoři naturového hodnocení, vyplývá, že jde především
pouze o občasný výskyt uvedených druhů pravděpodobně při migracích či potulkách. I z aktuálnější nálezové
databáze ochrany přírody (AOPK ČR, 2013) k datu 8.2. 2013 lze dovodit:
 Medvěd- 2001, 2004 4x, 2005, 2006 2x, 2007, 2010
 Vlk – 2008, 2009
 Rys – 2006 2x, 2008

V rámci konzultace na Správě CHKO Beskydy 30.1. 2013 dále vyplynulo, že v prosinci 2012 byla telemetricky
dokladována rysice ve Vizovických vrších, která migrovala na západ a následně se vrátila na východ hřebenem
mezi Pozděchovem a Lačnovem, takže migrační význam hřebene Vizovických vrchů je i tímto aktuálním
sledováním potvrzen.
Orientačně pro účely verifikace údajů, řešených naturovým hodnocením, byl stanoven odhad jádrové oblasti
výskytu uvedených druhů velkých šelem na základě vstupních dat záznamů o šelmách v letech 2000 až 2011
s využitím metody Kernel19 - určování homerange na základě bodových lokalizací. Jako oblast výskytu druhu
byla pro velké šelmy určena oblast s 95% hustotou pravděpodobnosti jejich výskytu. Na základě tohoto přístupu
19

kernel density estimation (termín pro jádrové odhady hustot, zkráceně „kernel“) je jedna z metod pro odhad
hustoty pravděpodobnosti nějaké proměnné. Obecně se to využívá ve statistice, v prostředí GIS je to jedna z
metod určování oblastí výskytu druhu a homerange na základě bodových lokalizací. V rámci posouzení
jednoho aspektu potenciálních dopadů lze tak orientačně vymezit plochy s určitou pravděpodobností výskytu
daného druhu. Hodnoty pravděpodobnosti se počítají jako vážený průměr hodnot okolních bodů. Byl zvolen
95% model, tj. stanovení oblasti, kde se s 95 procentní pravděpodobností bude daný druh vyskytovat, tímto lze
odfiltrovat odlehlé náhodné výskyty.
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R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.
lze shrnout, že pro rysa a vlka taková oblast prakticky nezasahuje do území, které autoři naturového hodnocení
považují za ovlivněné silnicí (tj. do koridoru 1200 m široké zóny kolem silnice /600 m od osy/). Pouze pro
medvěda se výstupy dostávají s trasou do střetu. Samozřejmě i tato metoda je závislá na dostatečné časové řadě
prokázaných výskytů, poněvadž oblast Vizovických vrchů zatím disponuje spíše náhodnými daty (resp. malým
sběrem dat z této oblasti, data nejsou dostatečně sourodá, ale dokáže alespoň poukázat na souvislosti významné
pro hodnocení.
Hodnocený záměr se sice EVL přímo nedotýká, ale může EVL ovlivnit fragmentací biotopu Vizovických vrchů
a vznikem nové liniové migrační bariéry pro „naturové“ druhy šelem a další velké savce.
Stanovisko posuzovatele:
Dle prezentovaných výstupů naturového hodnocení je možno vyslovit názor, že příprava záměru respektuje
potřebu zajištění migrace velkých savců kategorie A včetně velkých šelem jako předmětů ochrany EVL Beskydy.
K posouzení byla v hodnocení využita dostupná nálezová data včetně publikovaných metodik. Je třeba mít na
paměti, že nálezová data o velkých šelmách byla získána náhodně a především v lesnatém biotopu. Tématika
migračních koridorů je poměrně nová a data nepostihují veškerý pohyb velkých šelem v území. Např. mezi
Francovou Lhotou a Horní Lidčí existuje migrační koridor, který pravděpodobně pokračuje přes zemědělskou
krajinu mezi obcemi Valašské Příkazy a Študlov. Z tohoto prostoru jistě chybí údaje, protože se na jejich získání
nikdo nezaměřil.
Stanovisko posuzovatele:
Naturové hodnocení nemůže postihnout všechny aspekty a data z terénu, ani nálezová databáze AOPK
neobsahuje dostatečně komplexní (a nikoli jen náhodné) údaje o výskytech velkých šelem mimo lesní komplexy.
Přitom se hodnotitelé snažili získat údaje i od mapovatelů velkých šelem. Výrazná disperze velkých šelem
s výjimkou vlka mimo lesní komplexy není příliš pravděpodobná, přesto migrační koridor s osou směřující do
deklarovaného prostoru není dokumentací (a naturovým hodnocením) přímo zpochybňován. I aktuální doklady o
telemetrii rysice z prosince 2012 dokládají její pohyb jen v lesních komplexech.
Ve výstupech naturového posouzení (a transformací do výstupů posudku) jsou promítnuta nadstandardní
opatření k tomu, aby potenciální migrační bariéra byla minimalizována z hlediska průchodnosti koridoru trasy
pro uvedené druhy živočichů.
Klíčovým úsekem z hlediska průchodnosti je úsek od obce Střelná k hranicím ČR, kde v oblasti Lyského
průsmyku probíhá dálkový migrační koridor velkých šelem mezi Bílými Karpaty a Javorníky. V hodnocení se
uvádí, že dostatečná průchodnost tohoto významného úseku je závislá na řešení na slovenské straně, kde je
navržen podchod o šířce 200m. Toto řešení závislé na vůli jiného státu je naprosto nedostatečné. Už z tohoto
důvodu je zřejmé, že v úseku u státní hranice nebude na českém území zabezpečena při realizaci stavby potřebná
migrační průchodnost pro velké savce, ačkoliv je v hodnocení uvedeno, že bude zajištěna dostatečně.
Domníváme se, že i kvůli omezenému množství nálezových dat týkajících se rysa, vlka a medvěda nebylo v
možnostech posuzovatele vyhodnotit veškeré dopady stavby na velké šelmy a další velké savce.
Stanovisko posuzovatele:
S připomínkou lze částečně souhlasit, poněvadž skutečně struktura dostupných dat dokládá nižší sledovanost
právě v oblasti Vizovických vrchů a území jižně od CHKO Beskydy; naturové hodnocení kombinuje vlastní
terénní šetření a konzultace s experty s aktuální nálezovou databází. Posuzovatel soudí, že právě řešení dlouhého
mostu v Lyském průsmyku je určující podmínkou akceptovatelnosti stavby a v dalších stupních projektové
přípravy je nutno konkrétní technické řešení připravit a projednat i se slovenskou stranou.
Není vyhodnocen vliv hlučnosti a osvětlení očekávaného dopravního provozu. Není také jisté, zda budou v praxi
realizována všechna opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů stavby na biotop a migrační koridory volně
velkých šelem.
Stanovisko posuzovatele:
Do výstupů naturového posouzení jsou opatření pro zmínění vlivů uvedenými faktory promítnuta, jsou
navrhována nová opatření a soubor těchto zmírňujících opatření jako takový bude převzat ve formě podmínek i
do výstupů posudku.
Migrační koridor v Lyském průsmyku je nedílnou součástí biotopu chráněných druhů šelem a stavba proto
zasáhne do jejich přirozeného vývoje. Při realizaci silnice R 49 v pohraničním migračním koridoru bude nutná
výjimka podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“) ze zákazů u zvláště
chráněných druhů živočichů. Nebudou-li v rámci stavby provedena dostatečná ochranná opatření ke kompenzaci
negativního zásahu stavby do přirozeného vývoje chráněných druhů, nebude možno tuto výjimku vydat. V
zájmu vyloučení konfliktu mezi ochranou přírody a investorem stavby požadujeme, aby konkrétní řešení
migrační průchodnosti v pohraničním prostoru bylo předem konzultováno se Správou CHKO Beskydy (případně
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R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.
s Hnutím DUHA), které se dlouhodobě zabývají ochranou velkých šelem a mají s uvedenou problematikou
patrně nejvíce zkušeností.
Stanovisko posuzovatele:
Souhlas s požadavkem, promítnuto do výstupů posouzení ale s poznámkou, že otázka řešení výjimek není
předmětem hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000, ale samostatným správním procesem, mimo území
CHKO v příslušnosti KÚ Zlínského kraje.
Základním podkladem pro jednání by měla být přehledná mapka, která by ukazovala průnik dálnice s migračně
významnými oblastmi, dálkovými migračními koridory a vyznačila průchodné dálniční úseky a jednotlivé
migrační objekty. Stavba by neměla být započata, nebudou-li v rozpočtu zahrnuty prostředky na účinná a
vyhovující kompenzační opatření.
Stanovisko posuzovatele:
S názorem na potřebu účinných opatření pro řešení záměru vyslovuje posuzovatel souhlas a do výstupů tohoto
posouzení jsou promítána. Z dikce připomínky není zřejmé, jaká kompenzační opatření ve vztahu k zajištění
migrace má pisatel na mysli. Do výstupů předkládaného posouzení jsou promítnuta všechna reálná a
vymahatelná opaření, která mohou účinně zmírnit dopady na migrační prostupnost územím, dotčeným
posuzovaným koridorem. Upřesnění mapy na obr. č.3 ze str. 15 naturového hodnocení bylo od hodnotitelů
vyžádáno a je součástí přílohy č. 1 předkládaného posouzení.
Úbytek využitelného prostředí pro chráněné šelmy - může být značný, přičemž skutečný rozsah ploch nelze
přesně postihnout. Hodnocení neodráží skutečnost, že základní životní podmínkou pro přežití posuzovaných
druhů je existence velkých nefragmentovaných oblastí. Liniová stavba komunikace bude znamenat citelné
snížení kvality okrajového karpatského biotopu velkých šelem, který je už nyní velmi exponovaný a zatížený
lidskými aktivitami.
Stanovisko posuzovatele:
Naturové hodnocení nezpochybňuje koliznost řešené komunikace a otázku fragmentace polygonu UAT 151
nezlehčuje a tato okolnost je vnímána jako výrazný faktor navrhované stavby. Vhodné území není dáno jen
velikostí UAT, ale i navazujícím územím na slovenské straně. V daném polygonu (Vizovických vrších) není
prokázán stálý výskyt velkých šelem, tedy stabilní populace (více dat je pouze pro medvěda), takže vliv byl řešen
především s ohledem na zajištění migrace velkých šelem (existence dálkových migračních koridorů). Na základě
studie z Chorvatska (Kusak pro Gorski kotar) bylo naturovým hodnocením stanoveno, že 25% průchodnost
určitě postačuje k migraci. V Chorvatsku bylo dále vysledováno, že i teritoria velkých šelem mohou být na obou
stranách komunikace, když je zaručena dostatečná průchodnost (v řešeném případě jsou navrženy tunely a ne
ekodukt jako v Chorvatsku). Do výstupů naturového posouzení je pak navrhováno i prověření možného
zahloubení trasy přes vlastní hřeben Vizovických vrchů (především v úseku za Pozděchovem) - tedy prověření
možností zvětšení délky tunelovaných úseků v rámci navrhované osy koridoru a dále je doporučeno prověřit
zakrytí všech delších úseků hlubších zářezů v úsecích přes lesní komplexy.
Zásahy do lesních porostů dle zatímních stále jen předprojektových vstupních parametrů je nutno pokládat za
nepříznivé až výrazněji nepříznivé, pokud nebudou pro fázi přípravy území a výstavby stanovena odpovídající
přísnější opatření, které budou dopady na lesní porosty obecně minimalizovat jen na nezbytně nutnou míru a tyto
aspekty bude nutno promítat do navazujících stupňů přípravy záměru, zadávací dokumentace na výběr
zhotovitele a zejména pak do prováděcí dokumentace navrhované stavby. Právě určité podcenění fáze přípravy
území a výstavby posuzovatel pokládá za určitou slabinu naturového hodnocení, přestože zatím pro tuto fázi
chybí relevantnější podklady; právě podmínky pro tyto fáze je nutno pokládat za zásadní pro celkové výsledné
uplatnění posuzované komunikace v dotčeném území. Ve výstupech předkládaného posouzení jsou příslušné
požadavky, zásady a předběžné podmínky právě z tohoto důvodu promítnuty.
Dále Správa CHKO upozorňuje na tyto nedořešené dílčí akce:
Chybějící hodnocení přivaděče I/57 - Str. 13: „Posuzovaný záměr počítá s tím, že silnice I/57 (tzv. přivaděč)
funguje společně se silnicí R49“. Již teď existují významné důvody z hlediska ochrany přírody, proč by stavba
přivaděče I/57 mohla být problematická – protíná dálkový migrační koridor velkých savců, částečně dokonce
vede v jeho trase. Dokumentace by měla být doplněna o posouzení Přivaděče I/57 z Valašské Polanky a všech
dalších souvisejících staveb.
Stanovisko posuzovatele:
Posuzovatel konstatuje, že realizace silnice I/57 není předmětem posuzovaného záměru a k jako takové k ní ani
zpracovatelský tým dokumentace (tedy ani hodnotitelé) neměli žádné podrobnější relevantní podklady. Tato
stavba musí být podrobena samostatné proceduře posuzování vlivů na životní prostředí, včetně samostatného
naturového hodnocení. Na druhé straně je nutno konstatovat, že projekt této stavby a následný provoz na této
komunikaci by měl být koordinován se stavbou rychlostní silnice R 49 v úseku Lípa – státní hranice.
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R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.
Nezbytnost této koordinace souvisí z hlediska problematiky ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy (a velkých
šelem i jako zvláště chráněných druhů) především v synergických vlivech na migraci velkých savců
generovaných mj. vyvolanou dopravou jednak z hlediska provozu (a s tím související např. hlukovou zátěží),
jednak i z hlediska projektového řešení této stavby. Přitom je nezbytné projektové řešení a případnou realizaci
stavby přivaděče I/57 pojmout tak, aby v rámci koridoru vymezeného pro rychlostní silnici R49 a v něm navržené
trasy byly respektovány požadavky pro zajištění (nezhoršení) migrační propustnosti území. V této souvislosti
posuzovatel připomíná, že i novější vyhodnocení celkové propustnosti dnešní (stávající) komunikace I/57
v migračním koridoru Lomensko dle Váni a kol. (2012 in Kutal M. /2012, ed./) konstatuje i přes dobrou
propustnost zvýšené riziko srážky přesunujících se velkých savců s projíždějícími vozidly s ohledem na 6%
nepropustnost této komunikace (str.
Přestože hodnotitelé požadovali po oznamovateli alespoň nějaké bližší parametry navrhované trasy I/57 pro
hodnocení kumulativních vlivů, bylo zjištěno, že nejsou zatím kromě stopy na mapě dle ZÚR prakticky žádné
bližší parametry k dispozici. Navrhovaná trasa v žádné z variant dle ZÚR zatím nebyla předložena ani do
zjišťovacího řízení, jak lze dohledat na informačním systému EIA na webech MŽP nebo organizace CENIA.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů související s migrační
prostupností silnice I/57 není a nemohlo být předmětem náplně posuzovaného záměru. Protože si posuzovatel i
zpracovatelský tým posudku jsou vědomi synergických vlivů tohoto záměru, jsou s ohledem na okolnost, že
oznamovatel bude týž, jsou pro další přípravu formulována příslušná doporučení.
Posouzení tunelů pod Vizovickými vrchy - Za nejvýhodnější z hlediska ochrany přírody a krajiny i vlivu na
místní obyvatele je třeba považovat variantu s co nejdelšími tunely, jejichž vyústění by mělo být mimo
nejcennější biotop chráněných šelem a mimo další hodnotné přírodní lokality.
Stanovisko posuzovatele:
V obecné rovině s ohledem na zájmy ochrany přírody je prezentovaný požadavek v zásadě legitimní. Ve vztahu
k uvedené připomínce je ale nucen zpracovatelský tým posudku konstatovat, že je v prvé řadě nezbytné vycházet
z technických možností vedení variant v zájmovém území, a to i se zohledněním hlediska účelně vynaložených
prostředků na technické řešení záměru tak, aby bylo dosaženo maximálního kompromisu mezi zájmy všemi
složek životního prostředí a veřejného zdraví, tedy nikoliv pouze a jenom respektování zájmů výše uvedených20.
Situování Dokumentací navržených (a naturovým hodnocením jako součástí Dokumentace řešených) variant
nezávisí pouze od platných legislativních předpisů, zejména technických, ale i od možnosti připojení
plánovaného přivaděče silnice I/57 ze severu - od Vsetína. S ohledem na obtížnost horského terénu, nemá
projektant k dispozici mnoho možností variantního návrhu tras silnice R49 a varianty červená a modrá se
v tomto smyslu jeví jako nejvhodnější, přičemž do synergického hodnocení vstupují i zájmy ochrany vod a
ochrany obyvatelstva.
Posuzovatel na základě konzultace v týmu zpracovatele posudku v uvedené souvislosti upozorňuje na existenci
následujících relevantních podkladů, schválených Ministerstvem životního prostředí:
 Technický předpis 180 „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící
živočichy“ (EVERNIA 2006), se kterým MŽP, odbor ekologie a krajiny a lesa vyslovilo souhlas pod č.j.
45193/ENV06 (schváleno MD – OPK čj. 413/06 – 120- RS/2 ze dne 27.7.2006 s účinností od 1. srpna 2006)
 Technický předpis 181 „Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby“ (EVERNIA 2006), ke kterému
MŽP pod č.j. 58926/ENV/2006 ze dne 25. srpna2006 konstatovalo, že nejsou připomínky k obsahu
technických podmínek hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby (schváleno MD – OPK č.j. 505/06120-RS ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006)
 Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK
ČR), která byla schválena Ministerstvem životního prostředí dle zápisu č. 78/2001 z porady vedení MŽP a
která byla doporučena k použití při přípravě a povolování staveb dálničních komunikací
Posuzovatel předpokládá konzistenci odborných nároků MŽP vycházejících z výše uvedených relevantních
podkladů, ze kterých mimo jiné například vyplývá, že ve vztahu k velkým šelmám je odsouhlaseno, že má být
každých 3 – 5 km velký most nebo ekodukt minimálně 40 m. Přesto jsou ve výstupech posouzení (s průmětem do
výstupů posudku EIA) nad uvedené a MŽP schválené dokumenty promítnuty (právě a především s ohledem na

20

Připomínkou navrhované technické řešení, pokud není nutné podle norem a platných technických předpisů,
zatěžuje stavbu neúměrnými finančními náklady. Stavba následně nevyhoví ekonomickému posouzení a v
případě realizace těchto řešení, se investor dostává do situace porušení zákona o majetku České republiky,
který mu ukládá používat prostředky státu hospodárně a efektivně. Přesto ve výstupech posouzení jsou
odůvodněně kladeny i určité nadstandardní požadavky
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R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.
charakter dotčeného území) nadstandardní požadavky zpracovatelského týmu posudku na technické řešení
záměru a provedení objektů zajišťujících dostatečnou migrační prostupnost a zbytkovou průchodnost.
Na základě výše uvedených skutečností se Správa CHKO Beskydy neztotožňuje se závěrem Hodnocení a
domnívá se, že realizace záměru by měla významně negativní vliv na předmět ochrany EVL Beskydy.
Stanovisko posuzovatele:
Tento názor posuzovatel nesdílí, jak je podrobněji vysvětleno v příslušných částech předkládaného Posouzení.
Ministerstvo životního prostředí
Ředitelka odboru druhové ochrany a implementace evropských předpisů
vyjádření ze dne 28.5. 2012 č.j.: 1271/630/12
V rámci obsáhlejšího vyjádření je komentována jen část vyjádření, která se přímo týká Dokumentací
předloženého naturového hodnocení. Komentář všech připomínek MŽP – odboru druhové ochrany a
implementace evropských předpisů je součástí kapitoly V předloženého posudku E.I.A. (pověřený zpracovatel
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.). Další text se tedy týká jen komentáře postojů k naturovému hodnocení.
g) Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (příloha B.11) je po formální stránce
zpracováno uspokojivým způsobem. Z metodologického hlediska je však velmi problematické doplnění
variantního řešení ze strany hodnotitele (hraniční most ve variantě 5-211B) - tímto nestandardním postupem
je pak ovlivněn celý výsledek hodnocení.
Stanovisko posuzovatele:
Toto řešení nebylo navrženo hodnotiteli, ale projektantem komunikace jako vstup do naturového hodnocení
v souladu s metodickými postupy. Viz text v úvodu naturového hodnocení: „V září roku 2011 byl zpracován
koncept hodnocení vlivů stavby R49 na základě předloženého technického řešení. Výsledkem hodnocení bylo
konstatování, že realizace záměru představuje významný negativní vliv na dotčené lokality soustavy Natura
2000. Na základě vznesených připomínek bylo technické řešení přepracováno.“
V rámci hodnocení vlivu na předměty ochrany EVL Beskydy jsou řešena 3 hlediska – vliv komunikace jako
migrační bariéry, fragmentace biotopů a zásah či ztráta biotopu. Hodnocení vychází do značné míry ze závěrů
migrační studie (příloha B.5.1 „Posouzení fragmentace a migrační prostupnosti“) a přejímá tak společné
nedostatky - z obou dokumentů (příloha B.5.1 i B.11) není dostatečně zřejmé, jak byl určen relativní poměr
průchodnosti (k jakým úsekům byla průchodnost hodnocena, co do ní bylo započítáno).
Stanovisko posuzovatele:
Objekty, které byly započítány při výpočtu průchodnosti, jsou uvedeny v příloze 1 naturového hodnocení a
postup je v tomto hodnocení prezentován. Hodnotitelé mohli dle názoru posuzovatele transparentněji doložit
způsoby výpočtu a přehledněji prezentovat soubor hodnocených objektů.
Zásadní jsou však především závěry dovozované v případě dopadů na fragmentaci biotopu (str. 26 – 28 přílohy
B.11) - metodicky správně je vyhodnoceno, že dojde k fragmentaci UAT 151 a velikost zbývajících částí
polygonu nebude z hlediska velikosti teritorií velkých šelem, jež jsou předmět ochrany EVL Beskydy
dostatečná, přičemž předpokládaná velikost teritorií velkých šelem v území bude podle hodnotitele spíše při
horní hranici (což je pouze na základě biotopové charakteristiky sporné konstatování, nicméně i tak lze
předpokládat, že oblast zasaženého UAT představuje součást biotopu/teritorií předmětů ochrany EVL).
Dovozený závěr (fragmentace biotopů hodnocena jako mírně negativní) je s uvedenými východisky v rozporu a
nevychází vůbec z poznatků o ekologických nárocích velkých šelem (a detailnější informace o výskytu
v dotčeném území nebyly v rámci EIA pořízeny). Se závěrem hodnocení vlivu na EVL a PO tak nelze souhlasit
a vliv na EVL Beskydy je nezbytné přehodnotit – snížení fragmentačního účinku umožní pravděpodobně pouze
realizace co nejdelšího tunelu pod Vizovickými vrchy s vyloučením vyústění v přírodně hodnotných lokalitách
(tento požadavek na doplnění varianty nebyl v rámci dopracování dokumentace nijak reflektován).
Stanovisko posuzovatele:
Je možné potvrdit, že případná realizace co nejdelšího tunelu pod Vizovickými vrchy prakticky vyloučí negativní
ovlivnění tohoto území z hlediska dělícího efektu nové komunikace a v obecné rovině lze uvedený požadavek
pokládat za legitimní. K neprezentaci a nevyhodnocení varianty realizace co nejdelšího tunelu pod Vizovickými
vrchy (kromě obecného zdůvodnění, které je prezentováno v rámci posudku E.I.A.21) lze z pozice hodnotitele
21

S ohledem na to, že § 10 odst. 4 zákona EIA požaduje pouze, aby správní orgány v navazujících správních
řízeních vzaly vždy v úvahu stanovisko EIA, avšak připouští se od něj odchýlit, pokud je tento postup náležitě
zdůvodněn, lze prostřednictvím argumentu „a maiore ad minus“ dovodit, že i od závěru zjišťovacího řízení se
lze odchýlit za splnění obdobných podmínek. Bylo by též v rozporu s proklamovaným účelem procesu EIA
trvat bezvýhradně na splnění požadavků v závěru zjišťovacího řízení, které po odborné stránce nemají
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pouze konstatovat, že je v prvé řadě nezbytné vycházet z technických možností vedení variant v zájmovém území,
a to i se zohledněním hlediska účelně vynaložených prostředků na technické řešení záměru tak, aby bylo
dosaženo maximálního kompromisu mezi zájmy všemi složek životního prostředí a veřejného zdraví, tedy nikoliv
pouze a jenom respektování zájmů výše uvedených.
Situování Dokumentací navržených (a naturovým hodnocením jako součástí Dokumentace řešených) variant
nezávisí pouze od platných legislativních předpisů, zejména technických, ale i od možnosti připojení
plánovaného přivaděče silnice I/57 ze severu - od Vsetína. S ohledem na obtížnost horského terénu, nemá
projektant k dispozici mnoho možností variantního návrhu tras silnice R49 a varianty červená a modrá se
v tomto smyslu jeví jako nejvhodnější, přičemž do synergického hodnocení vstupují i zájmy ochrany vod a
ochrany obyvatelstva.
Posuzovatel na základě konzultace v týmu zpracovatele posudku v uvedené souvislosti upozorňuje na existenci
následujících relevantních podkladů, schválených Ministerstvem životního prostředí:
 Technický předpis 180 „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící
živočichy“ (EVERNIA 2006), se kterým MŽP, odbor ekologie a krajiny a lesa vyslovilo souhlas pod č.j.
45193/ENV06 (schváleno MD – OPK čj. 413/06 – 120- RS/2 ze dne 27.7.2006 s účinností od 1. srpna 2006)
 Technický předpis 181 „Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby“ (EVERNIA 2006), ke kterému
MŽP pod č.j. 58926/ENV/2006 ze dne 25. srpna2006 konstatovalo, že nejsou připomínky k obsahu
technických podmínek hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby (schváleno MD – OPK č.j. 505/06120-RS ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006)
 Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK
ČR), která byla schválena Ministerstvem životního prostředí dle zápisu č. 78/2001 z porady vedení MŽP a
která byla doporučena k použití při přípravě a povolování staveb dálničních komunikací
Posuzovatel předpokládá konzistenci odborných nároků MŽP vycházejících z výše uvedených relevantních
podkladů, ze kterých mimo jiné například vyplývá, že ve vztahu k velkým šelmám je odsouhlaseno, že má být
každých 3 – 5 km velký most nebo ekodukt minimálně 40 m. Tyto základní parametry posuzovaná komunikace
naplňuje. Přesto jsou ve výstupech posouzení (s průmětem do výstupů posudku EIA) nad uvedené a MŽP
schválené dokumenty promítnuty (právě a především s ohledem na charakter dotčeného území) nadstandardní
požadavky zpracovatelského týmu posudku na technické řešení záměru a provedení objektů zajišťujících
dostatečnou migrační prostupnost a zbytkovou průchodnost.
h) Hodnocení kumulativních vlivů – v rámci vlastní dokumentace i hodnocení vlivů na EVL a PO není
věnována dostatečná pozornost hodnocení kumulativních vlivů. S ohledem na velikost a stav populací i
prostorové nároky předmětů ochrany EVL Beskydy (velkých šelem) je v příloze B.11 vhodně pojat rozsah
uvedených záměrů (v rámci celé EVL a okolí), avšak možná kumulace vlivů není v podstatě nijak
vyhodnocena (konstatovány pouze výsledky dílčích posouzení jednotlivých záměrů). Zarážející je praktická
absence hodnocení kumulativních dopadů přivaděče I/57, u kterého lze předpokládat významné dopady na
velké šelmy z hlediska narušení jejich migračních tras. Z dopravně technického hlediska se přitom jedná o
úzce související záměry. Hodnocení je nutné v této oblasti doplnit.
Stanovisko posuzovatele:
Hodnocení kumulativních vlivů na populace velkých šelem s ohledem na rozsah trvale, přechodně či potenciálně
nebo jen zcela příležitostně, okrajově či zcela nahodile využívaného území populacemi těchto druhů s vazbou na
EVL Beskydy je značně problematické. Neexistuje prakticky žádná databáze záměrů s uvedením velikosti
potenciálně ovlivněného biotopu velkých šelem v EVL Beskydy i v navazující oblasti. K době kompletace
naturového hodnocení aktuální habitatová analýza výskytu velkých šelem pro západní Karpaty (Kutal M. a kol.,
2011) za účelem tvorby modelu migračních koridorů byla využita hodnotiteli; novější shrnutí dle Romportla a
kol. in Kutal M., (2012, ed.) zatím pro data o výskytech velkých šelem z let 2003 až 2012 pro území přímo
dotčené koridorem stavby znázorňuje jen výskyt medvěda, výskyty rysa a vlka jsou dokládány severně od
řešeného koridoru. Lze rámcově souhlasit s tím, že model byl vytvořen zejména pro určení koridorů migrace a
disperze v západních Karpatech, přičemž vyjadřuje především potenciální vhodnost prostředí splňující nároky
konkrétního druhu ve škále od 0 do 100% s cílem vymezit jádrových zón aktuálního i potenciálního výskytu.
Sami autoři habitatové analýzy a modelování migračních koridorů připouštějí, že výsledky jsou zásadněji
limitovány podrobností vstupních environmentálních dat. Těžiště hodnocení by se tak mělo věnovat dotčení
rozsahu potenciální vhodnosti biotopů ve škálách s vyšší pravděpodobností, což autoři řeší průnikem území
opodstatnění nebo je fakticky nelze provést. Nezávaznost závěrů zjišťovacího řízení lze dovodit i z toho, že §
7 odst. 1 zákona EIA uvádí, že: „(…) cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést
do dokumentace“. Právě z použití slova „vhodné“ lze dovodit, že závěry zjišťovacího řízení nejsou něčím, od
čeho se nelze odchýlit.
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ovlivněného plánovanou stavbou silnice R49 s vrstvou potenciálně vhodných biotopů v kategoriích dle Kutala a
kol. (2011). Zahrnují území kategorie 3 (střední potenciál výskytu šelem), 4 (vysoký potenciál výskytu) a 5 (velmi
vysoký potenciál). V kategorii 3 je zařazeno území se středním potenciálem výskytu šelem, v kategorii 4
s vysokým potenciálem a v kategorii 5 s velmi vysokým potenciálem, což do určité míry odpovídá škále 25-50%,
50-75% a 75-100% vhodnosti prostředí dle aktuální habitatové analýzy (Romportl a kol., in Kutal M., 2012, ed.).
Určitá polemika může být ohledně vymezení vhodnostmi biotopů a vyhodnocení reálného potenciálu vhodnosti
v konkrétním území, jak je blíže komentováno k vyjádření Hnutí DUHA Olomouc.
Posuzovatel konstatuje, že realizace silnice I/57 není předmětem posuzovaného záměru a k jako takové k ní ani
zpracovatelský tým dokumentace (tedy ani hodnotitelé) neměli žádné podrobnější relevantní podklady. Tato
stavba musí být podrobena samostatné proceduře posuzování vlivů na životní prostředí, včetně samostatného
naturového hodnocení. Na druhé straně je nutno konstatovat, že projekt této stavby a následný provoz na této
komunikaci by měl být koordinován se stavbou rychlostní silnice R 49 v úseku Lípa – státní hranice.
Nezbytnost této koordinace souvisí z hlediska problematiky ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy (a velkých
šelem i jako zvláště chráněných druhů) především v synergických vlivech na migraci velkých savců
generovaných mj. vyvolanou dopravou jednak z hlediska provozu (a s tím související např. hlukovou zátěží),
jednak i z hlediska projektového řešení této stavby. Přitom je nezbytné projektové řešení a případnou realizaci
stavby přivaděče I/57 pojmout tak, aby v rámci koridoru vymezeného pro rychlostní silnici R49 a v něm navržené
trasy byly respektovány požadavky pro zajištění (nezhoršení) migrační propustnosti území. V této souvislosti
posuzovatel připomíná, že i novější vyhodnocení celkové propustnosti dnešní (stávající) komunikace I/57
v migračním koridoru Lomensko dle Váni a kol. (2012 in Kutal M. /2012, ed./) konstatuje i přes dobrou
propustnost zvýšené riziko srážky přesunujících se velkých savců s projíždějícími vozidly s ohledem na 6%
nepropustnost této komunikace (str.
Přestože hodnotitelé požadovali po oznamovateli alespoň nějaké bližší parametry navrhované trasy I/57 pro
hodnocení kumulativních vlivů, bylo zjištěno, že nejsou zatím kromě stopy na mapě dle ZÚR prakticky žádné
bližší parametry k dispozici. Navrhovaná trasa v žádné z variant dle ZÚR zatím nebyla předložena ani do
zjišťovacího řízení, jak lze dohledat na informačním systému EIA na webech MŽP nebo organizace CENIA.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů související s migrační
prostupností silnice I/57 není a nemohlo být tedy předmětem náplně posuzovaného záměru. Protože si
posuzovatel i zpracovatelský tým posudku jsou vědomi synergických vlivů tohoto záměru, jsou s ohledem na
okolnost, že oznamovatel bude týž, jsou pro další přípravu formulována příslušná doporučení.
Pro vyloučení významně negativního vlivu na předměty ochrany EVL Beskydy je nezbytné v úseku, kde trasa
kříží hřeben Vizovických vrchů… vést trasu ve variantě Pozděchov (světle modrá varianta).“ S ohledem na výše
uvedené závěry expertních posouzení, obsažených v doplněné dokumentaci, zejména s ohledem na posouzení
vlivů na EVL a ptačí oblasti (příloha B.11 Natura 2000) lze na základě předloženého hodnocení z navržených
variant přijmout pouze světle modrou variantu při průchodu Vizovickými vrchy. V textu vlastní dokumentace je
tento závěr citován (str. 258), avšak v závěrech je tato skutečnost nedostatečně zdůrazněna, neboť ze závěrů
přílohy B.11 nepřímo vyplývá, že základní (červená) varianta v úseku Pozděchov by při realizaci znamenala
významný negativní vliv z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000.
Stanovisko posuzovatele:
To ze závěrů naturového hodnocení přímo nevyplývá, je pouze konstatována preference světle modré varianty
v závěru hodnocení na základě integrace výstupů dílčích kapitol. Pro základní variantu jsou sice mírně
výhodnější vlastní migrační objekty z hlediska samotného migračního potenciálu, v celkové integraci všech
aspektů zbytkové průchodnosti, migrační propustnosti, polohy migračních objektů a míry zásahu do lesních
porostů jsou výhledové parametry světle modré varianty celkově příznivější.
S ohledem na výše uvedenou připomínku (bod 7) týkající se nesprávných závěrů hodnocení vlivů na EVL
Beskydy (vyhodnocení vlivu fragmentace biotopu) je však nutné konstatovat významný vliv i v případě světle
modré varianty, která rozděluje lesní komplex Vizovických vrchů. Tato varianta má také negativní dopady na
ekologickou stabilitu území, lesní porosty, vodní režim krajiny a krajinný ráz. Významnost vlivu na předměty
ochrany EVL Beskydy i většina dalších negativních vlivů by byla minimalizována či vyloučena v případě, že by
při průchodu Vizovických vrchů a okolí Lačnova byly navrhované hluboké zářezy a estakády např. snížením
nivelety nahrazeny tunelem. Proto požadujeme, aby byla v prostoru Vizovických vrchů mezi Pozděchovem a
Lačnovem hledána další alternativní varianta s menším negativním dopadem na přírodní hodnoty, fragmentaci
krajiny a krajinný ráz, než vyvolává zejména základní (červená) varianta, a to samozřejmě s ohledem i na místní
obyvatele. Takovou variantu může představovat realizace co nejdelšího tunelu pod Vizovickými vrchy
s vyloučením vyústění v přírodně hodnotných lokalitách (odkaz i na posouzení vlivů na krajinný ráz doc.
Skleničky a připomínku k původní dokumentaci).
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Stanovisko posuzovatele:
K preferenci světle modré varianty přispívá i výrazně nižší míra zásahu do lesních porostů jako součásti biotopu
velkých šelem (potenciálně trvalý výskyt). Ve výstupech posouzení je preferována světle modrá varianta u
Pozděchova z řady důvodů, které jsou v příslušných pasážích posouzení blíže komentovány, zejména jde o
agregaci dvou delších tunelů v pozici, která je výhodnější z hlediska migračních koridorů i zbytkové migrační
prostupnosti; je doporučeno mj. prověřit i možnost zahloubení trasy za navrhovanou MÚK Pozděchov s cílem
dosáhnout vyšší délky zatunelovaných úseků.
Pokud se prokáže, že z hlediska jiných veřejných zájmů není varianta světle modrá přípustná, s využitím
příslušných ustanovení § 45i z hlediska převažujícího veřejného zájmu je možné za výrazně podmíněně
akceptovatelnou pokládat i variantu základní, přestože vykazuje celkově horší parametry z hlediska nepřímého
ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy, opět za předpokladu prověření možnosti vyššího zahloubení
v navrhované ose, zejména pro úsek za navrhovanou MÚK Pozděchov (prodloužení tunelu Lačnov) po
přemostění Smolinky (prověřit zajištění odpovídajícího indexu otevřenosti a migračního potenciálu – včetně
výšky nad terénem – šířky migračního profilu) a dále v úseku východně od přemostění Smolinky (v úseku od km
cca 47,3 po km cca 48,4 s možností překrytí částí hlubšího zářezu). Tyto úpravy je nutno podrobit hodnocení dle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Kontext nehodnocení varianty co nejdelšího tunelu pod Vizovickými vrchy je již komentován výše.

Odborné subjekty
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
vyjádření ze dne 25.5. 2012 č.j.: 02868/SOPK/2012
Silnice R49 je v posuzovaném úseku navržena jako směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace v kategorii
R25.5/80. Trasa silnice probíhá přírodně zachovalým územím Vizovických vrchů v rozmezí nadmořských výšek
od cca 270 m n. m. do 670 m n. m. Oblast je součástí areálu trvalého výskytu vlka, rysa a medvěda jako
předmětu ochrany EVL Beskydy.
Stanovisko posuzovatele:
Dle dostupných nálezových dat (ND AOPK ČR, prověřován stav k 30.1.2013), aktuální habitatové analýzy pro
modelování migračních koridorů (Romportl a kol. in Kutal M. 2012, ed.) i s využitím přístupu a výsledků
biologického hodnocení dané stavby (Veselý, 2011) uvedený fakt trvalého výskytu není zcela zřejmý.
Dokladování výskytu velkých šelem v dotčené oblasti vykazuje zatím příležitostný charakter (viz nový poznatek o
telemetrované rysici z prosince 2012 z konzultace na Správě CHKO Beskydy 30.1.2013). Ve smyslu habitatové
analýzy v citované práci Romportla a kol. byl častější výskyt dokladován pouze pro medvěda, pro rysa a vlka
hraničně severně od koridoru řešené stavby.
Orientačně pro účely verifikace údajů, řešených naturovým hodnocením, byl stanoven odhad jádrové oblasti
výskytu uvedených druhů velkých šelem na základě vstupních dat záznamů o šelmách v letech 2000 až 2011
s využitím metody kernel density estimation - určování homerange na základě bodových lokalizací. Na základě
tohoto přístupu lze shrnout, že oblasti výskytu druhu s 95 % hustotou pravděpodobnosti výskytu rysa a vlka
prakticky nezasahují do území, které autoři naturového hodnocení považují za ovlivněné silnicí (tj. do koridoru
1200 m široké zóny kolem silnice /600 m od osy/). Pouze pro medvěda se výstupy dostávají s trasou do střetu.
Samozřejmě i tato metoda je závislá na dostatečné časové řadě prokázaných výskytů, poněvadž oblast
Vizovických vrchů zatím disponuje spíše náhodnými daty (resp. malým sběrem dat z této oblasti, data nejsou
dostatečně sourodá, ale dokáže alespoň poukázat na souvislosti významné pro hodnocení.
Hodnocený záměr sice tuto EVL přímo nezasahuje, svým charakterem ale nepochybně může ovlivnit další
existenci předmětu ochrany této EVL. Dotčení může nastat jak vznikem nové migrační bariéry, tak zmenšením
plochy využitelného prostředí těchto druhů.
Stanovisko posuzovatele:
Uvedených aspektů si byli vědomi i hodnotitelé, na uvedené aspekty zaměřili stěžejní část svého hodnocení.
Vliv záměru na EVL je popsán v Hodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona
114/1992 Sb. (dále jen „Hodnocení"), které je součástí posuzované dokumentace. Hodnocení se podrobně
zabývá oběma aspekty možného ohrožení velkých šelem, tedy jak otázkou průchodnosti stavby pro tyto druhy,
tak otázkou úbytku využitelného prostředí.
Stanovisko posuzovatele:
Analogie předchozího komentáře.
Zásadní rozpor AOPK vnímá v hodnocení vlivu záměru na skupinu velkých šelem, které jsou předmětem
ochrany EVL Beskydy. Oblast dotčená stavbou představuje pro vlka obecného, medvěda hnědého a rysa
ostrovida jako předmět ochrany blízké EVL Beskydy území mimořádného významu.
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R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.
Stanovisko posuzovatele:
Uvedenou okolnost předložené naturové hodnocení nezpochybňuje.
Rychlostní komunikace je navržená tak, že nepředstavuje významnou migrační bariéru (obsahuje dostatek
zprůchodňujících opatření). Toto hodnocení je však podmíněno výstavbou mostu o délce 240 m na slovenské
straně hranice, což přináší jistou míru nejistoty.
Stanovisko posuzovatele:
Posuzovatel soudí, že právě řešení dlouhého mostu v Lyském průsmyku je určující podmínkou akceptovatelnosti
stavby a v dalších stupních projektové přípravy je nutno konkrétní technické řešení připravit a projednat i se
slovenskou stranou. Tato podmínka je podle názoru posuzovatele klíčová pro fázi přípravy záměru a je tak
limitní pro celkovou přípustnost stavby 4905 v rámci řešeného záměru R49. Příslušná podmínka je promítnuta
do výstupů předkládaného posouzení.
Realizace záměru by představovala významný zásah do dosud nefragmentované zachovalé krajiny a ve svých
důsledcích by přinesla podstatný úbytek využitelného prostředí hodnocených druhů. Tento úbytek by s velkou
pravděpodobností překročil 1 % celkově využitelného prostředí.
Stanovisko posuzovatele:
AOPK neuvádí, na základě jakých údajů a hodnocení deklaruje pravděpodobnost překročení 1% celkově
využitelného prostředí. V daném polygonu (Vizovických vrších) není prokázán stálý výskyt velkých šelem, tedy
stabilní populace, takže vliv byl řešen s ohledem na zajištění migrace velkých šelem (existence dálkových
migračních koridorů). Na základě studie z Chorvatska (Gorski kotar, Kusak et al. 2009) naturové hodnocení
konstatuje, že 25% průchodnost určitě postačuje k migraci. V Chorvatsku bylo dále vysledováno, že i teritoria
velkých šelem mohou být na obou stranách komunikace, když je zaručena dostatečná průchodnost (tady jsou
navrženy tunely a ne ekodukt jako v Chorvatsku). Jak je výše komentováno, dotčené nefragmentované území je
mimo EVL, přičemž v něm zatím není dokladován stálý výskyt velkých šelem. Mj. i z tohoto důvodu se
hodnotitelé přiklonili ke stanovení mírně nepříznivého vlivu s preferencí varianty světle modré u Pozděchova,
kde je navržena výstavba dvou na sebe navazujících tunelů.
Na základě stanovení jádrových oblastí s 95 % hustotou pravděpodobnosti výskytu velkých šelem s použitím
metody kernel density estimation, je patrné, že daný UAT je součástí oblasti výskytu medvěda hnědého. Obecně
velikost teritoria medvěda hnědého kolísá mezi 10 až 1600 km2, ovšem v našich podmínkách, resp. na Slovensku,
dosahuje jen kolem 10–30 km2 a závisí rovněž na množství dostupných letních i zimních úkrytů, zdrojů potravy,
ale také na velikosti celé medvědí populace v daném území (Hošek a kol., 2008). Na základě těchto údajů lze
konstatovat, že i rozdělené fragmenty UAT o rozlohách 46 a 67 km2 by měly být obecně dostatečné pro existenci
jejich teritoria, přičemž je legitimní i v této souvislosti požadovat po technickém řešení záměru zajištění zbytkové
průchodnosti.
Upozorňuje, že ve stejném území existuje záměr vybudovat trasu vedení 2x400kV Otrokovice - Střelná (státní
hranice), vzhledem k tomu, že se jedná o široký koridor, bylo by vhodné doplnit kumulativní vlivy tohoto
záměru a R49 na lokality soustavy Natura 2000.
Stanovisko posuzovatele:
V rámci IS EIA na webu MŽP případně agentury CENIA není zatím žádný doklad /dokument/ EIA k uvedené
stavbě, není zřejmé, na základě jaké databáze AOPK předkládá výše prezentované tvrzení. V případě, že by byly
k datu vypracování naturového hodnocení známy základní aspekty tohoto záměru, bylo by lze řešit kumulativní
vlivy, spojené zejména s odlesněním ochranného pásma.
Hodnocení vlivu záměru výstavby rychlostní silnice R 49 v úseku Lípa - státní hranice ČR/SR na území soustavy
Natura 2000 dle § 45i zákona 114/1992 Sb. je provedeno s vědomím mimořádného významu dotčené oblasti,
zejména s ohledem na vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda hnědého jako předměty ochrany EVL Beskydy.
Výše uvedené chráněné šelmy a další velcí savci, kteří žijí v CHKO Beskydy a v CHKO Bílé Karpaty mají v
prostoru kolem státní hranice jedinou a dosud bezproblémovou možnost migrací. Migrační koridor, který obě
oblasti propojuje, je proto nedílnou součástí jejich biotopu.
Stanovisko posuzovatele:
Není pravda, že jde o bezproblémový migrační profil – existence železnice a silnice nepředstavuje z hlediska
migrace ideální situaci, přičemž stávající dvojkolejná trať Horní Lideč – Púchov v migračně významném
koridoru v Lyském průsmyku (směr sever-jih) nedisponuje dostatečně kapacitními objekty z hlediska nároků
velkých savců kategorií A i B .
Dotčené území není prostorem trvalého výskytu velkých šelem, zatím byly dokladovány spíše náhodné výskyty,
území Vizovických vrchů zejména v severní části má charakter migračně významného území a dle habitatového
mapování (Romportl a kol. in Kutal M., 2012, ed.) i potenciál vhodného biotopu pro trvalý výskyt. Rovněž v
nálezové databázi žádný údaj ze zimy 2011/2012 zaznamenán není. V prosinci 2012 byl registrován pohyb
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R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.
telemetrované rysice po hřebeni Vizovických vrchů přes výhledový koridor posuzované stavby, rysice se ale
vrátila zpět (ústní sdělení v rámci konzultace posuzovatele na Správě CHKO Beskydy 30.1.t.r.). Ve vztahu k výše
uvedeným okolnostem, kdy je zatím především zájmové území s okolím součástí migračně významného území, je
pozornost legitimně věnována migrační prostupnosti; v tomto smyslu lze konstatovat, že pokud je zaručena 25 %
průchodnost trasy (aplikace studie Kusaka et al., 2009 z Chorvatska), je zabezpečena možnost migrace velkých
šelem daným migračním profilem a potenciální míra zásahu do biotopu je řešena požadavky na zmírnění
výhledového rozsahu odlesnění a další zmírňující opatření pro řešení stavby, včetně požadavku na prověření
možnosti rozšířeného zahloubení zejména v úseku Pozděchov – Lačnov.
Stavba R 49 představuje zásah do tohoto biotopu a tedy zásah do přirozeného vývoje chráněných živočichů. Pro
realizaci stavby je proto nezbytné žádat o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. K vyhodnocení
jsou použita dostupná nálezová data i dostupné publikované metodické materiály. U vyhodnocení vlivu na
populace nebyl však v důsledku nevhodného metodického postupu doceněn vliv záměru na ztrátu využitelného
prostoru pro hodnocené druhy.
Stanovisko posuzovatele:
Ve vztahu k otázce naturového hodnocení a naturového posouzení je požadavek na řešení výjimek jako zákonná
povinnosti každého oznamovatele, který zasahuje do podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů či
rostlin, indiferentní. Oblast správního řešení výjimek dle § 56 zákona jde mimo kontext naturového hodnocení a
posouzení. Ve výstupech naturového posouzení jsou transponována i opatření z naturového hodnocení, která
mohou být základem pro řešení příslušných výjimek ze zákona v příslušném správním procesu na úrovni KÚ
Zlínského kraje.
Velikost ovlivněného území byla řešena na základě habitatového modelu, který vyhodnocuje vhodnost
potenciálního biotopu pro velké šelmy v západních Karpatech a příhraniční oblasti. Pro hodnocení vlivu záměru
na biotop velkých šelem hodnotitelé využili GIS-vrstvu výskytu potenciálně vhodných biotopů v karpatských
pohořích na území ČR a v hraniční oblasti Slovenska, která byla vytvořena na základě habitatových
charakteristik jednotlivých druhů (Kutal a kol., 2011).
Byl uvažován pouze součet rozloh biotopů kategorie 3-5 (nejvhodnějších) na základě úvahy, že takto definovaný
je potenciálně vhodný jako biotop velkých šelem, které jsou součástí populace v EVL Beskydy a navazujícím
prostoru.
Jak již bylo zmíněno, byl orientačně pro účely verifikace údajů, řešených naturovým hodnocením, stanoven
odhad jádrové oblasti výskytu uvedených druhů velkých šelem na základě vstupních dat záznamů o šelmách v
letech 2000 až 2011 s využitím metody Kernel - určování homerange na základě bodových lokalizací. Na
základě tohoto přístupu lze shrnout, že oblasti výskytu druhu s 95 % hustotou pravděpodobnosti výskytu rysa a
vlka prakticky nezasahují do území, které autoři naturového hodnocení považují za ovlivněné silnicí (tj. do
koridoru 1200 m široké zóny kolem silnice /600 m od osy/). Pouze pro medvěda se výstupy dostávají s trasou do
střetu. Samozřejmě i tato metoda je závislá na dostatečné časové řadě prokázaných výskytů, poněvadž oblast
Vizovických vrchů zatím disponuje spíše náhodnými daty (resp. malým sběrem dat z této oblasti, data nejsou
dostatečně sourodá, ale dokáže alespoň poukázat na souvislosti významné pro hodnocení.
Na základě výše uvedených skutečností se AOPK neztotožňuje se závěrem Hodnocení a domnívá se, že záměr
by měl významně negativní vliv na předmět ochrany EVL Beskydy. Další argumentaci dokládají přílohou
„Bližší odůvodnění hodnocení vlivu záměru na velké šelmy“.
Stanovisko posuzovatele:
Tento názor posuzovatel nesdílí, jak je podrobněji vysvětleno v příslušných částech předkládaného Posouzení.
Posouzení průchodnosti plánované komunikace pro velké šelmy: Tato otázka je v Hodnocení řešena s využitím
dostupných nálezových dat a zároveň i všech publikovaných metodik zabývajících se problematikou
průchodnosti komunikací pro živočichy. Hodnocena je zde otázka velikosti migračních objektů, jejich
využitelnosti (migrační potenciál), umístění (křížení s dálkovými migračními koridory - výstupy úkolu VaV
„Vyhodnocení migrační prostupnosti krajiny pro velké savce a návrh optimalizačních opatření") i otázka celkové
hustoty průchodů. Vzdálenost průchodů využitelných pro velké šelmy zde nepřesahuje 3 km, tzv. zbytková
průchodnost trasy činí v nejvýznamnějších úsecích Bratřejov - Pozděchov a Pozděchov - Lačnov 37 - 50 %.
Hodnocení obsahuje také vyhodnocení variant, v úseku Bratřejov - Pozděchov je vyhodnocena jako vhodnější
severnější „světle modrá" varianta. Dalším klíčovým úsekem z hlediska průchodnosti je úsek od obce Střelná k
hranicím ČR, kde v oblasti Lyského průsmyku probíhá dálkový migrační koridor velkých šelem mezi oblastí
Bílých Karpat a jádrovou oblastí Javorníků. Dostatečná průchodnost tohoto významného úseku je závislá na
řešení situace na Slovenské straně, kde je navržen podchod o šířce 200 m. Realizace tohoto mostu je dle
Hodnocení podmínkou přijatelnosti celého záměru.
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Stanovisko posuzovatele:
Posuzovatel soudí, že právě řešení dlouhého mostu v Lyském průsmyku je určující podmínkou akceptovatelnosti
stavby a v dalších stupních projektové přípravy je nutno konkrétní technické řešení připravit a projednat i se
slovenskou stranou. Tato podmínka je podle názoru posuzovatele klíčová pro fázi přípravy záměru a je tak
limitní pro celkovou přípustnost stavby 4905 v rámci řešeného záměru R49. Příslušná podmínka je promítnuta
do výstupů předkládaného posouzení.
Při hodnocení vlivu snížení průchodnosti migračních koridorů byly využity také výsledky rozsáhlé studie
průchodnosti současné dálnice v oblasti Gorski kotár v Chorvatsku (Kusak et. al.,2009), ze které vyplývá, že při
zbytkové průchodnosti 25 % dálnice nepředstavovala významnou bariéru pro pohyb velkých šelem. S ohledem
na uvedené skutečnosti lze ve shodě s Hodnocením konstatovat, že stavba rychlostní komunikace R49 v úseku
Lípa - Státní hranice obsahuje opatření, která omezují bariérový účinek stavby na přijatelnou úroveň. Toto
celkové hodnocení průchodnosti stavby je však podmíněno výstavbou 240 m dlouhého mostu na slovenské
straně hranice, což zákonitě přináší pro konečné vyhodnocení jistou míru nejistoty.
Stanovisko posuzovatele:
Ve výstupech posouzení jsou navrhovány podmínky a opatření, které mají výraznější přispět k zajištění migrační
prostupnosti komunikace a příslušné parametry zbytkové průchodnosti. Ve vztahu k hraničnímu mostu
s přesahem na území Slovenska viz předchozí komentář.
Úbytek využitelného prostředí: Toto hodnocení je podstatně komplikovanější, protože je obtížné určit rozsah
území dotčeného záměrem. Pokud přijmeme obecné kritérium, že k významnému negativnímu zásahu dojde při
zániku více než 1 % využitelného prostředí populace, je nutné určit jednak celkovou plochu současného
využitelného prostředí, jednak rozlohu dotčeného území. V případě velkých šelem je zřejmé, že za dotčené
území nebude možné pokládat jen plochu stavby silnice. Vlivem rušení dojde k omezení využitelnosti podstatně
širšího území. Je zřejmé, že vymezit tuto plochu lze jedině na základě důkladných znalostí o způsobu využívání
prostředí hodnocenými druhy. Z hlediska dopadu na populaci bude obecně rozdíl v tom, zda komunikace protne
jádrové území výskytu nebo území s příležitostným výskytem migračního či disperzního charakteru. Pokud bude
ovlivněna centrální část, jak je tomu právě v případě předkládaného záměru, kdy rychlostní komunikace povede
středem Vizovických vrchů, je pravděpodobné, že toto pro populaci nejvýznamnější území svoji funkci ztratí,
což může z dlouhodobého hlediska přinést fatální následky. Důležitá je také otázka, zda komunikace, byť s
dostatkem průchodů, může být součástí domovských okrsků (tedy zda se domovský okrsek jednoho zvířete může
rozkládat na obou stranách silnice) nebo zda komunikace bude jedinci akceptována jako přirozená hranice.
Stanovisko posuzovatele:
Na základě dosavadní databáze výskytu velkých šelem v potenciálně dotčeném území je zřejmé, že Vizovické
vrchy představují spíše území s příležitostným výskytem migračního či disperzního charakteru než jádrové území
trvalého výskytu, jak je komentováno na více místech předkládaného posouzení. Důraz na minimalizaci efektu
migrační bariéry řešenou komunikací je tedy plně legitimní. V zahraničních studiích je dokázáno (viz např.
Chorvatsko Kusak), že při zajištění 25 % průchodnosti daná komunikace nepředstavuje významnou bariéru pro
velké šelmy. Medvěd využíval obou stran chorvatské dálnice, vlk a rys dálnici překonávali při svých disperzích.
Těžiště problému je tedy především ve stanovení vhodnosti prostředí splňujícího nároky konkrétního druhu od 0
do 100%. V podkladech habitatové analýzy (Romportl a kol. in Kutal M., 2012, ed.) pro modelování migračních
koridorů jsou pro jádrová území významné plochy s potenciálem vhodnosti prostředí nad 50%, při zahrnutí
některých dalších vstupních parametrů. Jde tedy o modelové stanovení z hlediska preference prostředí velkými
šelmami. Hnutí Duha ve svém vyjádření k dokumentaci a naturovému hodnocení, kdy se snaží doložit
významnost ovlivnění biotopu nad 1%, mj. argumentuje narušením nefragmentovaných lesních porostů o
rozloze nad 30 km2. Dále tento argument spojuje s potřebou hodnotit dotčení pouze vhodných biotopů, které se
vyskytují do 20 km od hranic EVL Beskydy, tedy v akčním rádiu, který může spadat do domovského okrsku rysa
využívajícího současně biotopy v EVL Beskydy a oblast navazující na toto území. K tomu lze uvést, že pokud za
vhodný biotop jsou pokládány oblasti jádrových území výskytu (aktuální i potenciální, tedy „nášlapné kameny“)
a významná migrační území (významné migrační zóny), tak tato území zasahují na jedné straně jen některé
z řešených polygonů kompaktních lesních celků, na druhé zahrnují i území mimo tyto kompaktní celky nad 30
km2. Při uplatnění tohoto principu dojde ke snížení dotčení vhodných lesních porostů pod 1% i pro územní
kriteria dané tímto vyjádřením.
Veškeré polemiky jsou tak dány především výběrem stanovených kriterií vstupních parametrů a následně i
výslednými čísly podle použitých výpočtových modelů. Pokud autoři naturového hodnocení použili z modelu
habitatové analýzy z roku 2011 území kategorie 3, 4 a 5, lze mít za to, že toto vymezení je odůvodněné.
Polemizovat v tomto kontextu by bylo možno s deklarovanou šířkou ovlivněného území 600 m od osy
komunikace, i ta je ale volena konzervativně na základě použitých literárních podkladů jako nejširší z výběru
(tedy poměrně konzervativně). Pokud by mělo být ovlivněné území (velikost ovlivněné zóny) stanoveno
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multikriteriálně, muselo by být řešeno formou proměnné vzdálenosti od osy podle reálného stavu (kvality)
biotopů podél koridoru stavby, mj. v návaznosti na členitosti terénu, anemoorografických parametrech apod.
V takovém případě by části odříznuté od oblasti hlavního výskytu, které by nedosahovaly rozlohy celého
domovského okrsku, zůstaly pro populaci nevyužitelné a bylo by je tedy nutné zahrnout do plochy dotčeného
území. Vzhledem k tomu, že velikosti teritorií se u velkých šelem pohybují řádově kolem 100 km2 (např. vlk 80
- 200 km2, rys i přes 300 km2), je zřejmé, že může jít o značný rozsah ploch. Dostupné údaje z telemetrických
studií naznačují, že velké šelmy obvykle preferují zachovalé nefragmentované oblasti a významnější
komunikace překonávají spíše jen při mimořádných situacích.
Stanovisko posuzovatele:
Dle dostupných nálezových dat není v současnosti ovlivněné území stavbou R49 jádrovou oblastí výskytu velkých
šelem. Leží mimo hranice EVL Beskydy a je využíváno pouze příležitostně. I dle mapy kategorizace území ČR
z hlediska výskytu a migrací velkých savců v příloze 1 Metodické příručky k zajištění průchodnosti dálničních
komunikací pro volně žijící živočichy (Hlaváč a kol., 2001) je území dotčené stavbou R49 kromě nejbližší oblasti
Lyského průsmyku hodnoceno jako území zvýšeného významu, tedy kategorie II.
Dle monitoringu velkých šelem z CHKO Beskydy 2003 – 2011 jsou tedy Vizovické vrchy jednou z oblastí pro
pravidelnější výskyt pouze medvěda. V širším dotčeném území (Vizovických vrších) není prokázán stálý výskyt
velkých šelem, tedy stabilní populace, takže vliv byl řešen především s ohledem na zajištění migrace velkých
šelem (existence dálkových migračních koridorů, migračně významné území). Rovněž habitatová analýza v práci
Romportla a kol (in Kutal M. 2012, ed.) pro koridorem přímo dotčené území dokládá údaje o výskytu velkých
šelem zjištěné terénním monitoringem za léta 2003 – 2012 jen pro medvěda, vyznačení výskytu rysa a vlka je
lokalizováno severně od řešeného koridoru stavby.
Posuzované Hodnocení vychází z předpokladu, že dotčeným územím je pouze pruh o šíři 600 m na obě strany od
osy plánované komunikace. Tímto postupem dochází patrně k výraznému podcenění rozsahu dotčených ploch.
Postup neodráží skutečnost, že pro hodnocené druhy je zásadní existence velkých nefragmentovaných oblastí.
Stanovisko posuzovatele:
Veškeré polemiky jsou tak dány především výběrem stanovených kriterií vstupních parametrů a následně i
výslednými čísly podle použitých výpočtových modelů. Pokud autoři naturového hodnocení použili z modelu
habitatové analýzy z roku 2011 území kategorie 3, 4 a 5, lze mít za to, že toto vymezení je odůvodněné.
Polemizovat v tomto kontextu by bylo možno s deklarovanou šířkou ovlivněného území 600 m od osy
komunikace, i ta je ale volena konzervativně na základě hodnotiteli použitých literárních podkladů jako nejširší
z výběru (tedy poměrně konzervativně). Pokud by mělo být ovlivněné území (velikost ovlivněné zóny) stanoveno
multikriteriálně, muselo by být řešeno formou proměnné vzdálenosti od osy podle reálného stavu (kvality)
biotopů podél koridoru stavby, mj. v návaznosti na členitosti terénu, anemoorografických parametrech apod.
Pří hodnocení je dále nutné brát v úvahu celkově nízký počet jedinců všech hodnocených druhů. Například
celkový počet rysů v oblasti Beskyd a přilehlé CHKO Kysuce se pohybuje kolem 10-15 dospělých jedinců, je
zřejmé, že zánik domovského okrsku jednoho jedince znamená pro populaci již velmi citelnou ztrátu (blížící se
10 %).
Stanovisko posuzovatele:
Významnost až unikátnost uvedených druhů šelem z hlediska předmětů ochrany EVL v České republice není
naturovým hodnocením nijak zpochybňována a rizikovost je obecně dána nízkými stavy populací, kdy každý
ohrožený jedinec představuje metodicky významný vliv a stanovení hranice mezi významným a méně významným
vlivem je závislá na kombinaci všech případných působících faktorů, kdy řadu aspektů je možno hodnotit jen
modelově či pravděpodobnostním způsobem. Na jedné straně lze deklarovat, že jakékoli přímé či nepřímé (i jen
potenciální) ohrožení každého jedince takové populace je významné, pak je nutno stav území s dotčením
potenciálně vhodných biotopů pro uvedené předměty ochrany jednoznačně zakonzervovat před jakýmikoli
aktivitami; na druhé straně je možno hodnotit reálnou významnost dotčeného území pro přežití dotčené populace
a její uchování v příznivém stavu (významnost zásahu do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu). V této
souvislosti se ukazuje zásadní především ohrožení migrace s důrazem na migračně významná území (zde hřeben
Vizovických vrchů a koridor Javorníky-Bílé Karpaty podél slovenské hranice) jako stěžejního aspektu přežívání
populací uvedených druhů v EVL Beskydy a míra zásahu do vhodných biotopů (v zónách potenciálního trvalého
výskytu zájmových druhů i mimo EVL Beskydy). Na tyto aspekty je naturové hodnocení dle názoru posuzovatele
legitimně zaměřeno a určité vytýkané nedostatky jsou mj. dány i nižší frekvencí srovnatelných dat o migracích a
výskytech uvedených druhů v dotčené oblasti jižně až JZ od EVL Beskydy. V této souvislosti posuzovatel pokládá
za účelné upozornit, že do případného rozhodnutí o přípustnosti stavby a případného zahájení výstavby může
dojít i k relativně významným a zatím blíže nespecifikovatelným změnám ve výskytech a disperzi velkých druhů
šelem, daných i stávajícím využitím území včetně dopravy po stávajících komunikacích. Je tedy nutno mj.
požadovat, aby byly zpřesněny údaje o výskytech a pohybech velkých šelem v území potenciálně dotčeném
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navrhovanou stavbou (koridorem stavby), na základě kterých by bylo možno pro jednotlivé fáze přípravy záměru
nadále konkretizovat předloženým posouzením a výstupy posudku E.I.A. navrhovaná preventivní zmírňující
opatření.
Pro určení procenta dotčených ploch je také nutné stanovit celkovou plochu území obývaného hodnocenými
druhy. I zde lze postupovat různými metodami, za nejvhodnější lze v rámci hodnocení vlivu záměru stavby R49
na EVL Beskydy považovat habitatovou analýzu EVL Beskydy a navazujících částí krajiny, které jsou v dosahu
beskydských populací. Hodnocení vychází z podkladové studie (Kutal a kol., 2011), která však zahrnuje i území
vzdálenější, navíc také území malé rozlohy, která jsou využitelná při migračních přesunech zvířat, ale ne jako
pravidelně využívané prostředí. Tímto postupem mohlo dojít k nadhodnocení celkové plochy využitelného
prostředí a tudíž ke snížení procenta dotčeného území.
Stanovisko posuzovatele:
Analogie komentářů výše. Právě na stanovení aspektu, zda jde o jádrové území výskytu, potenciálně vhodné
území trvalého výskytu nebo území, využívaná jen příležitostně, je možno pohlížet zcela rozdílně, kdy výsledná
teze závisí na použitém metodickém postupu. Na základě nálezových dat z oblasti není dotčené území pravidelně
využíváno. Šelmy využívají dané území pravděpodobně při svých potulkách či migracích.
Novější shrnutí dle Romportla a kol. in Kutal M., (2012, ed.) zatím pro data o výskytech velkých šelem z let 2003
až 2012 pro území přímo dotčené koridorem stavby znázorňuje jen výskyt medvěda, výskyty rysa a vlka jsou
dokládány severně od řešeného koridoru. Model byl vytvořen zejména pro určení koridorů migrace a disperze
v západních Karpatech, ale že nezohledňuje přitom minimální velikost vhodných oblastí a jejich vzájemnou
vzdálenost; dále je ale zřejmé, že vyjadřuje především potenciální vhodnost prostředí splňující nároky
konkrétního druhu ve škále od 0 do 100% s cílem vymezit jádrových zón aktuálního i potenciálního výskytu.
Dle nálezových dat zatím tedy není zřejmé, že ovlivněná oblast je součástí trvale užívaného teritoria velkých
šelem. Ovlivněný nefragmentovaný polygon UAT má v současnosti velikost 111 km2 a není tedy ani nyní
dostatečně velký, aby sloužil jako domovský okrsek pro vlka a medvěda. Na základě telemetrického sledování
rysice ve Veřovických vrších (www.beskydy.ivb.cz) bylo zjištěno, že velikost jejího domovského okrsku zde je
56,9 km2. Po rozdělení UAT komunikací bude velikost vzniklých částí 44 a 67 km2, což se blíží hranici obývaného
okrsku rysice ve Veřovických vrších. A navíc je upřesněnými zmírňujícími opatřeními, která jsou promítnuta do
výstupů posouzení, podpořena minimální 25% zůstatková průchodnost v trase migračních koridorů v rámci
migračně významných území (včetně návazností).

Veřejnost
Nevládní organizace (občanská sdružení)
Český svaz ochránců přírody, Severomoravské regionální sdružení
vyjádření ze dne 24.5. 2012 bez č.j.
V rámci vyjádření s řadou věcných, kritických, nesouhlasných či (přímo nebo alternativně) doporučujících
připomínek, postojů a názorů je komentována ta část, která se přímo nejobšírněji týká naturového hodnocení.
Komentář všech připomínek ČSOP – Severomoravského regionálního sdružení je součástí kapitoly
V předloženého posudku E.I.A. (pověřený zpracovatel RNDr. Tomáš Bajer, CSc.). Další text se tedy týká jen
komentáře postojů k naturovému hodnocení.
s)

vzhledem ke zjištěným skutečnostem (tahové cesty zejména velkých šelem) jsou délky všech tří tunelů,
zejména tunelu Lačnov nedostatečná! V tomto případě ČSOP odmítá stavbu R-49 ve vztahu k zásahu do
biotopu velkých šelem vzhledem jako takovou. Žádná z navržených variant není z hlediska průchodnosti
krajinou a rušení zvěře (šelem) při stavbě přijatelná. Samotné hodnocení uvádí (viz, str.252) stav jako
„...mírně negativní", což je z hlediska zákona č.114/1992 Sb., zkreslování a tedy hodnocení nepřijatelné.
Stanovisko posuzovatele
Naturové hodnocení mj. vycházelo ze studie z Chorvatska (Kusak et al., 2009), kde bylo zjištěno, že z 25%
průchodná dálnice nepůsobí jako nepřekonatelná bariéra pro velké šelmy. Snahou je samozřejmě maximálně
rozšířit úseky zatunelované, nelze ale navrhovat zcela nové varianty, které nebyly odůvodněně zahrnuty do
hodnocení. Světle modrá varianta u Pozděchova za navrhovanou MÚK se (zatímní) osou nové trasy I/57
vykazuje výrazný podíl tunelovaných úseků, přičemž oba delší tunely jsou lokalizované velmi vhodně vzhledem
k existenci významného migračního koridoru. K preferenci světle modré varianty přispívá i výrazně nižší míra
zásahu do lesních porostů jako součásti biotopu velkých šelem (potenciálně trvalý výskyt). Ve výstupech
posouzení je preferována světle modrá varianta u Pozděchova z řady důvodů, které jsou v příslušných pasážích
posouzení blíže komentovány, zejména jde o agregaci dvou delších tunelů v pozici, která je výhodnější z hlediska
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migračních koridorů i zbytkové migrační prostupnosti; je doporučeno mj. prověřit i možnost zahloubení trasy za
navrhovanou MÚK Pozděchov s cílem dosáhnout vyšší délky zatunelovaných úseků.
Pokud se prokáže, že z hlediska jiných veřejných zájmů není varianta světle modrá přípustná, s využitím
příslušných ustanovení § 45i z hlediska převažujícího veřejného zájmu je možné za výrazně podmíněně
akceptovatelnou pokládat i variantu základní, přestože vykazuje celkově horší parametry z hlediska nepřímého
ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy, opět za předpokladu prověření možnosti vyššího zahloubení
v navrhované ose, zejména pro úsek za navrhovanou MÚK Pozděchov (prodloužení tunelu Lačnov) po
přemostění Smolinky (prověřit zajištění odpovídajícího indexu otevřenosti a migračního potenciálu – včetně
výšky nad terénem –šířky migračního profilu) a dále v úseku východně od přemostění Smolinky (v úseku od km
cca 47,3 po km cca 48,4 s možností překrytí částí hlubšího zářezu). Tyto úpravy je nutno podrobit
aktualizovanému hodnocení.
t)

odmítnout hodnocení v tabulce 96. - Určení hodnot vlivu. Již ze samotného textu hodnocení a skutečného
stavu totiž vyplývá hodnocení -2 tj. významně negativní vliv. Autoři se snaží stavební záměr zjevně
podpořit a to je nepřípustné
Stanovisko posuzovatele:
Výsledné hodnocení není možné dle názoru posuzovatele pokládat za podporu výstavbě, naturové hodnocení
upozorňuje na příslušná rizika a střety navrhované komunikace a na základě okolnosti, že dotčené území není
místem trvalého výskytu korektně řešených předmětů ochrany EVL Beskydy, dochází k deklarovanému hodnocení
významnosti vlivu. Hodnocením uvedené postupy jsou podrobněji komentovány v příslušných částech posouzení
a v příslušných pasážích vlastního textu posudku.
u) hodnocení není se vůbec nezabývá posouzením navazujícího přivaděče silnice I/57ze směru Val. Meziříčí Vsetín, přestože spolu obě stavby souvisí. Z těchto důvodů je třeba tato posouzení odmítnout - obě stavby
musí být posuzovány společně .
Stanovisko posuzovatele:
Posuzovatel konstatuje, že realizace silnice I/57 není předmětem posuzovaného záměru a k jako takové k ní ani
zpracovatelský tým dokumentace (tedy ani hodnotitelé) neměli žádné podrobnější relevantní podklady. Tato
stavba musí být podrobena samostatné proceduře posuzování vlivů na životní prostředí, včetně samostatného
naturového hodnocení. Na druhé straně je nutno konstatovat, že projekt této stavby a následný provoz na této
komunikaci by měl být koordinován se stavbou rychlostní silnice R 49 v úseku Lípa – státní hranice.
Nezbytnost této koordinace souvisí z hlediska problematiky ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy (a velkých
šelem i jako zvláště chráněných druhů) především v synergických vlivech na migraci velkých savců
generovaných mj. vyvolanou dopravou jednak z hlediska provozu (a s tím související např. hlukovou zátěží),
jednak i z hlediska projektového řešení této stavby. Přitom je nezbytné projektové řešení a případnou realizaci
stavby přivaděče I/57 pojmout tak, aby v rámci koridoru vymezeného pro rychlostní silnici R49 a v něm navržené
trasy byly respektovány požadavky pro zajištění (nezhoršení) migrační propustnosti území. V této souvislosti
posuzovatel připomíná, že i novější vyhodnocení celkové propustnosti dnešní (stávající) komunikace I/57
v migračním koridoru Lomensko dle Váni a kol. (2012 in Kutal M. /2012, ed./) konstatuje i přes dobrou
propustnost zvýšené riziko srážky přesunujících se velkých savců s projíždějícími vozidly s ohledem na 6%
nepropustnost této komunikace (str.
Přestože hodnotitelé požadovali po oznamovateli alespoň nějaké bližší parametry navrhované trasy I/57 pro
hodnocení kumulativních vlivů, bylo zjištěno, že nejsou zatím kromě stopy na mapě dle ZÚR prakticky žádné
bližší parametry k dispozici. Navrhovaná trasa v žádné z variant dle ZÚR zatím nebyla předložena ani do
zjišťovacího řízení, jak lze dohledat na informačním systému EIA na webech MŽP nebo organizace CENIA.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů související s migrační
prostupností silnice I/57 není a nemohlo být předmětem náplně posuzovaného záměru. Protože si posuzovatel i
zpracovatelský tým posudku jsou vědomi synergických vlivů tohoto záměru, jsou s ohledem na okolnost, že
oznamovatel bude týž, pro další přípravu formulována příslušná doporučení.
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
vyjádření ze dne 25.5. 2012 bez č.j.
V rámci obsáhlého vyjádření s řadou věcných, kritických, nesouhlasných či (přímo nebo alternativně)
doporučujících připomínek, postojů a názorů je komentována část 2, která se přímo nejobšírněji týká naturového
hodnocení. Komentář všech připomínek OS Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu je součástí kapitoly
V předloženého posudku E.I.A. (pověřený zpracovatel RNDr. Tomáš Bajer, CSc.). Další text se tedy týká jen
komentáře postojů k naturovému hodnocení.
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Na str. 8 se ve studii mj. uvádí následující: „Silnice R49 je ukončena na hranicích ČR a SR v km 59,483 mostním
objektem (SO 5-211), jehož minimální délka je z technického hlediska 99 m. Z důvodu zajištění migrace byla délka
mostu prodloužena na 244 m a zasahuje na území Slovenska. Dle sdělení Národní dálniční společnosti v Žilině, bude
podoba hraničního mostu řešena v součinnosti s českou stranou v následných fázích projektových příprav (územní a
stavební řízení).“ Jde o stavební objekt Most na R49 přes služební komunikaci a bezejmenný potok č. 5-211.
Na str. 25 se ve studii mj. uvádí následující: „Při hodnocení významu snížení průchodnosti migračních koridorů byla
zohledněna studie průchodnosti současné dálnice v oblasti Gorski kotar v Chorvatsku (Kusak et. al., 2009). Dálnice v této
oblasti prochází územím osídleným velkými šelmami. Jsou zde vystavěny mosty, viadukty a jeden ekodukt (o šířce 100
m). Celková průchodnost je 25 %. Výsledky sledování překračování dálnice různými druhy zvířat ukázaly, že dálnice
v daném úseku netvoří bariéru pro pohyb velkých druhů savců a kopytníků a zajišťuje také spojitost mezi jejich biotopy
na obou stranách komunikace. Na základě této studie byla hodnota 25 % zvolena jako minimální zbytková průchodnost v
místech, kde trasa R49 kříží migračně významné území s vymezeným dálkovým migračním koridorem (viz obrázek 3),
tedy v oblastech MK1, MK2 a MK3. Hodnoty průchodnosti plánované R49 v jednotlivých migračních koridorech
dosahují hodnot vyšších než 25 % a bude zde tedy výstavbou plánovaných tunelů a mostních objektů v potenciálních
migračních profilech zaručena, při realizaci hraničního mostu o šířce 244 m, dostatečná průchodnost komunikace R49.“
Stanovisko posuzovatele:
Zatímní text spíše komentuje některé stěžejní pasáže naturového hodnocení. Posuzovatel soudí, že tyto pasáže
jsou formulovány korektně z hlediska zajištění zbytkové průchodnosti, včetně požadavku na řešení hraničního
mostu.
Autoři studie pro tři migrační koridory ve třech úsecích (MK1 až MK3) předkládají jak počty a charakter stavebních
objektů vhodných pro migraci (mosty a tunely), tak výpočty dle Metodické příručky V. Hlaváče a P. Anděla (2001). Děti
Země provedly laickou kontrolu těchto podkladů a výsledků a svá zjištění, která jsou odlišná od zjištění studie, jsou níže
(údaje pocházejí ze studie o vyhodnocení vlivů na EVL a z dokumentace EIA):
Technické údaje Základní varianty z vyhodnocení NATURA 2000 pro SO MK1 v úseku 41,5-44,9:

4-pólový most v km 41,790 o šířce 132 m, průchod na terénu podél vodního toku cca 120,0 m. Délka podchodu
28,0 m. Volná výška pod mostem cca 12,70 m. Určité rušivé vlivy přináší vedení lesní cesty 2. a 4. polem mostu (ve
směru staničení).

5-pólový most v km 42,216 o šířce 130 m, průchod na terénu podél vodního toku cca 120,0 m. Délka podchodu
28,0 m. Volná výška pod mostem cca 11,0 m. Určité rušivé vlivy přináší vedení lesní cesty 2. a 4. polem mostu (ve
směru staničení).

tunel Bratřejov v úseku km 42,360–42,720, délka 360 m.

6-pólový most v km 42,881 o šířce 223 m, průchod na terénu podél vodních toků cca 180,0 m. Délka podchodu
28,0 m. Volná výška pod mostem cca 14,5 m. Určité rušivé vlivy přináší vedení stávající lesní cesty v souběhu s
mostem podél severní hrany.

6-pólový most v km 43,535 o šířce 247 m, průchod na terénu podél vodního toku cca 210,0 m. Délka podchodu
28,0 m. Volná výška pod mostem cca 27,0 m.

tunel Pozděchov v úseku km 43,760–44,360, délka 600 m.
Děti Země: Úsek je 3,4 km a reálná délka pod 4 mosty (630 m) a nad 2 tunely (960 m) je 1,590 km, tj. 46,8 %.
Studie: Zbytková průchodnost v úseku MK1 širokém 3400 m je pro Základní variantu trasy 46,8 %.
Technické údaje SM varianty (severní) z vyhodnocení NATURA 2000 pro SO MK1 v úseku 41,5-44,9:

8-pólový most v km 41,969 o šířce 377 m, průchod na terénu cca 340,0 m. Délka podchodu 28,0 m. Volná výška
pod mostem cca 12,50 m. Rušivé vlivy polní cesty jsou eliminovány jejím umístěním do krajního pole mostu.

5-pólový most v km 42,616 o šířce 213,0 m, průchod na terénu podél vodního toku cca 175,0 m. Délka podchodu
28,0 m. Volná výška pod mostem cca 18,0 m.

14-pólový most v km 43,376 o šířce 727,0 m, průchod na terénu podél vodních toků cca 690,0 m. Délka podchodu
28,0 m. Volná výška pod mostem cca 19,0 m. Určité rušivé vlivy představují samoty Na Mezných, které se na
několika lokalitách nacházejí v blízkosti mostu.

3-pólový most v km 43,931 o šířce 99,0 m, průchod na terénu podél vodního toku cca 58,0 m. Délka podchodu 28,0
m. Volná výška pod mostem cca 16,0 m.
Děti Země: Úsek je 3,4 km a reálná délka pod 4 mosty (1263 m) je 1,863 km, tj. 37 %.
Studie: Zbytková průchodnost v úseku MK1 širokém 3400 m je pro Světle modrou variantu 50,5 %.
Technické údaje Základní varianty z vyhodnocení NATURA 2000 pro SO MK2 v úseku 45,000–48,900:

5-pólový most v km 45,560 o šířce 195 m, průchod na terénu cca 180,0 m. Délka podchodu 31,5 m. Volná výška
pod mostem cca 17,0 m. Určité rušivé vlivy přináší vedení lesní cesty 1. a 4. polem mostu (ve směru staničení).

tunel Lačnov v úseku km 45,740 – 46,160, délka 420 m.
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10-pólový most přes hluboké údolí Smolinky v km 46,920 o šířce 334,0 m, průchod na terénu podél vodního toku
cca 300,0 m. Délka podchodu 28,0 m. Volná výška pod mostem cca 30,0 m. Na obou březích vodního toku jsou
vedeny lesní cesty.

3-pólový most v km 47,411 o šířce 66,0 m, průchod na terénu podél vodního toku cca 52,0 m. Délka podchodu 28,0
m. Volná výška pod mostem cca 11,5 m.

3-pólový most v km 47,740 o šířce 115,0 m, průchod na terénu cca 90,0 m. Délka podchodu 28,0 m. Volná výška
pod mostem cca 9,5 m.

12-pólový most v km 48,796 o šířce 491,0 m, průchod na terénu cca 430,0 m. Délka podchodu 28,0 m. Volná výška
pod mostem cca 25,0 m. Most překlenuje dvě navazující údolí. V posledním poli je vedena polní cesta, její rušivé
vlivy jsou vzhledem k šířce mostu (z pohledu migrace živočichů) zanedbatelné. Situování mostu je v trase
dálkového migračního koridoru. Osa koridoru prochází při jeho levém okraji v lesním porostu.
Děti Země: Úsek je 3,9 km a reálná délka pod 5 mosty (937,5 m) a nad 1 tunelem (420 m) je 1,3575 km, tj. 35 %.
Studie: Zbytková průchodnost v úseku MK2 širokém 3900 m je pro Základní variantu 37,9 %.
Studie: Zbytková průchodnost v úseku MK2 širokém 3900 m je pro Světle modrou variantu 47,4 %.
Technické údaje Základní varianty z vyhodnocení NATURA 2000 pro SO MK3 v úseku 58,600–59,600:

3pólový most (5-209) přes Čaminský potok v km 58,610 o šířce 93 m, průchod na terénu cca 65,0 m. Délka
podchodu 28,0 m. Volná výška pod mostem cca 11,5 m. Vodní tok je veden středním polem mostu.

8-pólový most (5-211) v km 59,405 o šířce 244 m, průchod na terénu cca 200,0 m. Délka podchodu 28,0 m. Volná
výška pod mostem cca 9,5 m. Do krajního pole mostu je navrženo situování prostoru pro obracení techniky údržby
komunikace. Obdobné řešení je zvoleno v navazující komunikaci R6 na slovenském území. V průběhu zpracování
technické studie byla zkoumána minimální délka mostu, potřebná z technického hlediska. Z tohoto pohledu by
postačoval most délky 99 m, který je však v součinnosti s ostatními mosty v oblasti Lyského průsmyku pro zajištění
kvalitní migrace naprosto nedostatečný. Proto byly v rámci hodnocení uvažovány obě krajní možnosti (5-211A pro
3-pólový most a 5-211B pro 8-pólový most) jak je uvedeno následovně
Děti Země: Úsek je 1,0 km a reálná délka pod 2 mosty (125 m) je 0,125 km, tj. 12,5 %.
Děti Země: Úsek je 1,0 km a reálná délka pod 2 mosty (260 m) je 0,265 km, tj. 26,5 %.
Studie: Zbytková průchodnost v úseku MK3 širokém 1000 m je pro Základní variantu (99 m) 12,5 %.
Studie: Zbytková průchodnost v úseku MK3 širokém 1000 m je pro Základní variantu (244 m) 25,4 %.
Z uvedeného přehledu vyplývají dle názoru Dětí Země tyto skutečnosti, řada rozporných:
1) u MK1 v Základní variantě vyšly Dětem Země a studii NATURA shodné výsledky = 46,8 % trasy pro migraci
2) u MK1 ve SM variantě vyšly Dětem Země a studii NATURA rozdílné výsledky = DZ: 37 %, Studie: 50,5 %
3) u MK2 v Základní variantě vyšly Dětem Země a studii NATURA rozdílné výsledky = DZ: 35 %, Studie: 37,9 %
4) u MK2 ve SM variantě vyšlo ve studii NATURA tento výsledek = Studie: 47,4 % (výsledek je nepřezkoumatelný)
5) u MK3 v Základní variantě vyšly Dětem Země a studii NATURA (most 99 m) shodné výsledky = 12,5 %
6) u MK3 v Základní variantě vyšly Dětem Země a studii NATURA (most 244 m) rozdílné výsledky = DZ: 26,5 %
a Studie: 25,4 %
Tyto rozpory nemají vliv na podmínku, aby nejméně 25 % délky zkoumané trasy s migračním koridorem zajistilo
účinnou migraci pro velké savce (a vydru), ačkoliv jsou výsledky u všech MK rozdílné. Nicméně v rámci doplnění a
přepracování dokumentace EIA je žádoucí ujasnit způsob výpočtu podílu úseku pro migraci ve všech rozporných
případech 3 úseků.
Nicméně jako zásadní problém vidí Děti Země ve skutečnosti, že MK3 má nejasný konec úseku silnice R49, resp. Děti
Země identifikovaly různé údaje, které dokládají ukončení silnice R49 na české hranici, což má významný vliv pro
stanovení účinnosti MK3 pro migraci. Děti Země vycházejí z těchto údajů:
1) dokumentace EIA udává ukončení úseku R4905 v km 59,405, čemuž odpovídá i mapa se silnicí R4905
2) dokumentace EIA udává i ukončení úseku R4905 mostem č. 5-211 v km 59,483, tj. o 78 metrů dále na Slovensku
3) studie NATURA 2000 udává ukončení úseku R4905 v km 59,600, tj. o 195 metrů dále na Slovensku
4) mapa s R4005 ukazuje, že most č. 5-2011 v ČR je velmi krátký– odhadem 20-30 metrů, tzn. s MP blízkým nule
Na základě těchto skutečností není zřejmé, proč autor dokumentace EIA uvádí rozporné ukončení silnice R4905, jednou
v km 49,405 a podruhé v km 59,483. A obdobně není zřejmé, proč autoři studie s vyhodnocením vlivů na EVL udávají
ukončení úseku R4905 ještě dále, a to v km 59,600, přitom ani most délky 99 m a ani délky 244 m se na území ČR
nemůže reálně nacházet, max. délky 30 metrů (dle mapy, což je migraci nevyužitelné).
Pokud zkoumaný úsek silnice R4905 reálně končí v km 59,405, přičemž most č. 5-2011 s délkou 30 metrů má nulový
vliv na migraci, pak jsou i výpočty autorů studie s vyhodnocením vlivů záměru na soustavu NATURA 2000 pro MK3
zcela chybné, neboť by byly takové: Úsek je dlouhý jen 805 m a reálná délka pod 1 mostem (65 m) je 65 m, tj. 8,1 %.
Údaj 8,1 % pro MK3 je hluboko pod limitem 25 %, tzn. silnice R4905 v Základní variantě znemožňuje migraci a je nutné
její trasování či parametry změnit např. tak, že mezi mosty č. 5-208 v km 57,93 (délka 82 metrů) a č. 5-209 v km 58,61
(délky 94 metrů) vložit zahloubený tunel min. délky 150 metrů, optimálně 500-550 metrů.
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Stanovisko posuzovatele:
Uvedené rozpory ve staničení kilometráži apod., které se objevují v dokumentaci, musí řešit oznamovatel,dle
názoru posuzovatele mohou vyplývat z různého staničení různých podvariant a různého staničení v technických
podkladových studiích.
K dílčím rozporům z hlediska stanovení zbytkové průchodnosti je možné pro úsek protínající migrační koridory
MK2 a MK3 konstatovat, že:
 Úsek trasy v rámci MK2 v základní variantě je dlouhý 3900 m. Součet šířek objektů ve vedení trasy
v základní variantě při průchodech na terénu (odečteno v technických výkresů jednotlivých příčných
objektů) je 1477 m, tj. 37,9 %.
 Úsek trasy v rámci MK2 ve světle modré variantě je dlouhý 3600 m. Součet šířek objektů ve vedení trasy
v této variantě při průchodech na terénu (odečteno v technických výkresů jednotlivých příčných objektů) je
1757 m, tj. 48,81 %.
 Úsek trasy v rámci MK3 je dlouhý 1000 m. Součet šířek objektů ve vedení trasy v základní variantě při
variantě menšího hraničního mostu při průchodech na terénu (odečteno v technických výkresů jednotlivých
příčných objektů) je 125 m, tj. 12,5 %.
 Součet šířek objektů ve vedení trasy v základní variantě při variantě delšího hraničního mostu při
průchodech na terénu (odečteno v technických výkresů jednotlivých příčných objektů) je 254 m, tj. 25,4 %.
Hodnotitelé vycházeli z oznamovatelem předaných údajů a mapového podkladu, kdy na velkých mapách s malým
mostem je udáván konec v km 59,500; protože následnou úpravou na základě předběžného upozornění
hodnotitelů na to, že je ohrožena metodicky doporučená zbytková průchodnost, byl do mapových podkladů
doplněn most delší. Za věcnou podstatu prezentovaného rozboru a celé připomínky posuzovatel pokládá
okolnost, že je nutno i v křížení MK3 požadovat, aby technicky byla zajištěna dostatečná zbytková průchodnost a
těžištěm je tedy dostatečně dlouhý hraniční most, který terénní konfigurace i ve vztahu k migračnímu potenciálu
a parametrům otevřenosti profilu umožňuje. Tento aspekt posuzovatel pokládá za klíčový pro celkovou
přípustnost záměru R49 v rámci stavby 4905, proto je ve výstupech posouzení navrhována základní podmínka
pro akceptovatelnost případného řešení záměru. V případě, že by nedošlo k dohodě, nelze R49 ve stavbě 4905
realizovat.
Děti Země žádají, aby v rámci přepracované a v doplněné dokumentaci EIA bylo provedeno i přepracování studie
s vyhodnocením vlivů záměru na soustavu NATURA 2000 (EVL) tak, že bude přezkoumatelně ověřitelným způsobem
doloženo, jak došli autoři k rozdílným výpočtům podílu tří úseků vhodných pro migraci od výpočtu Dětí Země, přestože
číselné údaje jsou vyšší než 25 % a nemají vliv na údajnou účinnou migraci. Navíc není zřejmé, jak byla vypočítána
migrační funkčnost úseku s MK2 pro světle modrou variantou, neboť tyto údaje ve studii chybějí.
Stanovisko posuzovatele:
Posuzovatel konstatuje v této souvislosti nižší transparentnost dokladování postupů a propočtů v rámci
naturového hodnocení, např. formou přehledného tabelárního uspořádání či vhodné přílohy, i když většina
požadovaných údajů je zahrnuta do příslušné části textu naturového hodnocení nebo do příloh 1 a 2. Těžištěm
pro migrační funkčnost úseku přes MK2 ve variantě světle modré jsou tunely Pozděchov a Lačnov. Pro fázi
územního řízení je doporučeno řešit aktualizovanou migrační studii, ve které budou zcela transparentně
dokladovány všechny použití vstupní /technické/ údaje a postupy.
Děti Země žádají, aby v přepracované a v doplněné dokumentaci EIA a v přepracované studii s vyhodnocením vlivů
záměru na soustavu NATURA 2000 (EVL) bylo ověřitelným způsobem objasněno a doloženo, v jakém km končí úsek
R4905 a proč se údaje rozcházejí 2x? Současně je požadováno, jakým závazným způsobem má být se Slovenskou
republikou zajištěno, aby hraniční most měl nějakou konkrétní délky a jakou, která má být z větší části na slovenské
straně. Současně bude doložena podrobná dokumentace s mapou, z nichž bude zřejmé, jak je silnice R6 technicky řešená
v dotyku se státní hranicí, resp. jakým technickým dílem. Na základě těchto důkazů pak dojde k věrohodnému přepočtu
migrační funkčnosti úseku s MK3.
Stanovisko posuzovatele:
Jak bylo již prezentováno, naturové hodnocení vychází z jediného staničení pro hraniční most. Za věcnou
podstatu celé připomínky posuzovatel pokládá okolnost, že je nutno i v křížení MK3 požadovat, aby technicky
byla zajištěna dostatečná zbytková průchodnost a těžištěm je tedy dostatečně dlouhý hraniční most, který
terénní konfigurace i ve vztahu k migračnímu potenciálu a parametrům otevřenosti profilu umožňuje. Tento
aspekt posuzovatel pokládá za klíčový pro celkovou přípustnost záměru R49 v rámci stavby 4905, proto je ve
výstupech posouzení navrhována základní podmínka pro akceptovatelnost případného řešení záměru. V případě,
že by nedošlo k dohodě, nelze R49 ve stavbě 4905 realizovat.
Děti Země požadují, aby v přepracované a v doplněné dokumentaci EIA bylo technicky prověřeno a doloženo, zda je
možné mezi km 57,93 a 58,61 vybudovat zahloubený tunel o min. délky 150 m (a max. délky 550 m), který by zajistil
vyšší migrační funkčnost tohoto hraničního úseku bez ohledu na jednání se slovenskou trasou o délce hraničního tunelu.
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Stanovisko posuzovatele:
Uvedený požadavek je možno do výstupů posouzení promítnout jako možné posílení parametrů trasy z hlediska
zbytkové průchodnosti s tím, že odpověď na tento požadavek bude součástí dokumentace pro územní řízení.
Nemůže však dle názoru posuzovatele nahradit hraniční mostní objekt. Poloha navrhovaného tunelu je totiž
z hlediska optimálních parametrů vhodnosti území pro migraci méně výhodná (kontext zástavby Střelné,
migračně nevhodné prakticky úrovňové křížení železnice a silnice I/49, zcela mimo funkční prvky ÚSES,
otevřená krajina) než procesně problémové, ale polohově vhodnější řešení hraničního mostu. Bude však nutno
prověřit normovaný podélný sklon a výškové parametry dotčeného úseku tak, aby zároveň přes hraniční území
v depresi mohl být řešen odpovídající mostní objekt.
Autoři studie pracují s metodikou AOPK ČR z roku 2001. Avšak v červnu 2010 vyšel odborný článek autorů J. Žáka,
R. Bocka a P. Rotha pod názvem „Migrační potenciál migračních objektů (viz příloha), který upozorňuje na nedostatky
použité metody, což dokládá na konkrétních příkladech. Podle těchto autorů stávající metodika „může dávat přijatelné
výsledky, zejména pokud se dílčí složky MP blíží jedničce. Použití geometrických průměrů není vysvětleno ani
zdůvodnitelné a pro čísla menší než 0,1 dává nesmyslné výsledky. Není zohledněna pravděpodobnost rušivých vlivů v
budoucnosti. Jednotná hodnota rušivých vlivů pro všechny kategorie fauny také neodpovídá skutečnosti, neboť různé
kategorie (a někdy i jednotlivé druhy) reagují na stejné rušivé podněty různě. Minimální šířka profilu nemá vliv na index
C. Není zohledněna skutečnost, že pro velké šířky nadchodů není nutné navrhovat velký náběh. Využití geometrických
průměrů nezajišťuje, že v případě, kdy jedna z veličin se dostane pod hranici přijatelnosti je jako nepřijatelná označena i
celá konstrukce mostu. Z definice migračního potenciálu jako pravděpodobnosti vyplývá, že nemůže být větší než jedna,
což algoritmus současné metodiky nezaručuje.“ Proto navrhují, aby se MPE a MPT nepočítaly jako geometrické průměry
a v článku dokazují výhody a rozdílné výpočty podle současné metodiky a podle jimi navržené metodiky. Vzhledem
k existenci obou metodik je nutné v rámci principu předběžné opatrnosti, aby v přepracované a doplněné studii
s vyhodnocením vlivů záměru na EVL byly vypočítány a uvedeny údaje i dle navržené metodiky a zjištěno, zda migrační
potenciál je stále zachován. Pokud ne, tak by měla být navržena účinná eliminační opatření.
V této souvislosti Děti Země požadují, aby v přepracované a v doplněné studii s vyhodnocením vlivů záměru na EVL
byly provedeny výpočty migračních údajů i podle nové metodiky navržené autory Žák, Bocek a Roth a tyto údaje byly
pak konfrontovány s údaji současné metodiky AOPK ČR. V případě zásadních rozporů by se pak navrhla vhodná řešení.
Stanovisko posuzovatele:
Citovaná a přiložená metodika autorů Žáka, Bocka a Rotha není zatím oficiálním metodickým přístupem
k řešení prostupnosti a pokud do doby řešení územního řízení bude uznána za oficiální, lze pouze doporučit
v rámci přípravy záměru kontrolní přepočet. V rámci konzultace posuzovatele na AOPK ČR byl naznačen zatím
spíše rezervovaný přístup k uvedenému postupu. Posuzovatel na základě konzultace v týmu zpracovatele posudku
v uvedené souvislosti upozorňuje na existenci následujících relevantních podkladů, schválených Ministerstvem
životního prostředí:
 Technický předpis 180 „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící
živočichy“ (EVERNIA 2006), se kterým MŽP, odbor ekologie a krajiny a lesa vyslovilo souhlas pod č.j.
45193/ENV06 (schváleno MD – OPK čj. 413/06 – 120- RS/2 ze dne 27.7.2006 s účinností od 1. srpna 2006)
 Technický předpis 181 „Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby“ (EVERNIA 2006), ke kterému
MŽP pod č.j. 58926/ENV/2006 ze dne 25. srpna2006 konstatovalo, že nejsou připomínky k obsahu
technických podmínek hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby (schváleno MD – OPK č.j. 505/06120-RS ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006)
 Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK
ČR), která byla schválena Ministerstvem životního prostředí dle zápisu č. 78/2001 z porady vedení MŽP a
která byla doporučena k použití při přípravě a povolování staveb dálničních komunikací
Posuzovatel předpokládá konzistenci odborných nároků MŽP vycházejících z výše uvedených relevantních
podkladů, ze kterých mimo jiné například vyplývá, že ve vztahu k velkým šelmám je odsouhlaseno, že má být
každých 3 – 5 km velký most nebo ekodukt minimálně 40 m. Přesto jsou ve výstupech posouzení (s průmětem do
výstupů posudku EIA) nad uvedené a MŽP schválené dokumenty promítnuty (právě a především s ohledem na
charakter dotčeného území) nadstandardní požadavky zpracovatelského týmu posudku na technické řešení
záměru a provedení objektů zajišťujících dostatečnou migrační prostupnost a zbytkovou průchodnost.
Hnutí Duha, Místní skupina Olomouc
vyjádření ze dne 28.5. 2012 bez č.j.
Komentář všech připomínek OS Hnutí Duha, místní skupiny Olomouc je součástí kapitoly V předloženého
posudku E.I.A. (pověřený zpracovatel RNDr. Tomáš Bajer, CSc.). Další text se tedy týká jen komentáře
připomínek, postojů a názorů k naturovému hodnocení.
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c) Chybějící hodnocení přivaděče I/57
Str. 13: „Posuzovaný záměr počítá s tím, že silnice I/57 (tzv. přivaděč) funguje společně se silnicí R49“. Přitom
předmětem posuzování je pouze stavba R49 a ne přivaděč I/57. Postup odděleného posuzování 2 na sobě
závislých staveb nepovažují za korektní, kontextu Natura 2000 se týká bod IV:
IV: Již teď existují významné důvody z hlediska ochrany přírody, proč by stavba přivaděče I/57 mohla být
problematická – vede v těsné blízkosti EVL Pozděchov a protíná dálkový migrační koridor velkých savců,
částečně dokonce vede v jeho trase. Požadujeme, aby byla dokumentace doplněna o posouzení všech
souvisejících staveb, především přivaděče I/57 z Valašské Polanky.
Stanovisko posuzovatele:
Posuzovatel konstatuje, že realizace silnice I/57 není předmětem posuzovaného záměru a k jako takové k ní ani
zpracovatelský tým dokumentace (tedy ani hodnotitelé) neměli žádné podrobnější relevantní podklady. Tato
stavba musí být podrobena samostatné proceduře posuzování vlivů na životní prostředí, včetně samostatného
naturového hodnocení. Na druhé straně je nutno konstatovat, že projekt této stavby a následný provoz na této
komunikaci by měl být koordinován se stavbou rychlostní silnice R 49 v úseku Lípa – státní hranice.
Nezbytnost této koordinace souvisí z hlediska problematiky ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy (a velkých
šelem i jako zvláště chráněných druhů) především v synergických vlivech na migraci velkých savců
generovaných mj. vyvolanou dopravou jednak z hlediska provozu (a s tím související např. hlukovou zátěží),
jednak i z hlediska projektového řešení této stavby. Přitom je nezbytné projektové řešení a případnou realizaci
stavby přivaděče I/57 pojmout tak, aby v rámci koridoru vymezeného pro rychlostní silnici R49 a v něm navržené
trasy byly respektovány požadavky pro zajištění (nezhoršení) migrační propustnosti území. V této souvislosti
posuzovatel připomíná, že i novější vyhodnocení celkové propustnosti dnešní (stávající) komunikace I/57
v migračním koridoru Lomensko dle Váni a kol. (2012 in Kutal M. /2012, ed./) konstatuje i přes dobrou
propustnost zvýšené riziko srážky přesunujících se velkých savců s projíždějícími vozidly s ohledem na 6%
nepropustnost této komunikace (str.
Přestože hodnotitelé požadovali po oznamovateli alespoň nějaké bližší parametry navrhované trasy I/57 pro
hodnocení kumulativních vlivů, bylo zjištěno, že nejsou zatím kromě stopy na mapě dle ZÚR prakticky žádné
bližší parametry k dispozici. Navrhovaná trasa v žádné z variant dle ZÚR zatím nebyla předložena ani do
zjišťovacího řízení, jak lze dohledat na informačním systému EIA na webech MŽP nebo organizace CENIA. Pro
podrobnější hodnocení kumulace vlivů tedy nebylo dodáno ani pro naturové hodnocení ze strany oznamovatele
(zadavatele) více informací, na základě kterých by bylo možno tuto komunikaci alespoň rámcově vyhodnotit
(parametry tunelů, mostů, podélné sklony, předběžný tvar apod., tedy aspekty technického řešení alespoň
v podobě, na základě které by bylo lze objektivně odhadovat migrační prostupnost, zbytkovou průchodnost a
další kontexty této stavby).
Na základě konzultace ve zpracovatelském týmu posudku posuzovatel konstatuje, že vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů související s migrační prostupností silnice I/57 není a nemohlo být předmětem náplně
posuzovaného záměru. Protože si posuzovatel i zpracovatelský tým posudku jsou vědomi synergických vlivů
tohoto záměru, jsou s ohledem na okolnost, že oznamovatel bude týž, pro další přípravu formulována příslušná
doporučení.
e) Ignorování připomínek orgánů ochrany přírody – posouzení tunelů pod Vizovickými vrchy
Zpracovatel dokumentace považuje připomínku obce Lačnov na plné respektování vyjádření orgánů ochrany
přírody za „samozřejmý požadavek“. Přitom zcela ignoroval požadavek MŽP, odboru zvláště chráněných částí
přírody, který v dopise č.j. 3182/620/09 ze dne 10.9.2009 požaduje, aby „byly v prostoru Vizovických vrchů
mezi Pozděchovem a Lačnovem hledány další alternativní varianty s menším negativním dopadem na přírodní
hodnoty a fragmentaci krajiny než vyvolává zejména základní (červená) varianta, a to samozřejmě s ohledem na
místní obyvatele. Takovou variantu může představovat realizace co nejdelších tunelů pod Vizovickými vrchy s
vyloučením jejich vyústění v přírodně hodnotných lokalitách a místech s vysokým potenciálem z hlediska
možnosti migrace velkých savců. Na tuto variantu, která zatím nebyla posuzována, poukazuje v textu např.
zpracovatel přílohy hodnotící vliv na krajinný ráz (Doc. Ing. Petr Sklenička, CSc.)“. Požadavek na zpracování
dlouhých tunelů uplatnila v rámci posuzování dokumentace celá řada další organizací. Zpracovatel by se tedy
měl tímto požadavkem skutečně odpovědně zabývat.
Opětovně požadují posouzení nové varianty co nejdelších tunelů pod Vizovickými vrchy s vyloučením jejich
vyústění v přírodně hodnotných lokalitách a místech s vysokým potenciálem z hlediska možnosti migrace
velkých savců, tak, aby v co nejmenší míře fragmentovaly celistvý lesní komplex.
Stanovisko posuzovatele:
V obecné rovině s ohledem na zájmy ochrany přírody je prezentovaný požadavek v zásadě legitimní. Ve vztahu
k uvedené připomínce je ale nucen zpracovatelský tým posudku konstatovat, že je v prvé řadě nezbytné vycházet
z technických možností vedení variant v zájmovém území, a to i se zohledněním hlediska účelně vynaložených
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prostředků na technické řešení záměru tak, aby bylo dosaženo maximálního kompromisu mezi zájmy všemi
složek životního prostředí a veřejného zdraví, tedy nikoliv pouze a jenom respektování zájmů výše uvedených.
Situování Dokumentací navržených (a naturovým hodnocením jako součástí Dokumentace řešených) variant
nezávisí pouze od platných legislativních předpisů, zejména technických, ale i od možnosti připojení
plánovaného přivaděče silnice I/57 ze severu - od Vsetína. S ohledem na obtížnost horského terénu, nemá
projektant k dispozici mnoho možností variantního návrhu tras silnice R49 a varianty červená a modrá se
v tomto smyslu jeví jako nejvhodnější, přičemž do synergického hodnocení vstupují i zájmy ochrany vod a
ochrany obyvatelstva.
Posuzovatel na základě konzultace v týmu zpracovatele posudku v uvedené souvislosti upozorňuje na existenci
následujících relevantních podkladů, schválených Ministerstvem životního prostředí:
 Technický předpis 180 „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící
živočichy“ (EVERNIA 2006), se kterým MŽP, odbor ekologie a krajiny a lesa vyslovilo souhlas pod č.j.
45193/ENV06 (schváleno MD – OPK čj. 413/06 – 120- RS/2 ze dne 27.7.2006 s účinností od 1. srpna 2006)
 Technický předpis 181 „Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby“ (EVERNIA 2006), ke kterému
MŽP pod č.j. 58926/ENV/2006 ze dne 25. srpna2006 konstatovalo, že nejsou připomínky k obsahu
technických podmínek hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby (schváleno MD – OPK č.j. 505/06120-RS ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006)
 Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK
ČR), která byla schválena Ministerstvem životního prostředí dle zápisu č. 78/2001 z porady vedení MŽP a
která byla doporučena k použití při přípravě a povolování staveb dálničních komunikací
Posuzovatel předpokládá konzistenci odborných nároků MŽP vycházejících z výše uvedených relevantních
podkladů, ze kterých mimo jiné například vyplývá, že ve vztahu k velkým šelmám je odsouhlaseno, že má být
každých 3 – 5 km velký most nebo ekodukt minimálně 40 m. Přesto jsou ve výstupech posouzení (s průmětem do
výstupů posudku EIA) nad uvedené a MŽP schválené dokumenty promítnuty (právě a především s ohledem na
charakter dotčeného území) nadstandardní požadavky zpracovatelského týmu posudku na technické řešení
záměru a provedení objektů zajišťujících dostatečnou migrační prostupnost a zbytkovou průchodnost.
Hodnotitelé tedy nemohou doplňovat údaje o záměru (tedy měnit charakter záměru), hodnotí to, co bylo
předloženo.
g) Chybné závěry hodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000
Chybějící monitoring - Autoři provádějí hodnocení záměru pouze na základě dat z databáze AOPK nebo dat od
jiných subjektů, které pak analyzují. Vlastní data získaná v rámci biologického hodnocení EIA jsou přitom zcela
nedostatečná. Nebylo vůbec využíváno stopování velkých šelem na sněhové obnově, pouze několik měsíců v
zimě byly používány částečně funkční 3 fotopasti ve dvou lokalitách, což je pro reprezentativní monitoring
celého území zcela nedostatečné (cf. Zimmermann et al. 2007). Projekt s tak velkým zásahem do krajiny jako je
výstavba velkokapacitní silnice lze jen obtížně hodnotit bez dlouhodobého monitoringu ve sledovaném území
prováděném aspoň se stejnou intenzitou, jakou je prováděn monitoring šelem na vlastním území v EVL
Beskydy. Závěry vycházející pouze z dat jinde publikovaných a sbíraných pro jiný účel proto musí být
používány s opatrností, vědomím neúplnosti dat a nejistoty závěrů, ke kterým docházejí.
Stanovisko posuzovatele:
S podanou připomínkou lze částečně souhlasit, na druhé straně i hodnotitelé vycházejí z vlastních terénních
šetření a z konzultací s místními znalci, jak je v úvodu naturového hodnocení zmíněno. I z dostupných databází
ohledně sledování velkých šelem je zřejmé, že Vizovickým vrchům byla zatím věnována z hlediska srovnatelnosti
dat výrazně nižší pozornost, než vlastní EVL Beskydy. Důraz na monitoring pohybu velkých šelem jak
v předprojektové fázi, tak i pro další stupně projektové dokumentace je do výstupů posouzení (i posudku E.I.A.)
promítnut.
Podle předložené databáze AOPK, se kterou pracovali i autoři naturového hodnocení, vyplývá, že jde především
pouze o občasný výskyt uvedených druhů pravděpodobně při migracích či potulkách.
Z nálezové databáze ochrany přírody (AOPK ČR, 2013) k datu 8.2. 2013 lze dovodit:
 Medvěd- 2001, 2004 4x, 2005, 2006 2x, 2007, 2010
 Vlk – 2008, 2009
 Rys – 2006 2x, 2008
V rámci konzultace posuzovatele na Správě CHKO Beskydy 30.1. 2013 dále vyplynulo, že v prosinci 2012 byla
telemetricky dokladována rysice ve Vizovických vrších, která migrovala na západ a následně se vrátila na
východ hřebenem mezi Pozděchovem a Lačnovem, takže migrační význam hřebene Vizovických vrchů je i tímto
aktuálním sledováním potvrzen. Dle monitoringu velkých šelem z CHKO Beskydy 2003 – 2011 jsou tedy
Vizovické vrchy jednou z oblastí pro pravidelnější výskyt pouze medvěda. V širším dotčeném území (Vizovických
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vrších) není prokázán stálý výskyt velkých šelem, tedy stabilní populace, takže vliv byl řešen především
s ohledem na zajištění migrace velkých šelem (existence dálkových migračních koridorů, migračně významné
území).
Chybějící záruky vylučující významně negativní vliv záměru na EVL Beskydy: Z úvodu popsané historie vzniku
hodnocení vyplývá, že záměr R49 byl v prvotní fázi hodnocen jako významně negativní a změna projektu, která
vyústila v jeho menší předpokládaný dopad na předměty ochrany – evropsky chráněné druhy velkých šelem,
spočívala v úpravě mostu na slovenské straně, konkrétně v jeho rozšíření z 99 na 240 metrů, který zajistí volnou
průchodnost terénem cca 200 metrů. V současné době však neexistuje žádná záruka, že tyto podmínky budou
dodrženy, vzhledem k tomu, že mají být realizovány na území jiného státu zcela jiným subjektem. Je nutné, aby
existovalo minimálně pravomocné územní rozhodnutí, aby mohla být alespoň minimální průchodnost
migračního profilu MK3 zajištěna.
Stanovisko posuzovatele:
Na str. 5 v úvodu naturového hodnocení je vysloveně uvedeno, že v září roku 2011 byl zpracován koncept
hodnocení vlivů stavby R49 na základě předloženého technického řešení. Výsledkem hodnocení bylo
konstatování, že realizace záměru představuje významný negativní vliv na dotčené lokality soustavy Natura
2000. Na základě vznesených připomínek bylo technické řešení přepracováno. Konkrétně se jednalo o změnu
technického řešení mostu na hranicích ČR/SR. Také byl doplněn návrh základních doprovodných opatření
(eliminace hluku, osvitu, oplocení apod.), které budou při stavbě R49 realizovány za účelem snížení negativních
vlivů záměru na prostředí.
Dokumentace E.I.A. v grafické části pro segment 2 přitom již s delším mostem počítá. Posuzovatel soudí, že
právě řešení dlouhého mostu v Lyském průsmyku je určující podmínkou akceptovatelnosti stavby a v dalších
stupních projektové přípravy je nutno konkrétní technické řešení připravit a projednat i se slovenskou stranou.
Tato podmínka je podle názoru posuzovatele klíčová pro fázi přípravy záměru a je tak limitní pro celkovou
přípustnost stavby 4905 v rámci řešeného záměru R49. Příslušná podmínka je promítnuta do výstupů
předkládaného posouzení.
Rozpor s metodikou MŽP: Z předchozího plyne, že naturové hodnocení není zpracováno v souladu s metodikou
doporučeného postupu hodnocení. Není totiž přípustné, aby zadavatel v průběhu hodnocení měnil zadání
záměru. Pokud proběhnou dodatečné úpravy záměru, musí být takový záměr posouzen jako další varianta
postupem dle § 45i ZOPK. Není ani zcela jasné, jak dlouhý úsek dálnice je vlastně hodnocen. Na různých
místech dokumentace EIA se totiž objevují různé hodnoty ukončení dálnice (např. 59,405 na str. 23; 59,500 na
str. 213; 59,650 a 59,600 na str. 233; 59,645 na str. 270,). Jakou variantu tedy hodnotí autoři naturového posudku
a jakou další autoři dokumentace EIA, která je předložena ke schválení, není zcela zřejmé. Autoři hodnocení při
popisu hodnocení průchodnosti mluví o dvou variantách hraničního mostu 5-211A a 5-211B. V závěru
hodnocení se však již neobjevuje podmínka nutnosti realizace mostu „B“, který je dle použité metodiky
klíčovým objektem, který de facto rozhoduje o tom, zda bude stavba hodnocena jako mírně nebo výrazně
negativní s dopadem na dotčené předměty ochrany v EVL Beskydy.
Stanovisko posuzovatele:
Uvedený komentář je v rozporu s jinde prezentovaným názorem ohledně kritiky absence varianty s dlouhými
tunely. Posuzovatel opět připomíná, že na str. 5 naturového hodnocení je hodnotiteli jasně deklarováno, že
finální hodnocení bylo vypracováno až na technické řešení, které bylo upraveno oznamovatelem na základě
průběžných konzultací zpracovatelů naturového hodnocení a projektanta. V září roku 2011 byl zpracován
koncept hodnocení vlivů stavby R49 na základě předloženého technického řešení. Výsledkem hodnocení bylo
konstatování, že realizace záměru představuje významný negativní vliv na dotčené lokality soustavy Natura
2000. Na základě vznesených připomínek bylo technické řešení přepracováno. Konkrétně se jednalo o změnu
technického řešení mostu na hranicích ČR/SR. Také byl doplněn návrh základních doprovodných opatření
(eliminace hluku, osvitu, oplocení apod.), které budou při stavbě R49 realizovány za účelem snížení negativních
vlivů záměru na prostředí. Tedy na základě předběžných výstupů nehotového naturového hodnocení, na základě
kterých byla část návrhu posuzovaného záměru upravena a vložena do finálního hodnocení.
Jak je výše uvedeno, posuzovatel soudí, že právě řešení dlouhého mostu v Lyském průsmyku je určující
podmínkou akceptovatelnosti stavby a v dalších stupních projektové přípravy je nutno konkrétní technické řešení
připravit a projednat i se slovenskou stranou. Tato podmínka je podle názoru posuzovatele klíčová pro fázi
přípravy záměru a je tak limitní pro celkovou přípustnost stavby 4905 v rámci řešeného záměru R49. Příslušná
podmínka je promítnuta do výstupů předkládaného posouzení.
Nedostatečné hodnocení míry průchodnosti dálnice: autory použitá metodika hodnocení průchodnosti není příliš
transparentní. Celá studie například neobsahuje žádnou přehlednou mapku, která by ukazovala průnik dálnice s
migračně významnými oblastmi, dálkovými migračními koridory a vyznačila průchodné dálniční úseky a
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jednotlivé migrační objekty. Také není zřejmé, jak autoři došli k % průchodnosti jednotlivých úseků. Celá studie
neobsahuje žádnou přehlednou tabulku, z které by byla zřejmá délka posuzovaného úseku a odhadovaná
průchodnost. Při výpočtech OS došlo k rozdílným hodnotám, které jsou tabelárně prezentovány:
Stanovisko posuzovatele:
Posuzovatel vytýká hodnotitelům sníženou transparentnost toho, jak dokladují propočty a výstupy výsledného
hodnocení průchodnosti, i když lze většinu příslušných údajů dohledat. Určitě by bylo vhodné prezentovat
jednoznačný tabelární přehled posuzovaných objektů z hlediska migrační prostupnosti s doloženým propočtem,
doplnit přehledným mapovým podkladem.
Hodnocení varianty světle modrá u koridoru MK1 je uvedeno v tab. č. 4 naturového hodnocení NH u objektu 3204P, hodnota MP chybně 0,5 s tím, že po přepočítání je hodnota MP 0,57. Z tohoto důvodu je tento profil
vhodný pro migraci šelem (průchodnost je tedy 50,5 oproti 24,4). Přehlednější zákres trasy do migračně
významných území byl vyžádán.
Metodickým opomenutím je, že nebyl zahrnut 100m úsek základní varianty mezi km 44,90 - 45,0, pro finální
výstupy není toto opomenutí zásadní. Rovněž v rámci propočtů pisatele jsou nepřesnosti a zavádějící údaje:
např. pro MK2 u základní varianty nezapočítali mosty 90+434 m, další drobné nepřesnosti lze i v tabulce 1
předloženého vyjádření dohledat.
Kromě úseku MK1 v základní variantně jsou všechny ostatní hodnoty průchodnosti, ke kterým došli autoři
hodnocení, rozdílné, v případě světle modré varianty MK2 je rozdíl tak výrazný, že je hodnota pod referenční
hladinou 25 %.
Situace je tak značně nepřehledná i v jiných ohledech - není například jasné, proč není do žádného úseku zahrnut
úsek základní varianty 44,900-45,000 a světle modré (Pozděchov) 44,000 - 45,300; z jakého důvodu není do
hodnocení vůbec zahrnutý úsek 52,000-57,000 spadající z větší části do migračně významného území a proč
například začátek migračního koridoru MK3 nezačíná už v údolí Lyského potoka v 57,930 (rovněž součást
migračně významného území), čímž by se jeho šířka zvýšila a již tak hraniční průchodnost ještě snížila. Způsob
vymezení úseků, které pak podléhají dalšímu hodnocení jejich průchodnosti tak vzbuzuje pochybnosti, protože
do něj nejsou zjevně zahrnuty úseky vedoucí méně členitým terénem.
Citovaná studie z pohoří Gorski kotár (Kusak et al. 2009), podle které je stanovena referenční hladina minimální
průchodnosti, nehodnotí průchodnost pouze v místech „migračních koridorů" nebo v „migračně významných
územích", ale v celém sedmdesátikilometrovém úseku, kde se rovněž nacházejí vesnice, pastviny a jiné bariéry,
které snižují průchodnost dálnice. Pokud tedy porovnáme průchodnost v celém posuzovaném úseku R49 v
základní variantě i v případě realizace 240 m dlouhého hraničního mostu na Slovensku, je celková průchodnost
všech zkoumaných objektů 3,3 km, což při 27,3 km délky dálnice znamená průchodnost pouhých 12,1 %. V
případě světle modré varianty je celková průchodnost všech zkoumaných objektů 2,1 km, což při 27,3 km délky
dálnice znamená průchodnost pouhých 7 %. Uvedené výpočty nejsou zcela přesné, protože z dokumentace lze
jen velmi obtížné vyčíst, jaká bude délka dálnice v případě kombinací různých úseků variant, ale je zřejmé, že
celkové procento průchodnosti R49 je ve všech variantách hluboko pod referenční hladinou 25 % minimální
průchodnosti pro velké savce. Pod tímto limitem jsou i autory uváděné hodnoty 17,4 pro základní, resp. 23,5 %
pro optimální variantu, ale není zřejmé, jak k tak vysokým číslům došli.
Aby projekt mohl splňovat tyto minimální podmínky, musela by být navržena další varianta, zahrnující například
co nejdelší tunely pod Vizovickými vrchy, což byla ostatně i zásadní připomínka MŽP, kterou zpracovatel
dokumentace zcela ignoroval.
Dále není pravda, že je splněn požadavek metodiky AOPK, že maximální vzdálenost mezi průchody s
dostatečnou kapacitou pro velké savce je 3-5 km (Hlaváč & Anděl 2001). Tvrzení autorů, že „potenciální
migrační profily s MP v rozmezí 0,55 - 1,0 nejsou od sebe vzdáleny více jak 3 km“ je nepravdivé. Například 12pólový most v km 48,796 s MP 0,71 je od nejbližšího vhodného objektu - 3-pólového mostu (5-209) přes
Čaminský potok v km 58,610 vzdálen téměř 10 km. Provedené hodnocení průchodnosti dálnic tedy považujeme
za nevěrohodné, nesplňující minimální požadavky na průchodnost dálnic pro velké savce podle současných
vědeckých poznatků ani podle metodik platných v ČR.
Stanovisko posuzovatele:
Připomínka není zcela relevantní, protože v tomto úseku je 5 objektů s indexem otevřenosti větším jak 10, jak
dokládá studie migrační prostupnosti tab. č. 9 na str. 44 až 47. Metodický předpis Hlaváč AOPK ČR 2001 udává
hodnotu 3-5 km pro území kategorie I mimořádného významu, ovšem daný úsek dle Přílohy č. 4 této metodiky
zařazen do kategorie II – zvýšeného významu (předpis 5-8 km). Lze tedy mít za to, že naturové hodnocení je
mírně konzervativnější. V naturovém hodnocení na str. 24 je napsáno, že potenciální migrační profily s MP
v rozmezí 0,55-1,0 nejsou od sebe vzdáleny více jak 3 km, ale má být, že jde o potenciální migrační profily
s indexem otevřenosti větším jak 10.
Nezahrnutí úseku základní varianty 44,900-45,000 je opomenutím, které ale nemá výrazný dopad na
prezentované výstupy. Nezahrnutým úsekem světle modré (Pozděchov) 44,000 - 45,300 – nevede dálkový

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str. 57

R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.
migrační koridor z důvodu polohy u obce, z tohoto důvodu není zahrnut, analogie platí pro úsek mezi km 52,00057,000. Začátek migračního koridoru MK3 nezačíná už v údolí Lyského potoka v 57,930 z důvodu, že dané území
není vhodné pro migraci vzhledem k lokalizaci trvale osvětlené elektrorozvodny u Střelné, dále s ohledem na
louky a trasování železnice na vysokém příkrém náspu – tedy souběžná přímá bariéra bez vhodných propustných
objektů. Rovněž naturové hodnocení nepočítá s mostem v km 59,0 (objekt 5-210 – migrační potenciál MP 0,29 –
str. 24 NH) – střelnice, dále i nevhodný objekt na souběžně vedoucí železnici.
Migrační průchodnost 25 % byla řešena v úsecích trasy komunikace, kde jsou vedeny dálkové migrační koridory
a v navazujícím migračně významném území. Hodnota celkové průchodnosti trasy není směrodatná ve vztahu
k biotopům velkých šelem, protože vedení komunikace je plánováno i v území, kde se velké šelmy nevyskytují a
nejsou zde vhodné podmínky pro jejich existenci nebo migraci (okolí obcí, zemědělská krajina apod.).
Nedostatečné hodnocení fragmentace biotopů předmětu ochrany: Autoři posudku jsou si vědomi problému
fragmentace biotopů a ve vztahu k velkým prostorovým nárokům velkých šelem zvolili vhodnou metodiku
hodnocení fragmentace krajiny - polygonů UAT (Anděl et al., 2005). Nepřesná je však jejich rešerše velikosti
domovských okrsků a teritorií velkých šelem, z kterých autoři potom vyvozují závěry. Například u vlků nejsou
uvedeny citace u všech prezentovaných údajů (Bulharsko), naopak chybí údaje z karpatské oblasti a sousedních
států. Velikost teritorií vlků v Nízkých Tatrách byla zjištěna mezi 146-191 km2 (Finďo & Chovancová 2004) v
polských Beskydech průměrně 154 km2 (Nowak et al. 2008) v Bialowiezi průměrně 232 km2 (Jedrzejewski et al.
2001). Obecně platí, že nejlepším prediktorem velikosti teritorií vlků je zeměpisná šířka a hustota potenciální
kořisti, avšak minimální velikost teritoria i při nadbytku potravy je 80-100 km2, která je dána vnitřními
sociálními faktory smečky (Jedrzejewski et al 2007). Nefragmentované polygony o velikosti 46 a 67 km2 vzniklé
výstavbou R49 nebudou tedy u dolní hranice velikosti, ale již prokazatelně pod dolní hranicí. U medvědů jsou
sice teritoria samic obecně menší (Kaczensky et al. 2003), ale například v Alpách byly zjištěny velké
individuální rozdíly mezi jednotlivými dospělými samicemi (Pratoni et al. 2005), proto nelze jednoduše
vyhodnotit zmenšení nefragmentovaného polygonu na 46-67 km2 jako obecně vyhovující pro samice medvěda.
Kaczensky et al. uvádí území o vzdálenosti do 10 km od osy dálnice jako zónu, kde mohou být samice medvěda
dálnicí negativné ovlivněny.
Stanovisko posuzovatele:
Dle monitoringu velkých šelem z CHKO Beskydy 2003 – 2011 jsou Vizovické vrchy jednou z oblastí pro
pravidelnější výskyt pouze medvěda. Velikost teritoria vlka je větší než celková rozloha UAT 151, už ani UAT
151 není pro vlka dostatečně velký a jeho trvalejší výskyt zde dle nálezové databáze nebyl potvrzen.
Vhodné území není dáno jen velikostí UAT, ale i navazujícím územím na slovenské straně. V daném polygonu
(Vizovických vrších) není prokázán stálý výskyt velkých šelem, tedy stabilní populace (více dat je pouze pro
medvěda), takže vliv byl řešen především s ohledem na zajištění migrace velkých šelem (existence dálkových
migračních koridorů). Na základě studie z Chorvatska (Kusak et al. 2009 pro Gorski kotar) bylo naturovým
hodnocením stanoveno, že 25% průchodnost určitě postačuje k migraci. V Chorvatsku bylo dále vysledováno, že
i teritoria velkých šelem mohou být na obou stranách komunikace, když je zaručena dostatečná průchodnost (v
řešeném případě jsou navrženy tunely).
Autoři však uzavírají, že vzhledem k vysoké lesnatosti území a malé osídlenosti a schopnosti šelem se
přizpůsobit i kulturní krajině nebude mít vybudování R49 významně negativní vliv. Tento závěr považujeme za
příliš velké zjednodušení. Nefragmentované oblasti, označované jako“ roadless-,, or „low-traffic areas" jsou v
současnosti obzvlášť oceňované pro široké spektrum přínosů (Selva et al. 2011). Se zánikem nefragmentovaného
polygonu UAT 151, přímo navazujícího na EVL Beskydy, dojde k významnému zmenšení nejkvalitnějších
nefragmentovaných polygonů v Beskydech v okolí do 20 km od hranic EVL (UAT 155, 156, 167, 168, 169, 171,
216, 217) a to o 5,5 %, pokud bereme v úvahu efektivní velikost plochy všech zmíněných polygonů. Domněnka
autorů, že doposud vysoká lesnatost a malé osídlení polygonu UAT 151 jsou schopny negativní efekt dálnice
patrně tlumit, když ve výsledku hodnotí vliv fragmentace jako mírně negativní, není nijak podložená. Autory
citované studie dokazují, že délka hlavních silnic a dálnic signifikantně negativně ovlivňuje výskyt rysa - 77 %
všech polygonů s výskytem rysa v Polsku neprotínala žádná dálnice nebo hlavní silnice (Niedzialkowska et al.
2006), i když lesnatost území nad 40 % byla pro výskyt rysa shledána nejdůležitějším faktorem. V důsledku
výstavby silnice a souvisejících stavebních prací dojde navíc k masivnímu kácení, což povede k tomu, že na
minimálně 10 let bude snížena lesnatost území, než dojde k obnově alespoň některých porostů zaniklých z
důvodu stavebních prací v okolí rychlostní silnice. V budoucnu lze spíše předpokládat, že pozemky podél
rychlostní silnice budou atraktivní pro developery a bude docházet k další plíživé zástavbě a kumulaci
negativních vlivů.
Stanovisko posuzovatele:
Naturové hodnocení nezpochybňuje koliznost řešené komunikace a otázku fragmentace polygonu UAT 151
nezlehčuje a tato okolnost je vnímána jako výrazný faktor navrhované stavby. Vhodné území není dáno jen
velikostí UAT, ale i navazujícím územím na slovenské straně. V daném polygonu (Vizovických vrších) není
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prokázán stálý výskyt velkých šelem, tedy stabilní populace (více dat je pouze pro medvěda), takže vliv byl řešen
především s ohledem na zajištění migrace velkých šelem (existence dálkových migračních koridorů). Na základě
studie z Chorvatska (Kusak pro Gorski kotar) bylo naturovým hodnocením stanoveno, že 25% průchodnost
určitě postačuje k migraci. V Chorvatsku bylo dále vysledováno, že i teritoria velkých šelem mohou být na obou
stranách komunikace, když je zaručena dostatečná průchodnost (v řešeném případě jsou navrženy tunely a ne
ekodukt jako v Chorvatsku). Do výstupů naturového posouzení je pak navrhováno i prověření možného
zahloubení trasy přes vlastní hřeben Vizovických vrchů (především v úseku za Pozděchovem) - tedy prověření
možností zvětšení délky tunelovaných úseků v rámci navrhované osy koridoru a dále je doporučeno prověřit
zakrytí všech delších úseků hlubších zářezů v úsecích přes lesní komplexy.
Zásahy do lesních porostů dle zatímních stále jen předprojektových vstupních parametrů je nutno pokládat za
nepříznivé až výrazněji nepříznivé, pokud nebudou pro fázi přípravy území a výstavby stanovena odpovídající
přísnější opatření, které budou dopady na lesní porosty obecně minimalizovat jen na nezbytně nutnou míru a tyto
aspekty bude nutno promítat do navazujících stupňů přípravy záměru, zadávací dokumentace na výběr
zhotovitele a zejména pak do prováděcí dokumentace navrhované stavby. Právě určité podcenění fáze přípravy
území a výstavby posuzovatel pokládá za určitou slabinu naturového hodnocení, přestože zatím pro tuto fázi
chybí relevantnější podklady; právě podmínky pro tyto fáze je nutno pokládat za zásadní pro celkové výsledné
uplatnění posuzované komunikace v dotčeném území. Ve výstupech předkládaného posouzení jsou příslušné
požadavky, zásady a předběžné podmínky právě z tohoto důvodu promítnuty.
Poněvadž dálnice jsou pokládány za urbanizační osy, lze obecně vyslovenou obavu z dalších plíživých
negativních vlivů pokládat za legitimní, ale míru takového dopadu nelze zatím ani rámcově stanovit. Dotčené
území v prostoru, který je těžištěm sporu z hlediska potenciálního ovlivnění EVL Beskydy ve vztahu k migračním
koridorům a prostorům potenciálního výskytu, není pro jiné aktivity, které by mohly být vázány na dálnici, příliš
příhodné a tato okolnost přesahuje i aspekt synergických vlivů, které je možno řešit jen na základě ÚPD
příslušných obcí. Z hlediska doposud předložených parametrů posuzované stavby jsou takovými možnými prvky
urbanizace obě navrhované odpočívky, z nich ta u Vizovic nezasahuje pro předměty ochrany EVL Beskydy
významné území, odpočívku u Lačnova je nutno pokládat za výrazně koliznější a je navrženo ji tedy vůbec
nepřipravovat a tedy ani nerealizovat.
Odděleně od fragmentovaných biotopů je ve studii hodnocena vlastní likvidace vhodných biotopů, přičemž je
využito habitatové analýzy prováděné na základě dlouhodobého monitoringu v Beskydech (Kutal et al. 2011).
Citovaný habitatový model hodnotí kvalitu biotopů v Západních Karpatech, ale nezohledňuje přitom minimální
velikost vhodných oblastí a jejich vzájemnou vzdálenost. Byl vytvořen zejména pro určení koridorů migrace a
disperze, jeho aplikací pro toto vyhodnocení bez dalších úprav dochází k dezinterpretaci modelu.
Nízké procentuální vyjádření ztráty biotopu je dáno také tím, že jsou započítávány všechny vhodné biotopy v
Západních Karpatech. Pokud však hodnotíme vliv záměru na velké šelmy (dotčené předměty ochrany v EVL
Beskydy), je smysluplné hodnotit pouze biotopy, které se vyskytují do 20 km od hranic EVL Beskydy, tedy v
akčním rádiu, který může spadat do domovského okrsku rysa využívajícího současně biotopy v EVL Beskydy a
oblast navazující na toto území.
Další problém spočívá v tom, že výstavbou R49 nedojde jen ke zničení pásu krajiny v bezprostředním okolí
kolem silnice, ale k zániku celého nefragmentovaného polygonu na sebe přímo navazujících vhodných lesních
porostů o velikosti 45,2 km2. Pokud bychom tedy měli hodnotit ztrátu biotopů jako ztrátu kompaktních lesních
celků větších než 30 km2, které fungují jako jádrové oblasti výskytu rysa (Schadt 2002), dojde k rozdělení
původního jednotného celku na dvě části o velikosti 26 a 12 km2, tedy ke zničení 1,9 % nefragmentovaných
lesních celků v EVL Beskydy a ve dvacetikilometrové vzdálenosti od jeho hranic (celkem 2376 km2, doloženo
mapou 1). Pokud bychom brali v úvahu jen vhodné lesní celky v České republice (1304,6 km2), dojde ke ztrátě
3,5 % vhodných biotopů, což je 10x více než bylo autory hodnocení považováno za mírně negativní vliv (0,35).
Přitom dle metodiky MŽP (2007) již ovlivnění řádové jednotek procent výskytu v dotčené EVL/PO by mělo být
považováno za významný vliv. Zvláště pokud uvážíme velikost populace dotčených druhů velkých šelem, kdy se
v celé oblasti Beskyd a navazující oblasti v CHKO Kysuce pohybuje 10-15 adultních jedinců rysa ostrovida
(Bartošová 2011). Ztráta biotopu pro jediné zvíře potom znamená 6-10% ztrátu z celkové populace. V případě
vlka obecného a medvěda hnědého (prioritní druhy EU) jsou jejich populace ještě menší. Ostatně, jak uvádí sami
autoři hodnocení: „Za hladinu významnosti lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1 % rozlohy stanoviště
druhu či 1 % velikosti populace (Bernotat 2007, Percival 2001).“
Stanovisko posuzovatele:
Habitatová analýza výskytu velkých šelem, řešená týmem autorů z okruhu odborníků z Hnutí DUHA, je určitě
přínosným novým přístupem ke snaze analyzovat aktuální parametry z hlediska vhodnosti území pro výskyt
velkých šelem. Autoři naturového hodnocení pro toto hodnocení využili v době zpracování aktuálního stavu
biotopové analýzy s využitím práce Kutala a kol. (2011). Novější shrnutí dle Romportla a kol. in Kutal M., (2012,
ed.) zatím pro data o výskytech velkých šelem z let 2003 až 2012 pro území přímo dotčené koridorem stavby
znázorňuje jen výskyt medvěda, výskyty rysa a vlka jsou dokládány severně od řešeného koridoru. Lze rámcově
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souhlasit s tím, že model byl vytvořen zejména pro určení koridorů migrace a disperze v západních Karpatech,
ale že nezohledňuje přitom minimální velikost vhodných oblastí a jejich vzájemnou vzdálenost; dále je ale
zřejmé, že vyjadřuje především potenciální vhodnost prostředí splňující nároky konkrétního druhu ve škále od 0
do 100% s cílem vymezit jádrové zóny aktuálního i potenciálního výskytu.
Názor na okolnost, že je relevantní hodnotit pouze vhodné biotopy, které se vyskytují do 20 km od hranic EVL
Beskydy, tedy v akčním rádiu, který může spadat do domovského okrsku rysa využívajícího současně biotopy v
EVL Beskydy a oblast navazující na toto území, má nepochybně racionální jádro ve vztahu k vlastní EVL
Beskydy. Dle názoru posuzovatele ale ne zcela reflektuje okolnost stavu biotopů z hlediska pojmu vhodného
biotopu, přičemž není zřejmé, zda vhodné biotopy spadají jen do škály 75-100% nebo i do škály nižší. Jak sami
autoři habitatové analýzy a modelování migračních koridorů připouštějí, výsledky jsou zásadněji limitovány
podrobností vstupních environmentálních dat.
Uvedená úvaha je dle názoru posuzovatele jiným typem zjednodušení, než je vytýkáno autorům naturového
hodnocení. Dotčení příslušného nefragmentovaného polygonu na sebe navazujících vhodných lesních porostů
jako kompaktních lesních celků nad 30 km2 je nepochybně významným vstupním předpokladem, ale nikoli
jediným, poněvadž výběr jen kompaktních lesních celků s uvedenou výměrou nereflektuje i polohu dalších
navazujících lesních celků s nižší výměrou, které ale mohou mít vhodné biotopové parametry; do celkového
hodnocení by tak měl vstupovat i aktuální stav lesních porostů z hlediska jejich složení a nároků sledovaných
druhů. Není řečeno, zda i zalesněné území s potenciálem 50 – 70% výskytu je vhodným biotopem. Jde tedy o
modelové stanovení z hlediska preference prostředí velkými šelmami. Pokud za vhodný biotop jsou pokládány
oblasti jádrových území výskytu (aktuální i potenciální, tedy „nášlapné kameny“) a významná migrační území
(významné migrační zóny), tak tato území zasahují na jedné straně jen některé z řešených polygonů kompaktních
lesních celků, na druhé zahrnují i území mimo tyto kompaktní celky nad 30 km2. Při uplatnění tohoto principu
dojde ke snížení dotčení vhodných lesních porostů pod 1% i pro územní kriteria dané vyjádřením. Veškeré
polemiky jsou tak dány především výběrem stanovených kriterií vstupních parametrů a následně i výslednými
čísly podle použitých výpočtových modelů. Pokud autoři naturového hodnocení použili z modelu habitatové
analýzy z roku 2011 území kategorie 3, 4 a 5, lze mít za to, že toto vymezení je odůvodněné. Polemizovat v tomto
kontextu by bylo možno s deklarovanou šířkou ovlivněného území 600 m od osy komunikace, i ta je ale volena
konzervativně na základě použitých literárních podkladů jako nejširší z výběru (tedy poměrně konzervativně).
Pokud by mělo být ovlivněné území (velikost ovlivněné zóny) stanoveno multikriteriálně, muselo by být řešeno
formou proměnné vzdálenosti od osy podle reálného stavu (kvality) biotopů podél koridoru stavby, mj.
v návaznosti na členitosti terénu, anemoorografických parametrech apod.
Významnost až unikátnost uvedených druhů šelem z hlediska předmětů ochrany EVL v České republice není
naturovým hodnocením nijak zpochybňována a rizikovost je obecně dána nízkými stavy populací, kdy každý
ohrožený jedinec představuje metodicky významný vliv a stanovení hranice mezi významným a méně významným
vlivem je závislá na kombinaci všech případných působících faktorů, kdy řadu aspektů je možno hodnotit jen
modelově či pravděpodobnostním způsobem. Na jedné straně lze deklarovat, že jakékoli přímé či nepřímé (i jen
potenciální) ohrožení každého jedince takové populace je významné, pak je nutno stav území s dotčením
potenciálně vhodných biotopů pro uvedené předměty ochrany jednoznačně zakonzervovat před jakýmikoli
aktivitami; na druhé straně je možno hodnotit reálnou významnost dotčeného území pro přežití dotčené populace
a její uchování v příznivém stavu (významnost zásahu do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu). V této
souvislosti se ukazuje zásadní především ohrožení migrace s důrazem na migračně významná území (zde hřeben
Vizovických vrchů a koridor Javorníky-Bílé Karpaty podél slovenské hranice) jako stěžejního aspektu přežívání
populací uvedených druhů v EVL Beskydy a míra zásahu do vhodných biotopů (v zónách potenciálního trvalého
výskytu zájmových druhů i mimo EVL Beskydy). Na tyto aspekty je naturové hodnocení dle názoru posuzovatele
legitimně zaměřeno a určité vytýkané nedostatky jsou mj. dány i nižší frekvencí srovnatelných dat o migracích a
výskytech uvedených druhů v dotčené oblasti jižně až JZ od EVL Beskydy. V této souvislosti posuzovatel pokládá
za účelné upozornit, že do případného rozhodnutí o přípustnosti stavby a případného zahájení výstavby může
dojít i k relativně významným a zatím blíže nespecifikovatelným změnám ve výskytech a disperzi velkých druhů
šelem, daných i stávajícím využitím území včetně dopravy po stávajících komunikacích. Je tedy nutno mj.
požadovat, aby byly zpřesněny údaje o výskytech a pohybech velkých šelem v území potenciálně dotčeném
navrhovanou stavbou (koridorem stavby), na základě kterých by bylo možno pro jednotlivé fáze přípravy záměru
nadále konkretizovat předloženým posouzením a výstupy posudku E.I.A. navrhovaná preventivní zmírňující
opatření.
Pro nezávislou podporu tvrzení, že Vizovické vrchy jsou v rámci Západních Karpat skutečně vhodnou oblastí
pro výskyt velkých šelem, předkládáme srovnání s Veřovickými vrchy v EVL Beskydy. Ty jsou s Vizovickými
vrchy srovnatelné reliéfem, rozlohou (velikost nefragmentovaného lesního polygonu je 56,9 km2), fragmentací
polygonu UAT (vysoká kvalita), lesnatostí i oddělením od navazujících celků frekventovanou silnicí 1/58 mezi
Rožnovem a Frenštátem, která dle sčítání dopravy dosahuje dokonce vyšších hodnot než silnice 1/57 nebo 1/49
(mimo úsek Vizovice-Zádveřice, kde však žádný migrační koridor neleží). Z výstupů projektu „Monitoring
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velkých šelem v EVL Beskydy" vyplývá, že telemetricky sledovaná rysice využívá jako jádrovou oblast svého
domovského okrsku lesní komplexy střední a východní části Veřovických vrchů, ale pravidelně přechází také do
navazujících masivů Radhoště nebo Smrku (Krojerová 2012)
Stanovisko posuzovatele:
Rozdělení UAT je na dvě části o rozloze cca 46 a 67 km2, takže větší díl v zásadě svou rozlohou odpovídá
pisatelem deklarované srovnatelné části UAT pro Veřovické vrchy, kde je dokládána migrace telemetricky
sledované rysice. V této souvislosti jde opět a především o zajištění migrační prostupnosti v rámci UAT jako
celku. Z konzultace na Správě CHKO dne 30.1.2013 vyplynulo, že existují doklady i o telemetrickém sledování
rysice v prosinci, která šla hřebenem Vizovických vrchů na západ mezi Pozděchovem a Lačnovem, ale vrátila se
zpět. Pro rysa lze dokládat, že výraznější disperze na západ je omezena výrazně urbánní krajinou široké nivy
Moravy a Dřevnice, určitá analogie z databáze AOPK platí i pro medvěda; takže lze polemizovat s významností
dálkového migračního koridoru Vizovickými vrchy pro území dále na západ. To ale neznamená, že pro
hřebenovou část Vizovických vrchů nebude v rámci nastíněných variant trasy podmíněno technicky vhodnější
řešení, jak je navrženo ve výstupech posouzení.
Dále, posouzení z hlediska kvantity není jediné hledisko. Zvláště pro velké EVL je nutné brát v úvahu především
kvalitativní parametry (MŽP 2007). Svou kvalitou je dotčené území, ačkoliv mimo EVL, velmi cenné svou
vysokou lesnatostí a nízkým osídlením. Dále je nutné zohlednit jedinečnost předmětů ochrany v rámci ČR. EVL
Beskydy je jediná oblast v ČR, kde je předmětem ochrany vlk obecný a medvěd hnědý, a jedinou na Moravě a
ve Slezsku, kde je předmětem ochrany rys ostrovid. Jejich udržení je kromě eliminace ilegálního lovu závislé
také na kvalitě biotopů v ČR, přičemž klíčový ukazatel je právě velikost nefragmentovaného území. Hodnotu
území dále zvyšuje fakt, že Vizovické vrchy leží v migračně mimořádně významném území, které napříč ČR
spojuje EVL Beskydy s dalšími EVL s výskytem rysa (Šumava, Boletice, Blanský les).
Stanovisko posuzovatele
Významnost Vizovických vrchů z hlediska migračních koridorů i území jako takového naturové hodnocení,
dokumentace ani posudek nezpochybňují a střet navrhované trasy s migračními koridory i migračně významným
územím je návrhem zmírňujících opatření ve výstupech naturového posouzení a podmínkami návrhu stanoviska
posudku ošetřen. S ohledem na geografickou polohu Vizovických vrchů je ale migrace velkých šelem na západ
přes silně urbanizovanou nivu Moravy problémová. Hlaváč a kol.(2001) ve své metodice uvádí “pouze” území
zvýšeného významu – kategorie II. a v publikaci Anděl, Mináriková a Andreas (2010, eds.) je oblast
prezentována jako migračně významné území. Zajištění 25 % průchodnosti trasy komunikace v trasách
dálkových migračních koridorů a navazujícím migračně významném území dle názoru posuzovatele zajistí
potenciální možnost migrace velkých šelem v rámci širšího území ČR.
Nedostatečné hodnocení kumulativních vlivů: V hodnocení je sice v úvahu brána skutečnost, že doprava a
fragmentace biotopů je důležitý faktor, který ovlivňuje populace velkých šelem. Stejně nebo ještě mnohem
zásadnější je ilegální lov těchto šelem nebo i legální lov vlků na Slovensku. Autoři zcela rezignují na hodnocení
kumulativních vlivů negativně ovlivňující dotčené předměty ochrany s odkazem na to, že tyto vlivy jsou těžko
kvantifikovatelné. S tím lze souhlasit je částečně. Neznamená to totiž, že data nebo kvalifikované odhady míry
legálního i ilegálního lovu neexistují. Jen v jihozápadních Čechách bylo pro kraniometrická studia shromážděno
v letech 1995-1999 celkem 47 lebek upytlačených rysů (Červený & Koubek 2000), v následujícím období do
roku 2003 pak dalších 9 lebek. Z 16 rysů sledovaných pomocí vysílačky na Šumavě a v Bavorském lese byli
průkazně zastřeleni 3, dalších 5 pak velmi pravděpodobně, tedy 50 % (Červený et al. 2006) a o pytláctví existují
i přímé důkazy z Beskyd (Bartošová 2003). Z anonymních dotazníků, prováděných mezi myslivci v oblastech
výskytu rysa v Beskydech, Jeseníkách a na Šumavě se 10 % dotázaných přímo k upytlačení rysa přiznalo
(Koubek & Červený 2003). Pokud by jen polovina z odpovědí byla pravdivá, autoři odhadli, že „za posledních
20 let bylo v České republice upytlačeno nejméně 500 rysů“. Pokud zohledníme průměrnou porodnost,
přirozenou mortalitu rysa, počet samic v reprodukci a další faktory, které se podepsaly na snížení populace rysa
koncem 90. let minulého stolení (Červený et al. 2003), dojdeme k závěru, že zmíněný odhad není nereálný
(Kutal 2007). V praxi to například znamená, že ilegální lov se v širší oblasti Šumavy podílí z 80 % na celkové
mortalitě druhu (Wolfl et al. 2001) a není důvod se domnívat, že by číslo pro Beskydy (kde tak detailní výzkum
neprobíhá) bylo výrazné odlišné.
Při hodnocení ovlivnění stavu vlka, lze vycházet především z množství legálně lovených vlků na Slovensku. V
zimní sezóně 2010/2011 bylo na celém Slovensku zastřeleno 159 vlků (Kutal 2011). Podle slovenské zprávy o
hlavních výsledcích prováděných opatření podle článku 11 pro druhy z přílohy II, IV a V (příloha B)“ čítá
slovenská populace 202-410 vlků, což znamená, že 38-78% (v průměru 51%) populace bylo v roce 2010/2011
zabito lovci, což nepochybně představuje významný vliv na populaci vlka na Slovensku, která je přitom
zdrojovou oblastí pro disperzi vlka do ČR.

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str. 61

R 49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903,4904,4905)
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.
Dalším faktorem je skutečnost, že realizovaný záměr se nachází na samém okraji současného rozšíření velkých
šelem v Západních Karpatech. Tyto okrajové oblasti jsou vždy zdrojem konfliktů a střetů - ať už se jedná o
přímou perzekuci, nebo ztrátu biotopů jeho fragmentací. Lidské aktivity v těchto okrajových oblastech nejvíce
ovlivňují přežití velkých šelem, pohybujících se na rozsáhlém území (Woodroffe & Ginsberg 1998). Ztráta
každého jedince, který přijde o svůj biotop nebo je ilegálně zastřelen, je pak o to významnější.
Stanovisko posuzovatele:
Aspekt ilegálního lovu, i když nepodává tak vyčerpávající údaje, jako pisatel, je v naturovém hodnocení
zdůrazněn jako kumulativní vliv, uvedené údaje jen potvrzují významnost této problematiky. Nelze však přijmout
filozofii ve smyslu, že výstavba komunikace i s řadou promigračních opatření je nežádoucí z důvodu
kumulativního vlivu ilegálního lovu; především na zmírnění nežádoucího vlivu ilegálního lovu by tedy měla být
zaměřena pozornost všech subjektů, které z pozice úřední, ze zákona i ze zájmu o ochranu velkých šelem mají
tento fenomén řešit nebo podporovat jehoi nežádoucí vnímání ve veřejnosti. Při akceptaci vlivu ilegálního lovu
směrem k posuzované stavbě by shodně musela být nežádoucí stávající doprava po dnešní I/57, která v profilu
kolem Lidečka a Lomenska se zjištěnou 6% nepropustností dle Váni a kol. in Kutal M. (2012, ed.) představuje
zvýšené riziko srážky migrujících velkých savců s vozidly.
Jako vlivy s pozitivním kumulativním dopadem jsou hodnocena opatření pro zajištění migrace na silnici 1/11
(E75) v oblasti Jablunkovské brázdy. S tím lze v teoretické rovině souhlasit, bohužel však zatím není zřejmé, že
by tato opatření (zejména vybudování nadchodu v oblasti Jablunkvoského průsmyku) mohla být v dohledné
době realizována. Nadchod v oblasti Jablunkovského průsmyku byl v roce 2009 zpracován jen ve formě
investičního záměru a zatím nebyl zahájen proces EIA, územní řízení ani nebylo deklarováno, že by na stavbu
měly být finance v nejbližších letech uvolněny. Dlouhodobé zajištění migrace velkých šelem do Beskyd je tak
značně nejisté a zvyšující se provoz na komunikaci 1/11 v souvislosti s výstavbou automobilky Hyundai má
nepříznivý bariérový efekt na průchodnost silnice právě v místě Jablunkovského průsmyku. Vybudování
nadchodu mělo negativní dopad nárůstu dopravy spíše kompenzovat než výrazně zlepšovat, i když by
samozřejmě tato opatření měla svůj význam i při nižším zatížení dopravou.
Jablunkovský průsmyk je místem, kde reliéf karpatských pohoří a nízké osídlení vytváří přirozený koridor pro
migrace velkých šelem do EVL Beskydy z navazujícího území na Slovensku a Polsku. Naproti tomu imigrace z
jihu přes hustě osídlené údolí Váhu je mnohem méně pravděpodobná. Pokud tedy nebude průchodnost na
Jablunkovsku dlouhodobě zajištěna, budou málo početné populace šelem v EVL Beskydy trpět sníženou
genetickou variabilitou a zvýšeným rizikem vymření bez opětovného osídlení. Pro kumulativní hodnocení
negativních vlivů je nutné současný stav na Jablunkovsku hodnotit jako mírně negativní a v dlouhodobém
výhledu při realizaci opatření na zajištění průchodnosti 1/11 jako spíše neutrální.
Stanovisko posuzovatele:
Kontext neřešení příslušného promigračního opatření na silnici I/11 v Jablunkovském průsmyku nelze přičítat
jako chybu předkládaného naturového hodnocení, ale důsledku oddalování příslušného opatření. Právě s
vědomím, co nejmenšího dopadu na migrační prostupnost území ve Vizovických vrších a v Lyském průsmyku,
jako migračně významných územích mimo EVL Beskydy, je položen důraz na zajištění účinné zbytkové
propustnosti posuzované stavby, přičemž ve výstupech naturového posouzení i posudku EIA jsou navrhována
opatření i nad rámec metodické přípustnosti trasy z hlediska problematiky migrace.
V hodnocení není vůbec hodnocen kumulativní vliv stavby přivaděče I/57 na velké šelmy. Tento přivaděč
přitom prochází migračně významným územím a protne 1-2 dálkové migrační koridory, velkou částí dokonce
povede v trase migračního koridoru mezi Prlovem a Valašskou Polankou. Je tedy zjevné, že jeho realizace ještě
více zhorší dopad na průchodnost dálnice R49 a zvýší fragmentaci vhodných biotopů.
Stanovisko posuzovatele:
Posuzovatel konstatuje, že realizace silnice I/57 není předmětem posuzovaného záměru a k jako takové k ní ani
zpracovatelský tým dokumentace (tedy ani hodnotitelé) neměli žádné podrobnější relevantní podklady. Tato
stavba musí být podrobena samostatné proceduře posuzování vlivů na životní prostředí, včetně samostatného
naturového hodnocení. Na druhé straně je nutno konstatovat, že projekt této stavby a následný provoz na této
komunikaci by měl být koordinován se stavbou rychlostní silnice R 49 v úseku Lípa – státní hranice.
Nezbytnost této koordinace souvisí z hlediska problematiky ovlivnění předmětů ochrany EVL Beskydy (a velkých
šelem i jako zvláště chráněných druhů) především v synergických vlivech na migraci velkých savců
generovaných mj. vyvolanou dopravou jednak z hlediska provozu (a s tím související např. hlukovou zátěží),
jednak i z hlediska projektového řešení této stavby. Přitom je nezbytné projektové řešení a případnou realizaci
stavby přivaděče I/57 pojmout tak, aby v rámci koridoru vymezeného pro rychlostní silnici R49 a v něm navržené
trasy byly respektovány požadavky pro zajištění (nezhoršení) migrační propustnosti území. V této souvislosti
posuzovatel připomíná, že i novější vyhodnocení celkové propustnosti dnešní (stávající) komunikace I/57
v migračním koridoru Lomensko dle Váni a kol. (2012 in Kutal M. /2012, ed./) konstatuje i přes dobrou
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propustnost zvýšené riziko srážky přesunujících se velkých savců s projíždějícími vozidly s ohledem na 6%
nepropustnost této komunikace (str.
Přestože hodnotitelé požadovali po oznamovateli alespoň nějaké bližší parametry navrhované trasy I/57 pro
hodnocení kumulativních vlivů, bylo zjištěno, že nejsou zatím kromě stopy na mapě dle ZÚR prakticky žádné
bližší parametry k dispozici. Navrhovaná trasa v žádné z variant dle ZÚR zatím nebyla předložena ani do
zjišťovacího řízení, jak lze dohledat na informačním systému EIA na webech MŽP nebo organizace CENIA.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů související s migrační
prostupností silnice I/57 není a nemohlo být předmětem náplně posuzovaného záměru. Protože si posuzovatel i
zpracovatelský tým posudku jsou vědomi synergických vlivů tohoto záměru, jsou s ohledem na okolnost, že
oznamovatel bude týž, jsou pro další přípravu formulována příslušná doporučení.
Z uvedeného je zřejmé, že velké šelmy na okraji svého západního areálu v Karpatech ovlivňuje množství
civilizačních faktorů, které mají v kumulovaném součtu významný negativní vliv na populace chráněných
druhů. Samozřejmě jsou realizovány i projekty na jejich ochranu, vzdělávání veřejnosti a eliminaci pytláctví,
jejichž vliv je jednoznačně pozitivní. Tato práce se však stane zbytečnou, pokud se budou realizovat stále nové
projekty, které budou zmenšovat preferovaný biotop velkých šelem a komplikovat jejich základní potřebu volný pohyb v rámci Západních Karpat i návazného území v ČR. Pro zajištění základních ochranných podmínek
a dosažení příznivého stavu jejich populací je nutné realizaci R49 v předložené podobě odmítnout, i kdyby její
vliv byl pouze na hranici významnosti, jak se mylně domnívají autoři dokumentace.
Stanovisko posuzovatele:
Řešení koridoru posuzované stavby je promítnuto do ZÚR Zlínského kraje i Politiky územního rozvoje ČR a
posuzovaná stavba představuje prvotní názor na technické řešení náplně tohoto koridoru. Naturové hodnocení
neřeší potřebnost výstavby komunikace, ale ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000, kde bylo
jako jedno z kritérií stanovena minimální migrační průchodnost v dálkových migračních koridorech a
navazujícím migračně významném území, která je 25 %.
Po shrnutí všech zásadních připomínek Hnutí Duha konstatuje, že ačkoliv se hodnocení záměru na velké šelmy
ubíralo dobrým směrem a užité metody většinou zaručují objektivitu a opakovatelnost, při vyhodnocování došlo
k několika metodickým chybám a špatné interpretaci výsledků, které zásadně ovlivnily výsledek hodnocení. Na
základě všech výše vznesených připomínek musíme konstatovat, že hodnocení by mělo končit závěrem
„významně negativní vliv“, resp. nulová varianta by měla být vybrána z hlediska dopadů na dotčené předměty
EVL jako nejpříznivější, mimo jiné s ohledem na fakt, že množství dopravy cca 1300 aut/den na státní hranici je
zcela neadekvátní argument pro požadavek budování nové rychlostní silnice v dosud nefragmentovaném a
přírodovědecky cenném území.
Stanovisko posuzovatele:
V kapitole hodnocení nulové varianty je jasně řečeno, že nulová varianta je příznivější z hlediska vlivu na životní
prostředí především vzhledem k intenzitám dopravy na stávajících komunikacích, na druhé straně i aktuální
údaje Hnutí DUHA o migračním profilu Lidečko-Lomensko (Váňa a kol. in Kutal M., 2012, ed.) konstatují pro
stávající silnici I/57 zvýšené riziko srážky přesunujících se velkých savců s projíždějícími vozidly. Nulová
varianta je logicky vhodnější i vzhledem k zachování polygonu UAT151.
h) Nedostatečná zmírňující opatření: V dokumentaci EIA ani hodnocení Natura 2000 není navrženo dostatek
konkrétních opatření, která by mohla zmírňovat vliv stavby na fragmentaci krajiny, její zhoršenou
průchodnost pro volně žijící živočichy a zánik biotopů. Přitom opatření na zlepšení ekologické stability
krajiny se dnes stávají běžnou součástí projektů, které narušují průchodnost krajiny v územích mimořádného
významu z hlediska migrace volně žijících živočichů (D4704, Jablunkovsko). Není také řešena eliminace
okolních rušivých vlivů, jako je například střelnice v bezprostřední blízkosti migračního koridoru u Střelné.
Požadujeme, aby byla zpracovaná studie vegetačních úprav v krajině, která by navrhovala výkupy pozemků a
výsadby stromů podél rychlostní silnice a podél dálkových migračních koridorů minimálně do vzdálenosti 100
(optimálně 200) metrů od osy dálkových migračních koridorů, definovaných v projektu AOPK „VaV
SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a
optimalizačních opatření“, které stavba přeruší. Tyto návrhy by se měly týkat minimálně koridorů Bratřejov a
Střelná. Také požadujeme, aby byl zrušen areál střelnice u Střelné, jeho oplocení a celé území bylo
revitalizováno a zklidněno. Veškerá opatření musí být zanesena v podmínkách případného souhlasného
stanoviska.
Stanovisko posuzovatele:
Nelze navrhovat opatření, která nemůže realizovat oznamovatel posuzovaného záměru (jako zrušení střelnice
apod.). Jinak je oproti dokumentaci a naturovému hodnocení systém opatření a podmínek výrazně
konkretizován.
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k) Hodnocení variant záměru: Je zřejmé, že základní varianta především v prostoru Vizovických vrchů by měla
silně negativní vliv na lesy a fragmentaci biotopu velkých šelem a dalších lesních živočichů. Z
předložených variant je proto nutné nejlépe hodnotit nulovou variantu.
Stanovisko posuzovatele:
Nulová varianta je v naturovém hodnocení samostatně posuzována a je zpracovateli naturového hodnocení
pokládána za nejpříznivější, jinak viz příslušný komentář k této kapitole. Jde ale i o konfliktnost stávajících
komunikací, zejména I/57 (migrační osa Lidečko-Lomensko) a o souběh migrační bariéry železnice Horní LidečPúchov, která není z hlediska migrace v zásadě nijak ošetřena (zcela nevhodné mostní objekty z hlediska
migrace velkých savců mezi Horní Lidčí a první stanicí na slovenském území), takže velcí savci ji překonávají
úrovňově.
l) Nepřesnosti o migračním významu území a zájmových druzích velkých šelem – týká se dokumentacepozn.posuz.).
Namátkově: str. 110: Dle mapy kategorizace území podle rozšíření a migrací velkých savců spadá řešené území
v úseku od Zádveřic přes zalesněný hřeben Vizovických vrchů po Valašské Příkazy do území II. kategorie.
Koncový úsek od km cca 54,00 po státní hranici leží v oblasti I. kategorie - území mimořádného významu.
Stejně jako koncový úsek, tak i úsek protínající hřeben Vizovických vrchů, patří do území mimořádného
významu a zároveň do migračně významného území
Dokumentace str. 111: Rys ostrovid
Výskyt byl potvrzen i v severní části Bílých Karpat (terénní monitoring Hnutí DUHA Olomouc, 2012)
Dokumentace str. 111: Medvěd hnědý
Jeseníkách v současnosti není trvalý výskyt medvěda hnědého.
Požadují opravit všechny nepřesnosti v textu.
Stanovisko posuzovatele:
Uvedené hodnocení vyplývá z metodického materiálu Anděla a kol., (2001) k velkým savcům obecně, v posouzení
je podpořeno maximální technicky a ekonomicky přijatelné řešení vzhledem k významnosti záměrem dotčeného
území pro migraci velkých šelem a velkých savců.
Migrační studie: Mapy a hodnocení migračních objektů neodpovídá hodnocení, použitém v hodnocení N2000
(jiné škálování MP, nezohledňuje migrační potenciál technický a ekologický (MPE a MPT), nejsou zapracovány
dálkové migrační koridory a migračně významná území, jež jsou výstupem projektu AOPK „VaV SP/2d4/36/08
„Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření'
Požadují přepracování migrační studie a zejména mapových podkladů
Stanovisko posuzovatele:
Naturové hodnocení je konzervativnější vzhledem k migrační studii, která je přílohou dokumentace; posouzení i
posudek EIA navrhuje precizaci migrační studie a její řešení i pro fázi výstavby.
Pokud pracovní doba je 6-21 hodin, nemohou z principu probíhat žádné (natož hlučné) práce mezi 21,00-6,00
hodinou. Navíc tyto údaje jsou v rozporu se závěry hodnocení N2000, kde je požadavek na omezení práce jen na
denní dobu 8-17 hodin.
Stanovisko posuzovatele:
Výstup naturového hodnocení je do výstupů předkládaného posouzení promítnut
Myslivecké sdružení Lutonina
vyjádření ze dne 23.5. 2011 č.j.: 6394/2011
d) Pro zachování krajinného rázu a migračních cest požaduje vyhodnotit alternativní trasu pod Vizovickými
vrchy cca od km 41,2 u Bratřejova až po cca km 53,0 u MÚK Lideč s min. dvěma dlouhými 3pruhovými
tunely v jednom směru a s min. délkou 4 km, případně jen s jedním dlouhým 4pruhovým tunelem délky cca
9 km bez MÚK se silnicí 1/57. (stejný požadavek i u dalších mysliveckých sdružení a honebních
společenstev: Myslivecké sdružení Trubiska Pozděchov a.s., Myslivecké sdružení Bratřejov, Myslivecký
spolek Vizovice, Honební společenstvo Vizovice, Honební společenstvo Bratřejov - pozn.pos.)
Stanovisko posuzovatele
V obecné rovině s ohledem na zájmy ochrany přírody je prezentovaný požadavek v zásadě legitimní. Ve vztahu
k uvedené připomínce je ale nucen zpracovatelský tým posudku konstatovat, že je v prvé řadě nezbytné vycházet
z technických možností vedení variant v zájmovém území, a to i se zohledněním hlediska účelně vynaložených
prostředků na technické řešení záměru tak, aby bylo dosaženo maximálního kompromisu mezi zájmy všemi
složek životního prostředí a veřejného zdraví, tedy nikoliv pouze a jenom respektování zájmů výše uvedených.
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Situování Dokumentací navržených (a naturovým hodnocením jako součástí Dokumentace řešených) variant
nezávisí pouze od platných legislativních předpisů, zejména technických, ale i od možnosti připojení
plánovaného přivaděče silnice I/57 ze severu - od Vsetína. S ohledem na obtížnost horského terénu, nemá
projektant k dispozici mnoho možností variantního návrhu tras silnice R49 a varianty červená a modrá se
v tomto smyslu jeví jako nejvhodnější, přičemž do synergického hodnocení vstupují i zájmy ochrany vod a
ochrany obyvatelstva.
Posuzovatel na základě konzultace v týmu zpracovatele posudku v uvedené souvislosti upozorňuje na existenci
následujících relevantních podkladů, schválených Ministerstvem životního prostředí:
 Technický předpis 180 „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící
živočichy“ (EVERNIA 2006), se kterým MŽP, odbor ekologie a krajiny a lesa vyslovilo souhlas pod č.j.
45193/ENV06 (schváleno MD – OPK čj. 413/06 – 120- RS/2 ze dne 27.7.2006 s účinností od 1. srpna 2006)
 Technický předpis 181 „Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby“ (EVERNIA 2006), ke kterému
MŽP pod č.j. 58926/ENV/2006 ze dne 25. srpna2006 konstatovalo, že nejsou připomínky k obsahu
technických podmínek hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby (schváleno MD – OPK č.j. 505/06120-RS ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006)
 Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK
ČR), která byla schválena Ministerstvem životního prostředí dle zápisu č. 78/2001 z porady vedení MŽP a
která byla doporučena k použití při přípravě a povolování staveb dálničních komunikací
Posuzovatel předpokládá konzistenci odborných nároků MŽP vycházejících z výše uvedených relevantních
podkladů, ze kterých mimo jiné například vyplývá, že ve vztahu k velkým šelmám je odsouhlaseno, že má být
každých 3 – 5 km velký most nebo ekodukt minimálně 40 m. Přesto jsou ve výstupech posouzení (s průmětem do
výstupů posudku EIA) nad uvedené a MŽP schválené dokumenty promítnuty (právě a především s ohledem na
charakter dotčeného území) nadstandardní požadavky zpracovatelského týmu posudku na technické řešení
záměru a provedení objektů zajišťujících dostatečnou migrační prostupnost a zbytkovou průchodnost.
Hodnotitelé tedy nemohou doplňovat údaje o záměru (tedy měnit charakter záměru), hodnotí to, co bylo
předloženo.

Ostatní odborně nezainteresovaná veřejnost
Výhrady občanů obce Bratřejov, místní části Václavák a obec Pozděchov, místní části Na Mezných
Forma petičního vyjádření ze dne 13.5.2012, bez č., zveřejněno KÚ Zlínského kraje 19.4.2012
Vyjadřují nesouhlas se světle modrou variantou z řady důvodů nad rámec ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000
s tím, že je požadováno vedení trasy tunelem pod Vizovickými vrchy.
Stanovisko posuzovatele:
K nemožnosti vyhodnocení a realizace varianty tunelu pod Vizovickými vrchy je nutno konstatovat, že taková
varianta nebyla předložena a tudíž nemohla být hodnocena, jak je na několika místech komentáře v rámci
Posouzení formulováno. Ve vztahu k uvedené připomínce je ale nucen zpracovatelský tým posudku konstatovat,
že je v prvé řadě nezbytné vycházet z technických možností vedení variant v zájmovém území, a to i se
zohledněním hlediska účelně vynaložených prostředků na technické řešení záměru tak, aby bylo dosaženo
maximálního kompromisu mezi zájmy všemi složek životního prostředí a veřejného zdraví, tedy nikoliv pouze a
jenom respektování zájmů výše uvedených.
Pavel Zicha + 6 občanů
vyjádření ze dne 20.5. 2012 bez č.j.
Vyjadřuje nesouhlas se světle modrou variantou s tím, že velké množství nepotřebné zeminy ze stavby tunelů by
zcela jistě mohlo posloužit ke stavbě několika umělých zvířecích přechodů na trase R49 a usnadnit tak migraci
živočichů. Zhoršené podmínky pro migraci jsou totiž dle závěrečného hodnocení jediným argumentem pro
modrou variantu, která je pro místní občany jednoznačně nepřijatelná.
Stanovisko posuzovatele
Napadená argumentace z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000 je metodicky plně legitimní a
preference světle modré varianty je tak odůvodněná. K preferenci světle modré varianty přispívá i výrazně nižší
míra zásahu do lesních porostů jako součásti biotopu velkých šelem (potenciálně trvalý výskyt). Ve výstupech
posouzení je proto světle modrá varianta preferována, poněvadž vykazuje vhodnější parametry. Pokud se
prokáže, že z hlediska jiných veřejných zájmů není varianta světle modrá přípustná, lze s využitím příslušných
ustanovení § 45i z hlediska převažujícího veřejného zájmu je možné za výrazně podmíněně akceptovatelnou
pokládat i variantu základní, přestože vykazuje celkově horší parametry z hlediska nepřímého ovlivnění
předmětů ochrany EVL Beskydy. V dalších stupních projektové dokumentace lze prověřit, zda je možno podle
terénních podmínek využít přebytků rubaniny či zemin z výstavby tunelů k navrhovanému účelu.
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5. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na
lokality soustavy Natura 2000
Hodnotitelé uvádějí, že na základě zjištěných hodnot migrační průchodnosti v celé trase R49 a
v úsecích, které protínají migrační koridory (MK1, MK2 a MK3) a jsou součástí migračně
významného území, byla stanovena optimální varianta vedení R49. Provedení trasy v jiné
kombinaci navržených dílčích variant by znamenalo vyšší negativní ovlivnění migrační
průchodnosti území a došlo by tak k většímu negativnímu ovlivnění předmětů ochrany EVL
Beskydy.
Pro vyloučení významně negativního vlivu na předměty ochrany EVL Beskydy je nezbytné
v úseku, kde trasa kříží hřeben Vizovických vrchů, respektive migrační koridory MK1 a
MK2, vést trasu ve variantě Pozděchov (světle modrá varianta). Tato varianta má oproti
variantě základní výrazně menší negativní vliv nejen na migrační průchodnost území, ale je
také příznivější z hlediska dopadu na vhodné biotopy velkých šelem. Varianty trasy
v okrajových částech migračně významného území mezi obcemi Lhotsko a Bratřejov jsou z
hlediska vlivu na dotčené předměty ochrany EVL Beskydy rovnocenné.
Hodnotitelé uzavírají, že na základě uvedených skutečností je vliv záměru na celistvost a
předměty ochrany území soustavy Natura 2000 vyhodnocen jako mírně negativní za
předpokladu realizace varianty Pozděchov v oblasti Vizovických vrchů.
Stanovisko posuzovatele:
Uvedený výstup lze ze strany posuzovatele akceptovat. V rámci posuzovaných variant přes
migračně významné území s migračními koridory MK1 a MK2 je preference varianty
Pozděchov (severní – světle modrá) legitimní a odůvodněná. Lze tedy konstatovat, že záměr
"R49 Lípa – státní hranice ČR/SR (stavby 4903, 4904 a 4905)" v aktivní variantě trasy
světle modré u Pozděchova nebude generovat významné negativní vlivy na předměty
ochrany EVL Beskydy.
Pokud z naléhavých důvodů převažujícího jiného veřejného zájmu (ochrana obyvatelstva a
ochrana vodních zdrojů) nebude varianta Pozděchov přípustná, lze za předpokladu prověření
technického řešení s přísnějšími podmínkami ochrany biotopu a prevence vlivů na předměty
ochrany EVL Beskydy v prostoru migračních koridorů kolem Pozděchova pokládat za
podmíněně akceptovatelnou i variantu základní, která vykazuje méně výhodné parametry
z hlediska vlivů na EVL Beskydy, které však nejsou za hranicí významného negativního
vlivu.
Lze tak do návrhu stanoviska promítnout zmírňující opatření, jak vyplývají z kapitoly 3.6
předkládaného Posouzení.
Jihlava, březen 2013
Podpis posuzovatele:

RNDr. Milan MACHÁČEK



Autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí MŽP o autorizaci čj. 69909/ENV/06 2396/630/06 ze dne 30.1.2007, autorizace
prodloužena rozhodnutím MŽP čj. 92226/ENV/11 3152/630/11 ze dne 24.11.2011
Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/2001 Sb., č. osvědčení: 6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993, autorizace prodloužena rozhodnutím
MŽP čj. 10645/ENV/11 ze dne 22.2.2011
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Přílohy
č.1 Situace trasy R49 (září 2011) s vyznačením hranice migračně významného
území a os dálkových migračních koridorů na podkladu RETM 25.
č.2 Kopie autorizace posuzovatele k provádění posouzení podle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb.
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Příloha č. 1
Situace
trasy
R49
(září
2011)
s
vyznačením
hranice
území a os dálkových migračních koridorů na podkladu RETM 25.

migračně

významného

Situace v prostoru Bratřejov – Pozděchov – Lačnov: MK1 a MK2 (podklad. mapa koridoru 09/2011)
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Situace v prostoru Lačnov – hranice ČR/SR: MK3 (podklad. mapa koridoru 09/2011)
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Příloha č. 2
Kopie rozhodnutí o autorizaci
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