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PŘEHLED

POUŽITÝCH TERMÍNŮ VE VZTAHU K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.,
O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č.93/2004 SB.

Zákon – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v znění zákona
č.93/2004 Sb.
Proces EIA – proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí v režimu Zákona
Oznámení – oznámení záměru dle § 6 Zákona
Dokumentace – dokumentace dle § 8 Zákona z roku 2007
Přepracovaná Dokumentace – dokumentace dle § 8 Zákona z roku 2009
Dodatek k Dokumentaci – poskytnutí dalších údajů, nezbytných pro zpracování posudku
Posudek – posudek dle § 9 Zákona
Stanovisko – stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, dle § 10
Zákona

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
MŽP
KÚ
MSK
ÚPD
VÚC
ÚSES
RBC
VKP
NPR
CHKO
LD
ORL
CHOPAV

– Ministerstvo životního prostředí České republiky
– Krajský úřad
– Moravskoslezský kraj
– Územně plánovací dokumentace
– Velký územní celek
– Územní sytém ekologické stability
– Regionální biocentrum
– Významný krajinný prvek
– Národní přírodní rezervace
– Chráněná krajinná oblast
– Lanová dráha
– Odlučovač ropných látek
– Chráněná oblast přirozené akumulace vod

Předložený Posudek je zpracován v souladu s ustanoveními § 9 odst.4 a odst. 5 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb.
Nikdo z autorů a spoluautorů Posudku se nepodílel na zpracování Oznámení,
Dokumentace, Přepracované Dokumentace a Dodatku a v rámci Posudku nebyla
Dokumentace žádným způsobem přepracovávána ani doplňována.

V Brně dne 20.3.2012

Mgr. Tomáš ŠIKULA
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ÚVOD
Předložený Posudek dle § 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. (rozsah dle přílohy 5 zákona) – dále jen Posudek – je
zpracován na základě Dokumentace (dle § 8 zákona 100/2001 Sb.) pro záměr „Lanová dráha
Nýdek - Čantoryje“, Přepracované Dokumentace a Dodatku k Dokumentaci.
Cílem Posudku je posoudit úplnost a správnost Dokumentace, posoudit, zda připomínky a
vyjádření vzešlé z dosavadního průběhu posuzování vlivu záměru na životní prostředí byly
náležitě vypořádány a předložit návrh Stanoviska s uvedením podmínek pro další fáze
přípravy záměru.
Zpracování Posudku zadalo Ministerstvo životního prostředí oprávněné osobě s autorizací,
Mgr. Tomáši Šikulovi.
Oznamovatelem záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ je obec Nýdek.
Stručné shrnutí dosavadního procesu EIA
Pro záměr „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ bylo firmou Hospodářská rozvojová agentura
třinecka s.r.o. zpracováno Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb. (rozsah dle přílohy 3 zákona), které bylo 2. 2.
2006 předáno Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 28.3.2006 s požadavkem na zpracování Dokumentace dle
přílohy 4 Zákona a Dokumentaci doplnit dle požadavků a připomínek, které krajský úřad
obdržel v rámci zjišťovacího řízení.
Dokumentaci zpracovala firma Hydroprojekt CZ a.s. a Dokumentace dle § 8 Zákona (rozsah
dle přílohy 4 zákona ), byla předána Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a 16. 1. 2008
zveřejněna.
V dubnu 2008 projevila zájem o účast v procesu posuzování vlivů na životní prostředí také
Polská republika a požadovala posoudit také vlivy na soustavu Natura 2000 na polském
území.
V květnu 2008 pověřilo MŽP zpracováním posudku Mgr. Tomáše Šikulu. Zpracovatel
Posudku na základě doručených vyjádření a kvality dokumentace doporučil MŽP
Dokumentaci vrátit k přepracování, zejména z důvodu absence posouzení vlivů na soustavu
Natura 2000 na polském území.
Přepracovanou Dokumentaci předložila firma Hydroprojekt CZ a.s. Ministerstvu životního
prostředí. Zveřejněna byla 23. 2. 2010 na úřední desce Moravskoslezského kraje.
K dokumentaci se vyjádřilo 10 subjektů.
Na základě prostudování Přepracované Dokumentace, včetně všech příloh a všech
doručených vyjádření, bylo v souladu s § 9 odst. 6 Zákona, požádáno o poskytnutí dalších
údajů, nezbytných pro zpracování Posudku, formou „Dodatku k Dokumentaci EIA“.
Dodatek k Dokumentaci (dále jen Dodatek) byl zpracován v prosinci 2010 a předán
zpracovateli Posudku v lednu 2011.
V květnu 2011 pak Polská republika sdělila, že netrvá na konání mezistátních konzultací.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

Lanová dráha Nýdek – Čantoryje

I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Výstavba lanové dráhy pro veřejnost z obce Nýdek na hřeben Slezských Beskyd v blízkosti
vrcholu Velká Čantoryja. Stavba lanové dráhy bude sloužit k celoroční přepravě turistů,
využití pro sjezdové lyžování je vyloučeno.
Lánová dráha s odpojitelnými osmimístnými kabinami je rozdělena do dvou sekcí. 1. sekce o
délce 1595 m má dolní stanici Nýdek umístěnou v blízkosti skokanských můstků. Pro obě
sekce je společná mezistanice v osadě Za Kámen, která zajišťuje pohon.
2. sekce je délky 1148 m s horní stanicí Čantoryje, umístěnou vedle turistické chaty na
Čantoryji.
Maximální počet sloupů lanové dráhy je 25 kusů ve vzdálenosti 100 – 300 m.
Technicky dosažitelná přepravní kapacita je 1000os/hod. Odhadovaná reálná přeprava osob je
1000 os/den.

I.3.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)

Lanová dráha vede ze severní části obce Nýdek, v prostoru mezistanice se lomí a vede
severovýchodním směrem až na hřeben Slezských Beskyd k česko-polským hranicím.
Převážná část trasy prochází volnou krajinou s několika enklávami horských osad či samot.
stát:
Česká republika
kraj:
Moravskoslezský
obec:
Nýdek
katastrální území:
Obec Nýdek

I.4.

OBCHODNÍ FIRMA OZNAMOVATELE

Obec Nýdek

I.5.

IČ OZNAMOVATELE

IČO 00492868

I.6.

SÍDLO (BYDLIŠTĚ) OZNAMOVATELE

Obec Nýdek,
Nýdek č.p. 281
739 96
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. ÚPLNOST DOKUMENTACE
Dokumentace záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ byla zpracována firmou
Hydroprojekt CZ a.s. pod vedením autorizované osoby Ing. Čestmírem Krkoškou, držitelem
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.
č.j.355/72/OPV/93 (prodlouženo dopisem č.j.: 41327/ENV/06).
Původní Dokumentace byla zpracována v říjnu 2007. Na základě došlých vyjádření a absence
posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 na polském území, byla Dokumentace vrácena
k přepracování. Přepracovaná Dokumentace byla zpracována v srpnu 2009. Přepracovaná
Dokumentace byla následně doplněna formou Dodatku k Dokumentaci, který je zveřejněn
společně s Posudkem.
Veškerý následující text se vztahuje k Přepracované Dokumentaci a jejímu Dodatku.
Struktura dokumentace je členěna v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb., dle přílohy 4 a je
rozšířena o řadu příloh, grafických příloh a samostatně zpracovaných posudků a hodnocení.
ČÁST A
ČÁST B

– údaje o oznamovateli: Obsahuje základní údaje o oznamovateli záměru.
– údaje o záměru: Popisuje základní charakteristiky stavby, údaje o vstupech a
výstupech.
ČÁST C
– údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST D
– komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí.
Dokumentace obsahuje všechny kapitoly dané pro část D:
- Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení jejich
velikosti a významnosti
- Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
- Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
- Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
- Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
ČÁST E – porovnání variant řešení záměru
Předložená dokumentace dále obsahuje kapitoly dané zákonem: ČÁST F, ZÁVĚR, ČÁST G –
všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru, ČÁST H a PŘÍLOHY.
Textové přílohy:
- Osvědčení odborné způsobilosti: č.j.: 355/72/OPV/93 ze dne 9. 3. 1993
- Závěr zjišťovacího řízení KÚMSK zn. ŽPZ/6250/2006/Kuč ze dne 28. 3. 2006
- Připomínky MŽP č.j.: 52942/ENV/08 ze dne10. 7. 2008
- Vyjádření stavebního úřadu ohledně souladu záměru s ÚPD ze dne 6. 10. 2008
- Obec nýdek – zajištění parkovacích míst
HBH Projekt spol. s r. o.
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-

NETIS a.s. – souhlas s poskytnutím parkovacích míst pro autobusy
MROZEK – souhlas s poskytnutím parkovacích míst pro autobusy
stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i (č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění) (obsaženo v Dodatku k Dokumentaci)

Grafické přílohy:
- Celková situace 1:2500
- Přehledná situace 1:5000
- Podrobná situace – lanová dráha a ÚSES
- Půdorys mezistanice – přízemí
- Půdorys mezistanice – suterén
- Příčný řez mezistanicí lanové dráhy
Samostatně zpracované posudky a hodnocení:
- Biologické hodnocení, r. 2007, RNDr. Věra Koutecká, Dvořákova 24, 702 00 Ostrava,
Zdeněk Polášek, Kollárova 3, 736 01 Havířov
- Posouzení záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ na PUPFL a lesní porosty, r.
2007, TAXONIA CZ, s.r.o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc
- Rozptylová studie, r. 2005, Ing. Petr Fiedler, A. Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezsku
- Závěrečná zpráva lanová dráha Nýdek – Čantoryje – Posouzení sesuvných území, r.
2009, Ing. Tomáš Klimša, RNDr. František Kresta, Ph.D., ARCADIS Geotechnika
a.s., 28. října 150, 702 00 Ostrava
- Hodnocení vlivu na krajinný ráz, r. 2009, Mgr. Radim Kočvara, Zářičí 92, 768 11
Chropyně
- Vliv záměru na lokalitu NATURA 2000 Beskid Ślaski, r. 2009, RNDr.Věra Koutecká,
Dvořákova 24, 702 00 Ostrava, Zdeněk Polášek, Kollárova 3, 736 01 Havířov
I přesto, že původní Dokumentace neobsahovala všechna vypořádání vyplívající ze
Závěru zjišťovacího řízení, či některé zákonné přílohy, po přepracování Dokumentace a
následném zpracování Dodatku k Dokumentaci lze konstatovat, že předložená
Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb. a obsahuje všechny
náležitosti dané přílohou 4 Zákona.
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II.2. SPRÁVNOST

ÚDAJŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTACI VČETNĚ POUŽITÝCH
METOD HODNOCENÍ

V této kapitole je komentován obsah a věcná náplň jednotlivých kapitol Dokumentace,
posouzena správnost uvedených údajů a je zde vedena diskuse o dosažených závěrech.
Členění kapitoly, označení a názvy podkapitol odpovídá členění použitému v Dokumentaci.
Je provedeno stručné shrnutí obsahu kapitoly, či podkapitoly a v případě potřeby přidán
komentář zpracovatele Posudku.
Povinnému obsahu dokumentace předchází Úvod s krátkým seznámením o záměru a
vypořádání připomínek ze Závěru zjišťovacího řízení.

A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

V části A jsou uvedeny veškeré požadované údaje o oznamovateli projektu – obec
Nýdek, včetně kontaktu na starostu obce Nýdek. Uvedena je i pověřená firma ke zpracování
Dokumentace a odpovědný zástupce pověřené firmy.

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

Kapitola B je rozdělena do 3 částí v souladu s přílohou 4 Zákona.
B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Část B.I. je rozdělena na 9 dílčích podkapitol v souladu s přílohou 4 Zákona.
B.I.1. Název stavby a její kvalifikace podle přílohy č.1
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 Zákona do kategorie II., bod 9.3 – Tramvajové, podzemní
nebo speciální dráhy včetně lanovek, je správné.
Dle sloupce B je příslušným úřadem Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Dne 15. 2. 2008 byl záměr postoupen z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Ministerstvu životního prostředí v Praze. Tuto informaci Přepracovaná Dokumentace
ovšem neobsahuje, i když by zlepšila orientaci v Procesu EIA.
B.I.2. Kapacita (rozsah) stavby
Záměrem je výstavba lanové dráhy a nutného technického zázemí z obce Nýdek s mezistanicí
v osadě Za Kámen na hřeben slezských Beskyd v blízkosti vrcholu Velká Čantoryja. Lanová
dráha bude sloužit k celoroční přepravě turistů, přičemž využití pro sjezdové lyžování je
vyloučeno. Přepravní kapacita je 1000 osob/hod rychlostí 5,5 m/s s předpokládaným využitím
1000 osob za den.
Aktuálně nejsou součástí záměru nová parkoviště. K parkování se budou využívat
parkovací stání v obci Nýdek.
B.I.3. Umístění stavby
V kapitole je správně jako dotčená obec uvedena obec Nýdek v katastrálním území obce
Nýdek.
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.I.4. Charakter stavby a možnost kumulace s jinými záměry
Navrhovaná lanová dráha umožní přeshraniční spojení s obcí Ustroň a navazuje na již
vybudovaný turistický areál na polské straně. V rámci posuzované stavby se předpokládá
nárůst počtu návštěvníků o cca 15% (odhad zpracovatele Dokumentace, který je dále
v Dokumentaci vysvětlen). Dále se v Dokumentaci uvádí, že za účelem zmírnění negativních
vlivů v důsledku zvýšeného počtu osob bude nutno důsledně organizovat a udržovat turistické
trasy, kontrolovat zákazy vstupu na lokality NPR Čantoria a zamezit sjíždění po loukách na
horských kolech.
Konstatování, že „stavba lanové dráhy spíše navazuje na již vybudovaný turistický areál
na polské straně“ je v rozporu s tvrzením, že k přímé kumulaci vlivů s jinými záměry
nedochází. Autor Dokumentace zde ne zcela přesně pracuje s pojmem „kumulace“, ale
z informací obsažených dále v Dokumentaci a Dodatku, lze získat údaje potřebné pro
posouzení úrovně zpracování příslušné kapitoly.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby stavby a její umístění, přehled zvažovaných variant
Dokumentace hodnotí vybudování lanové dráhy jako pozitivní pro vznik nových pracovních
míst a rozvoj turismu, což umožní vzniku dalších místních služeb v lokalitě.
Dokumentace řeší následující varianty:
Varianta č. 0 – Znamená zachování stávajícího stavu.
Varianta č. A – Vybudování nástupní stanice ve středu obce a konečné stanice v Národní
přírodní rezervaci (NPR) Čantoria.
Varianta č. B – Vybudování nástupní stanice v blízkosti skokanských můstků a konečné
stanice vedle turistické chaty na hřebeni.
V kapitole jsou všechny potřebné informace, včetně vysvětlení, proč byla v Dokumentaci
posuzována pouze jedna aktivní varianta. Je zde pouze nesmyslně použito označení
variant. A a B nejsou čísla.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V kapitole jsou uvedeny a stručně popsány jednotlivé provozní soubory a stavební objekty,
napojení stavby na inženýrské sítě, napojení na komunikace a je zde řešena problematika
parkování vozidel a autobusů u dolní stanice.
V původní Dokumentaci byla řešena, jako součást záměru, také výstavba nových
parkovacích ploch s celkovou kapacitou 300 parkovacích míst. V Přepracované
Dokumentaci je uvedeno, že v bezprostřední blízkosti lanové dráhy nebude možno pro
veřejnost parkovat a využívat se budou pouze již stávající parkovací plochy v prostoru
obce. Součástí záměru tedy nebudou žádná parkoviště.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace záměru se předpokládá v srpnu 2012. Ukončení realizace a zahájení
zkušebního provozu včetně kolaudace se předpokládá v prosinci 2012.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Jako dotčené územně samosprávné celky jsou v Dokumentaci uvedeny obec Nýdek a
Moravskoslezský kraj.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Uveden je přehled navazujících správních rozhodnutí ve vztahu k záměru – Stanovisko
k posouzení vlivů stavby na životní prostředí, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební
povolení.
Stanovisko k posouzení vlivů stavby by dle přílohy 1 zákona č.100/2001 Sb., měl vydat
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jak je uvedeno v Dokumentaci. 15. 2. 2008 však
byl záměr postoupen z Krajského úřadu Ministerstvu životního prostředí.
V Přepracované Dokumentaci ovšem zůstala původní informace o Krajském úřadě.
B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda

Realizací navržené stavby dojde k záboru zemědělského půdního fondu o rozloze cca 1,0 ha,
0,31 ha pozemků ostatních a 1,69 ha na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
V kapitole je dále zmíněna stavba šesti či sedmi (z textu není zcela zřejmé kolik přesně)
parkovišť, což je v rozporu s obsahem kapitoly B.I.6. V grafické příloze 2. jsou pak
vyznačeny 3 plochy pro parkoviště. Stejně tak je za textem uvedena tabulka „Výpis pozemků
– nová parkoviště“, která obsahuje výčet tří ploch pro plánované parkoviště.
Je zřejmé, že zde došlo k nedůsledné opravě vůči původní Dokumentaci. Celá
problematika parkovišť tak zůstala velmi chaotická.
Až v Dodatku k Dokumentaci je ve vztahu k problematice parkovišť, přepsána kapitola
B.I.6., která uvádí, že parkovací plochy pro 100 osobních automobilů jsou pouze
v návrhu ÚPD obce Nýdek a nejsou součástí stavby lanové dráhy.
Zde je třeba upozornit na skutečnost, že výstavba rozsáhlejších parkovacích ploch
vyžaduje samostatné prověření z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona.
V tomto případě se jedná o několik menších parkovacích ploch, u nichž součet
parkovacích míst přesahuje 100. Je tedy nutné požádat příslušný úřad o vyjádření, zda
parkoviště spadají pod bod 10.6., kategorie II, přílohy 1, Zákona a bude-li třeba provést
zjišťovací řízení (§ 7 Zákona).
B.II.2. Voda
Spotřeba pitné vody během výstavby byla zpracovatelem Dokumentace stanovena na 375
m3/5 měsíců výstavby, tedy 125 l/os/den. V době výstavby si stavební firma vodu zajistí
sama.
Pro dolní stanici bude zdrojem pitné vody místní vodovod. V mezistanici bude voda
získávána čerpáním z vrtané studny nebo dovážena. Pro zaměstnance budou vybudována
běžná sociální zařízení se sprchou a WC. Spotřeba pitné vody pro hygienické účely byla
zpracovatelem Dokumentace stanovena na 260 m3/rok, teda 60 l/os/den.
V Dokumentaci EIA je uvedeno, že turisté budou využívat stávající sociální zařízení hotelů a
restaurací v obci Nýdek a turistické chaty poblíž horní stanice. V Dodatku k Dokumentaci je
již tento údaj opraven a konkretizován na 10 záchodů v dolní stanici s bezodtokovou žumpou,
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4 suché záchody v mezistanici a 4 suché záchody v horní stanici. Tyto údaje svým
charakterem patří spíše do kapitoly B.III.2.
Není zcela zřejmé, z jakých podkladů vychází odhad spotřeby vody 125 l/os/den během
realizace a 60 l/os/den během provozu. Bylo by vhodné uvést zdroj.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie bude zajištěna připojením na stávající trafostanici nedaleko mezistanice.
Spotřeba elektrické energie byla stanovena na 1 593 MWh/rok.
Stavební objekty dolní a horní stanice a mezistanice budou vytápěny prostřednictvím
elektrických akumulačních kamen, jejichž spotřeba byla odhadnuta na 130 MWh/rok.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Pro příjezd k dolní stanici je třeba vybudovat cca 200 m dlouhý úsek napojení na stávající
komunikační síť. U mezistanice je třeba zrekonstruovat a zpevnit 150 m komunikace a napojit
mezistanici na stávající částečně zpevněnou komunikaci. Pro vybudování horní stanice budou
využity lesní cesty, které budou po dostavbě uvedeny do původního stavu.
Při výstavbě horní stanice a trasy lanové dráhy bude dle Dokumentace použita technika do
nepřístupného terénu a vrtulník pro dopravu stavebního materiálu. V rámci realizace stavby se
nepředpokládá budování dočasných přístupových cest.
Jak je uvedeno již dříve v Dokumentaci, v bezprostřední blízkosti dolní stanice nebude možno
parkovat. Pro autobusy jsou vyčleněny plochy mimo obec Nýdek v průmyslové zóně obce
Bystřice. U mezistanice a u horní stanice lanové dráhy se parkovací plochy nezřizují.
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1.Ovzduší
Během realizace zemních prací a výstavby budou emitovány škodliviny z výfukových plynů,
převážně NOx, CO, CxHy, benzen, aldehydy a další škodliviny.
V největší míře bude vznikat prašnost, způsobená zemními pracemi.
Dokumentace konstatuje, že nebude docházet k negativním vlivům na ovzduší, neboť pohon
všech pevných strojních zařízení je navržen elektrickým proudem a vlastní záměr je
z hlediska znečišťování ovzduší nevýznamný.
Výkon motorů lanové dráhy je odhadován na 900 kW. V zájmové oblasti k navýšení
imisí provozem lanové dráhy nedojde.
Liniové zdroje znečištění ovzduší budou spojeny s provozem osobních automobilů a autobusů
na komunikacích v obci Nýdek, stejně jako plošný zdroj znečištění bude spojen s pojezdy na
ploše parkovišť.
Pro záměr lanová dráha Nýdek – Čantoryje byla zpracována rozptylová studie, která hodnotí
výhled imisní zátěže v roce 2009 vzhledem k vyvolané silniční dopravě. Výpočet rozptylové
studie byl proveden pro NO2, NOx, benzen a benzo(a)pyren. Ze zpracované studie vyplývá
maximální navýšení hodinové imisní koncentrace pro NO2 o 0,208 µg/m3 a průměrné roční
koncentrace pro NO2 o 0,008 µg/m3. Pro NOx dojde k navýšení o 0,060 µg/m3, pro benzen o
0,001 µg/m3 a pro benzo(a)pyren o 0,000004 ng/m3.
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V textu je chybně uvedeno Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní
limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší,
které bylo zrušeno 31. 12. 2006 a plně nahrazeno Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
B.III.2.Odpadní vody
Během realizace záměru se uvažuje 20 pracovníků. Pracovníci budou využívat mobilní
chemické WC. Splaškové vody budou odváženy k likvidaci na ČOV Třinec.
Produkce odpadních vod je, dle spotřeby vod, vyčíslena na 2,5 m3/den, tedy 375 m3/5 měsíců
výstavby.
V Dokumentaci EIA je uvedeno, že turisté budou využívat stávající sociální zařízení hotelů a
restaurací v obci Nýdek a turistické chaty poblíž horní stanice. V dodatku k Dokumentaci je
již tento údaj opraven na 10 záchodů v dolní stanici s bezodtokovou žumpou, 4 suché záchody
v mezistanici a 4 suché záchody v horní stanici. Splašky se budou odvážet na ČOV v Třinci.
Srážkové vody ze zpevněných ploch budou odváděny přes odlučovače ropných látek
přepadem do místní vodoteče nebo místní kanalizace. Na výstupu budou dle Dokumentace
hodnoty znečištěných látek max. 1mg NEL/l.
B.III.3.Odpady
V kapitole je proveden orientační odhad produkce odpadů pro období výstavby a období
provozu a jejich množství. V této fázi projektové přípravy ho lze považovat za dostatečný.
V prvním odstavci je chybně uveden rok u zákona o odpadech č. 185/2000 Sb. Jde pouze
o překlep, neboť dále v textu je zákon uváděn správně, tedy č. 185/2001 Sb.
Ve výčtu právních předpisů, jejichž zákonná ustanovení je nutné dodržovat při převozu
odpadů, je chybně uvedena vyhláška ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., která byla
29. 12. 2000 zrušena a nahrazena vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000
Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
B.III.4.Ostatní
B.III.4.1

Hluk

Hlavními zdroji hluku během výstavby budou zemní a stavební práce a použití vrtulníku,
motorových pil při kácení lesa a doprava na účelových cestách. Nepředpokládá se kumulace
mnoha strojů a tím vznikající enormní hluková zátěž na jednom místě stavby. Hlučné stavební
práce budou prováděny pouze v denní době v intervalu 7.00 – 21.00 hod.
Pro lanovou dráhu platí údaje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o hladině hluku zvýšené na 55
dB ve dne. V rámci přípravy Dokumentace byla zpracována hluková studie, která hodnotí 2
zdroje hluku: strojovnu lanové dráhy a navýšení počtu vozidel návštěvníků lanové dráhy.
Objekt mezistanice bude ze 3 stran obsypán a budou realizovány masivní stropní konstrukce.
Ve výpočtových bodech nedojde k překročení přípustných limitů. Tyto hodnoty budou 30 a
32 dB.
Stávající stav projíždějících vozidel již teď znamená překročení přípustné hranice hluku o 3
dB pro nejblíže situovaný dům v Nýdku (č.p.128). Dle výpočtu dojde v tomto bodě
k navýšení ještě o další 2,4 dB a jsou navržena eliminační opatření.
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.III.4.2

Vibrace

V souvislosti s výstavbou a provozem se nepředpokládá, že by existoval zdroj vibrací
takového rozsahu, který by mohl mít vliv na lidské zdraví nebo jiné složky životního
prostředí.
B.III.4.3

Záření

Dle dokumentace budou jako zdroje elektromagnetického záření působit vedení VN,
nízkonapěťová vedení, transformátorová stanice a elektrorozvodny, elektromotory, čerpadla a
rádiové spojové systémy. Tyto zdroje nepatří mezi zdroje vysokého a velmi vysokého pásma
frekvencí.
B.III.4.4

Prašnost

Prašnost bude vznikat pouze během výstavby. Během provozu lanové dráhy prašnost vznikat
nebude.
B.III.4.5

Zápach

Během realizace stavby bude přechodně vznikat zápach unikající z výfukových plynů. Během
trvalého provozu lanové dráhy zápach vznikat nebude.
V textu je chybně uvedena Vyhláška č. 356/2002 Sb., která byla zrušena 18. 7. 2009 a
nahrazena Vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
B.III.5.Doplňující údaje
B.III.5.1

Rizika havárií

Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních vod. V kapitole jsou dále
uvedena rizika během trvalého provozu a možnosti jejich eliminace.
V textu je chybně uveden Zákon č. 353/1999 Sb., který byl zrušen 1. 6. 2006 a plně
nahrazen Zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
B.III.5.2

Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dle dokumentace se bude dodavatel stavebních a montážních prací řídit certifikáty BOZP
(např. BOZP 004/2004). Lanová dráha bude provedena, kontrolována a provozována podle
příslušných norem zejména ČSN EN 1709, ČSN EN 1909. Provoz technologického zařízení
budou provádět jen pracovníci, kteří budou vyškoleni dle příslušných bezpečnostních
předpisů.
B.III.5.3

Údaje o stávajících ochranných pásmech

V kapitole je uvedeno ochranné pásmo VN a ochranné pásmo dráhy dle § 8 zák. 266/1994 Sb.
B.III.5.4

Zásahy do vzrostlé zeleně

Kapitola obsahuje pouze konstatování toho, že dojde ke kácení vzrostlé zeleně.
Bylo by vhodné uvést alespoň odhad rozsahu kacení mimolesní zeleně a případně i
druhy kácené zeleně.
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B.III.5.5 Kumulace vlivů stavby, zvýšení turistického ruchu
Kapitola „Kumulace vlivů stavby, zvýšení turistického ruchu“ byla doplněna do
Přepracované Dokumentace.
Počty návštěvníků uváděných v Dokumentaci vychází ze skutečné návštěvnosti rozhledny
Čantoryja v roce 2008, která byla 60 000 osob (165 osob/den). Po úvaze, že každý 2.
návštěvník navštíví rozhlednu Čantoryja, dospěl zpracovatel Dokumentace k následujícím
hodnotám: 1 050 návštěvníků za den (víkendový den nebo svátek), 2 250 návštěvníků za
týden, 9 000 návštěvníků za měsíc a 120 000 návštěvníků za rok.
Dále v textu „Posouzení kumulace osob – letní období“ Zpracovatel Dokumentace uvádí pro
letní období stávající návštěvnost 150 osob/den a jako navrhovaný stav po výstavbě lanové
dráhy 300 osob/den. Návštěvnost z polské strany pak 900 osob/den. Nárůst návštěvníků po
výstavbě LD tak činí 150 osob/den, což je 15%.
Stejně tak jsou spočítány hodnoty pro zimní období se zohledněním kapacity vleků (na území
Polské republiky) a reakce lyžařů na tvořící se fronty. Nárůst návštěvníků tak činí i v zimě
15%, což je v absolutních číslech hodnota cca 900 osob/den.
Jak je již na začátku kapitoly uvedeno: „Uvažované počty návštěvníků jak z české, tak
z polské strany byly stanoveny odhadem a to jako průměrné pro víkendové dny, případně pro
období svátků. Přesné sčítání návštěvníků a pohybu osob se neprovádělo“.
I když jediným opěrným bodem pro výše uvedené výpočty byl údaj ze sčítání na
rozhledně Čantoryja z roku 2008 a hodnoty z obdobných lanovek na Moravě (viz
Dodatek), je možné použitá čísla pro hodnocení kumulace vlivů akceptovat.

SHRNUTÍ ČÁSTI B
Údaje uvedené v části B mají sloužit k představení posuzovaného záměru, jak z hlediska
technologického, tak z pohledu koncepčního a dále k identifikaci předpokládaných vstupů
(nároků záměru na realizaci) a výstupů (projevu záměru v dotčeném území) a to přehledným a
jasným způsobem.
Podkladem pro zpracování části B byla projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro
územní řízení (DÚR), včetně doplňujících expertních studií, strategické a koncepční materiály
a odborné odhady jednotlivých vstupů a výstupů.
Celkově lze konstatovat, že část B postrádá potřebnou přehlednost, dochází k opakování
stejných informací na různých místech a jednotlivé podkapitoly jsou vzájemně informačně
nevyvážené.
Jako matoucí se jeví nedůsledná oprava textu v různých kapitolách, týkající se parkovišť,
která nově nejsou součástí záměru.
Způsob formátování textu Dokumentace a číslování kapitol nepřispívá k dobré orientaci
v textu.
I přes identifikované nedostatky lze konstatovat, že všechny podstatné základní informace
o posuzovaném záměru jsou v kapitole B uvedeny.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území a charakteristiku současného stavu životního prostředí v dotčeném území.
C.1.

VÝČET
NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
CHARAKTERISTIK

ENVIRONMENTÁLNÍCH

C.1.1 Územní systém ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní
parky, významné krajinné parky
V této kapitole zpracovatel dokumentace odkazuje na kapitoly dále v textu.
Přesněji odkazuje na kapitolu C.2.4, ačkoliv se jedná o kapitolu C.2.5.
Environmentální charakteristiky (ÚSES, ZCHÚ, PP a VKP) by bylo vhodnější popsat
zvlášť v samostatné kapitole. Jejich zařazení do kapitoly C.2.5 snižuje přehlednost textu
Dokumentace.
C.1.2 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V zájmové oblasti nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky
ani archeologická naleziště.
C.1.3 Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Dolní stanice lanové dráhy se nachází v zastavěném území obce Nýdek. Celkově se záměr
nedotýká hustě zalidněných ani nadmíru zatěžovaných území.
C.1.4 Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
V zájmovém území se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže. V kapitole ovšem chybí
zmínka o sesuvném území, kterým záměr prochází. I když je tato skutečnost uvedena
v jiné kapitole Dokumentace, bylo by vhodné ji zmínit i zde.
C.2.

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.2.1 Ovzduší

Zpracovatel Dokumentace zařadil oblast do mírně teplé oblasti MT2 a výše položenou část
Nýdku do chladné oblasti CH7.
Zařazení zájmového území do klimatických oblastí je správné. V záhlaví tabulky je
pouze uvedená klimatická oblast MT3, i když se jedná o oblast MT2, jak je uvedeno
v textu. I obsah tabulky odpovídá oblasti MT2.
Imisní monitoring se v zájmovém území provádí na nejbližších stanicích Třinec – Kanada,
Třinec – Kosmos a Návsí u Jablunkova, jejichž imisní charakteristiky jsou uvedeny v tabulce.
Stanice Třinec – Kosmos a Třinec – Kanada nebyly úplně vhodně zvoleny, jelikož se
jedná o městské stanice s oblastním měřítkem reprezentativnosti (0,5 – 4 km). Naopak
HBH Projekt spol. s r. o.
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stanice Bílý kříž, případně Lysá hora se nacházejí stejně jako zájmová oblast ve vyšších
polohách v otevřené krajině a jejich reprezentativnost je až v regionálním měřítku (do
100 km).
V tabulce jsou dále uvedeny imisní charakteristiky pro zájmovou oblast.
Nejenže jsou údaje v tabulce z roku 2006 uvedeny špatně, ale v Dodatku k Dokumentaci,
kde jsme žádali o aktualizaci imisního pozadí, je uvedena stejná tabulka se stejnými
hodnotami.
Navíc jsou v tabulce uvedeny údaje pouze ročního aritmetického průměru, což nejsou
relevantní údaje. Dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality
ovzduší se pro SO2 stanovuje hodinový imisní limit a denní imisní limit, s přípustnými
počty překročení, pro NO2 se kromě ročního aritmetického průměru stanovují i
hodinové imisní zátěže s přípustnými 18 překročeními a pro PM10 dále denní imisní
limit s přípustnými 35 překročeními.
V textu je chybně uvedeno Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní
limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší,
které bylo zrušeno 31. 12. 2006 a plně nahrazeno Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
C.2.2 Voda
Území záměru je odvodňováno tokem Hluchová a jeho přítoky - Horským potokem a tokem
Střelma. Zájmové území náleží do povodí Odry. Plánovaný záměr prochází Chráněnou oblastí
přírodní akumulace vod (CHOPAV) Jablunkovsko.
Chybí jakákoliv charakteristika a popis vodních toků.
V kapitole jsou dále informace týkající se CHKO Beskydy a zejména NPR Čantoria,
které do této kapitoly nepatří a měly by být uvedeny v samostatné kapitole popisující
instituty ochrany přírody, respektive environmentální charakteristiky. Tato kapitola
ovšem v Dokumentaci chybí.
C.2.3 Geologické poměry
Trasa lanové dráhy se nachází na území, kde se vyskytují tři sesuvná území, přičemž jedno
území se nachází v trase lanové dráhy v blízkosti mezistanice. V současné době není toto
sesuvné území aktivní, avšak s ohledem na klimatické faktory je třeba počítat s jeho možnou
aktivací.
Součástí Dokumentace je samostatná příloha “Lanová dráha Nýdek – Čantoryje – posouzení
sesuvných území“.
C.2.4 Pedologické poměry
Dle Dokumentace v zájmovém území převládají půdy ovlivněné vodou. V hřebenových
partiích Beskyd převládají kambizemní podzoly, které přecházejí do dystrických typických
kambizemí. Půdy jsou často kamenité až balvanité.
V kapitole by měla být dle morfologického klasifikačního systému uvedena krátká
charakteristika půd.
Zcela chybí zařazení půd v zájmové oblasti do tříd ochrany.
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C.2.5 Územní systém ekologické stability, fauna, flora
Kapitola je rozdělena do několika podkapitol zabývajících se Územním systémem ekologické
stability, Významnými krajinnými prvky, Naturou 2000, faunou a flórou, které převzala ze
samostatně zpracovaného biologického hodnocení.
Z důvodu značné obsáhlosti působí kapitola dosti nepřehledně a neuspořádaně. V textu
se často odkazuje na neexistující kapitoly.
V dotčené oblasti je vymezeno regionální biocentrum č.87 (RBC) Čantoryje, které lanová
dráha příčně protíná na dvě přibližně stejně velké části.
Tento fakt Dokumentace zprvu v jednom odstavci popírá tvrzením, že lanová dráha
není v přímém dotyku s prvky ÚSES a minimální vzdálenost od lanové dráhy je 85 m a
následně připouští střet lanové dráhy s regionálním biocentrem č. 87 Čantoryje.
Mezi textem zabývajícím se Územním systémem ekologické stability a Významnými
krajinnými prvky je nevhodně vložen text (pravděpodobně vykopírován z Biologického
hodnocení) odkazující na botanický a zoologický průzkum z období 15. 4 – 30. 9. 2007.
Tato informace je v dané části textu zcela zbytečná. Navíc je zde zcela zavádějící text,
který je patrně reliktem z jiných dokumentů, který uvádí, že období 15.4 – 30.9. je
obdobím vegetačního klidu a mimo reprodukční období živočichů.
Podkapitola Významné krajinné prvky obsahuje obecné informace o VKP, výčet a nakládání
s nimi dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
V kapitole ovšem chybí výčet konkrétních dotčených krajinných prvků a jejich popis.
Text odkazuje na popis vybraných krajinných prvků v kapitole lesní ekosystémy.
Dokumentace však kapitolu lesní ekosystémy neobsahuje.
V dotčeném území ani v bezprostřední blízkosti se nevyskytují žádné evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti vymezené na území České republiky.
Přepracovaná Dokumentace byla doplněna o lokalitu soustavy Natura 2000 na polské
straně Beskid Śląski. Součástí Dokumentace je také samostatně zpracované posouzení
vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000.
Popis průzkumu flóry a fauny je převzat ze samostatně zpracovaného biologického
hodnocení. Průzkum bioty byl proveden podle jednotlivých částí záměru. Rozdělení na části
odpovídalo stavebnímu členění: Dolní stanice LD, dolní sekce LD, mezistanice, horní sekce
LD, Horní stanice LD, parkoviště u horského potoka.
V textu i v rozčlenění stále figurují lokality, na kterých měla být dříve vybudovaná
parkoviště. „Lokalita 6. Parkoviště u Horského potoka“, jejíž název v přehledu na s. 59
zůstal v původní podobě, pak byla sice na s. 67 přejmenována, ale autor Dokumentace
vynechal jen první odstavec a ostatní texty ponechal. Navíc jsou texty chybně
nadepsány, protože se dvakrát opakuje podnadpis „Prostor podél pravého břehu
Horského potoka“.
Celkově v textu kapitoly, v částech, které se týkají ÚSES a VKP, převládají obecné texty
z právních předpisů a metodik, ale je zde minimum informací o konkrétních segmentech
ÚSES, případně jednotlivých dotčených VKP a jejich stavu a kvalitě.
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C.2.6 Krajina, způsob využívání
Dle dokumentace lze zařadit posuzované území do kategorie „obhospodařovaná krajina“. Za
dominantní prvek antropogenního původu lze považovat rozhlednu na vrcholu Čanroryje.
Údolí posuzované oblasti jsou poseta množstvím rekreačních chat a zástavba rodinných domů
se soustřeďuje především v údolí toku Hluchová. Typickým rysem zástavby v území je její
rozptýlenost – tzv. „Slezská zástavba“.
V kapitole chybí zmínka o skutečnosti, že krajina zde není chráněna žádným institutem
ochrany (např. CHKO, Přírodní park), což je u našich vyšších pohoří téměř ojedinělé a i
když záměr bude znamenat zásah do krajinného rázu, jedná se o jedno z mála území,
kde je realizace tohoto typu záměrů z hlediska krajiny přípustná.
C.2.7 Oblasti surovinových zdrojů
Dle Dokumentace se v zájmovém území nenachází žádné nerostné suroviny
C.2.8 Architektonické a historické památky, archeologická naleziště
Dle Dokumentace se v zájmovém území ani v jeho okolí nenachází žádná kulturní památka,
není vyhlášena památková zóna nebo rezervace ani archeologická naleziště.
Tato informace ovšem není úplně přesná. V seznamu nemovitých kulturních památek
na Památkovém ústavu v Ostravě jsou v obci Nýdek jako nemovité kulturní památky
evidovány Kostel sv. Mikuláše a dvě venkovské usedlosti.
C.2.9 Ostatní charakteristiky
Kapitola je věnována radonovému riziku. Dle Dokumentace je stavbou dotčený pozemek
zařazen do kategorie nízkého rizika vnikání radonu z podloží do budov.
C.3.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
KVALITY
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Je provedeno stručné shrnutí zjištění uvedených v kapitole C. Dle Dokumentace bude zatížení
v podobě výstavby a provozu lanové dráhy pro životní prostředí únosné.
S uvedeným závěrem je možné souhlasit.

SHRNUTÍ ČÁSTI C
Údaje uvedené v části C mají sloužit k popisu posuzovaného území, identifikaci jeho hodnot a
nalezení míry jeho možného dalšího zatížení.
Podkladem pro zpracování části C byly jak běžně dostupné zdroje (literatura, internetové stránky
jednotlivých institucí), tak dílčí expertní studie zpracované jako podklad pro Dokumentaci a také
vlastní terénní šetření.
Je nutné konstatovat, že věcné údaje, vztahující se ke konkrétním složkám a institutům ochrany
přírody, uvedené v kapitole C jsou poměrně stručné, a v textu převažují obecné informace z legislativy
a metodik.
Nedostatkem je nepřesné a neúplné citování zdrojů a celková nepřehlednost a nevyváženost textu.
Po přepracování Dokumentace a následném zpracování Dodatku k Dokumentaci, je ovšem možné,
s přihlédnutím k samostatným dílčím studiím, které jsou přílohou Dokumentace, považovat
zpracování části C za dostatečné.
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D.

D.I.

KOMPLEXNÍ

CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Projekt bude mít z hlediska sociálně ekonomického pozitivní dopad na region. Přímo vznikne
12 nových pracovních míst a nepřímo bude pozitivně na rozvoj obce působit příliv turistů.
V průběhu výstavby i době provozu nepředstavuje záměr významnější riziko pro veřejné
zdraví způsobené zvýšenou hladinou hluku nebo imisním znečištěním.
Dle hlukové studie dojde ke zvýšení hladiny hluku spojené se zvýšeným počtem
projíždějících aut (návštěvníci lanovky). Hladina hluku (55,4 dB) bude u jednoho rodinného
domu překračovat přípustné hygienické limity a pro jejich eliminaci jsou navržena konkrétní
protihluková opatření.
Záměr svým rozsahem ani vlivem nepředstavuje významnější riziko pro veřejné zdraví.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Během výstavby budou negativní vlivy na ovzduší nevýznamné, dočasné a krátkodobé
související s dopravou během výstavby záměru. Jedná se o prašnost a zvýšené emise stavební
mechaniky.
Při provozu lanové dráhy nebudou vznikat žádné znečišťující emise.
V zájmové oblasti k navýšení imisí, přímo provozem lanové dráhy, nedojde.
V rámci Dokumentace byla vypracována rozptylová studie pro hodnocení vlivu zvýšené
silniční dopravy. Ze studie vyplývá, že realizací stavby lanové dráhy a nárůstem silniční
dopravy nedojde k překročení imisních limitů, které vycházející z nařízení vlády č. 350/2002
Sb. pro oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx) a benzen. Pro benzo(a)pyren bude imisní
limit překročen o 0,0003%.
Upozorňujeme, že ačkoliv ke změně imisních limitů oproti nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
nedošlo, v současné době je platné nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší.
V textu se dále objevují zmínky o parkovištích, které již nejsou součástí záměru.
Vliv na klimatické podmínky realizace a provoz záměru mít nebude.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Dle provedené simulace v hlukové studii, která byla v rámci přípravy Dokumentace
zpracována, je zřejmé, že při trvalém provozu lanové dráhy nebudou překračovány přípustné
limity.
Z výpočtu u nárůstu automobilové dopravy vyplývá, že v měřeném místě v obci Nýdek dojde
k navýšení hlukové hladiny z nynějších 53 dB na 55,4 dB.
Vlivy na hlukovou situaci lze hodnotit jako mírně negativní.
Zpracovatel Dokumentace navrhuje, jako jedno z možných protihlukových opatření,
výstavbu protihlukových stěn. Vzhledem k charakteru vesnice a umístění konkrétního
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rodinného domu se výstavba protihlukových stěn nejeví, jako vhodné řešení.
Doporučujeme spíše reálnější opatření a to výměnu oken.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
V období výstavby i v období provozu budou vlivy na povrchové i podzemní vody minimální.
Dle Dodatku k Dokumentaci došlo ke změně v počtu a uspořádání sociálních zařízení
v jednotlivých stanicích s tím, že splaškové vody budou odtud odváženy k likvidaci na
ČOV Třinec. Lze tedy souhlasit se závěrem, že nedojde k ovlivnění podzemních ani
povrchových vod splaškovými vodami a vlivy lze hodnotit jako nulové.
Výstavba parkovišť není předmětem Dokumentace, ale opět se zde tato problematika
objevuje.
U komentáře k CHOPAV Jablunkovsko chybí vypořádání zákazu redukovat rozsah
lesních porostů. Předpokládáme, že vzhledem k tomu, že záměr byl už jako veřejně
prospěšná stavba zahrnut do ÚPD VÚC Beskydy, tak byla tato problematika vyřešena
při schvalování územních plánů s kladným výsledkem.
D.I.5. Vlivy na půdu
Realizací záměru dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu (1 ha) a pozemků
určených k plnění funkcí lesa (1,69 ha).
Zábor půdy v Přepracované Dokumentaci je vyčíslen ve stejné hodnotě jako zábor půdy
v původní Dokumentaci, kde je počítáno s parkovišti. Není správné, že se alespoň
s odhadem záboru půdy pro parkoviště v původní Dokumentaci nepracovalo.
Jelikož výstavba parkovišť nyní není součástí záměru a tím i Přepracované
Dokumentace, není důvod se o nich v kapitole zmiňovat.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Charakter navrhované stavby nepředpokládá negativní vlivy na horninové prostředí a přírodní
zdroje. Dotčené území se nenachází v poddolovaném území ani na ploše určené
k plánovanému dobývacímu prostoru.
V kapitole je stejný text, tedy pouhé konstatování, přítomnosti sesuvných území, jako
v kapitole C.II.3. Popsání a vyhodnocení vlivů na sesuvná území zcela chybí a návrhy
opatření v době výstavby a omezení činností v sesuvném území jsou uvedeny až
v Dodatku k Dokumentaci.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Posuzovaný záměr je v přímém dotyku prvků územního systému ekologické stability místní a
regionální úrovně.
Vliv na lesní ekosystémy
Výstavbou dojde ke kácení dřevin a k trvalému záboru lesní půdy a tím k ovlivnění především
lesních biotopů. Dle terénních průzkumů dojde k odstranění 2000 ks stromů ve smrkové
monokultuře a 600 ks stromů v bukovém lese. Vykácení stromů může zapříčinit erozi
odkrytého svahu a může dojít k narušení funkce lesa. Nebude, ale zvýšeno riziko ohrožení
větrnými kalamitami Kácení stromů musí být provedeno mimo vegetační období.
Předpokládané přímé vlivy na rostliny a biotopy
Nebyla zjištěna žádná rostlinná společenstva, na něž by měla realizace záměru závažný
negativní vliv. Rostliny lze označit za místně i regionálně obvyklé. Průsek lesem může oslabit
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stabilitu porostů vlivem bořivého větru. Z hlediska druhové skladby rostlin nebyly zjištěny
žádné druhy, pro něž by realizace záměru znamenala ohrožení. Nalezené zvláště chráněné
druhy jsou v Beskydech relativně běžné. Možným negativním vlivem je šíření expanzních
druhů rostlin a sešlapávání travních porostů v okolí horní výstupní stanice. Provoz lanové
dráhy bude mít negativní vliv na flóru.
Předpokládané přímé vlivy na faunu
Dle Dokumentace bude mít vliv zásahů do biotopů obývaných živočichy pouze lokální
charakter. Realizací záměru dojde lokálně k zásadnímu dotčení a přeměně zoocenóz
obývajících stanoviště v místě plošného záboru biotopu. Část terestrických stanovišť
obývaných bezobratlými a obratlovci zanikne. Riziko pro plazy a obojživelníky bude
především při kolizích s dopravními prostředky. Předpokládaný vliv na ptačí druhy spočívá ve
ztrátě lesních porostů a možnosti hnízdění a vliv hluku. Vliv lanové dráhy na drobné savce
nepřinese žádné výrazné zásahy ani změny. Vliv záměru na velké savce lze hodnotit jako
velmi významný, především při realizaci. Dále pak budou významné vlivy při provozu
lanovky a v důsledku vysoké koncentrace návštěvníků.
Vlivy na územní systém ekologické stability
Dle Dokumentace je biocentrum již rozděleno turistickou cestou. Lanová dráha povede
stejným koridorem. Po realizaci záměru budou zachovány prostorové a funkční parametry
ÚSES (dva celky s rozlohou přes 50 ha).
Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a biotopy
Nepřímo mohou být rostlinná společenstva ovlivněna v důsledku oslabení stability vlivem
vytvoření průseku, nebo rozhrnutím zeminy z výkopových prací.
Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a biotopy
Negativní dopad je očekáván na citlivé druhy s málo početným nebo lokálním zastoupením.
Z dlouhodobého hlediska platí, že negativní vlivy převažují nad pozitivními. Lze však říci, že
velká část druhů, včetně zvláště chráněných (ZCHD), bude schopna akceptovat změny, které
realizace záměru přinese díky plošnému zastoupení a početnosti regionálních a
nadregionálních populací.
- nadpisy 7.5 a 7.6 jsou totožné. Druhý nadpis by měl být: Nepřímé vlivy na faunu. (str.
92 Přepracované Dokumentace)
Vliv na lokalitu NATURA 2000 Beskid Slaski
Z vyhodnocení vlivu záměru na lokalitu NATURA 2000 Beskid Slaski vyplývá, že realizací
záměru nedojde k plošným změnám, které by přímým způsobem narušily celistvost lokality.
Záměr je realizován mimo územní lokality na území jiného státu.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Jelikož se jedná o zcela novou stavbu, bude lanová dráha zásahem do krajinného rázu.
Vznikne nová liniová stavba, která vyžaduje 12m průsek lesním porostem. První úsek lanové
dráhy je veden především po loukách. V místech, kde vede lanová dráha lesním porostem,
nebude přesahovat výšku porostu. Nástupní stanice a mezistanice budou znamenat nový prvek
v krajině. Vliv na estetické hodnoty a harmonické vztahy v krajině bude slabý, na harmonické
měřítko krajiny dokonce žádný.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a kulturní památky. V blízkosti stavby se
nenachází architektonické a historické památky.
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
V této kapitole je provedeno stručné shrnutí vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich významnosti a možnosti přeshraničních vlivů.
Negativní vlivy na životní prostředí přesahující státní hranice se nepředpokládají, kromě
zvýšení atraktivity lokality pro zahraniční návštěvníky.
D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVEB
V kapitole jsou rozebrána následující možná rizika: Požár, Únik ropných látek, Havárie
lanové dráhy, Havárie vlivem mimořádných povětrnostních podmínek. Je konstatováno, že
prostřednictvím zvolených technologií jsou rizika vzniku havárií minimální.
Po případné havárii bude provedena analýza a prověření příčin. Následná technická opatření
se budou opírat o výsledky analýzy.
V kapitole by vzhledem k umístění záměru mohla být uvedena možná havárie vlivem
sesuvu půdy.
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
V kapitole je uveden seznam navržených opatření, rozdělených do následujících kapitol: Po
dobu realizace výstavby, Rozmístění a montáž sloupů (stožárů) lanové dráhy, Po dobu
trvalého provozu stavby, Osvětlení a provoz lanové dráhy a body týkající se monitoringu za
účelem minimalizace negativních vlivů stavby.
Celkově se jedná o 44 bodů opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Jednotlivé body jsou okomentovány v části IV. Posudku a po úpravě zahrnuty do
návrhu Stanoviska.
D.V.

CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

A

V průběhu zpracování Dokumentace docházelo k upřesňování zadání. Vlivy záměru byly
prognózovány na základě analýzy dílčích podkladů a při průzkumech byly použity standardní
metody.
Kapitola je zpracována velmi povrchně a stručně a bylo by vhodné uvést konkrétní
metody, které byly použity (např. pro výpočet hluku). Dále některé informace patří
spíše do následující kapitoly.
D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Dle Dokumentace se při jejím zpracování nevyskytly zásadní nedostatky ve znalostech.
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SHRNUTÍ ČÁSTI D
Část D je určena k vlastnímu vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky
životního prostředí a k navržení opatření ke snížení či kompenzaci vlivů na životní prostředí.
Část D obsahuje vyhodnocení vlivů na všechny složky životního prostředí. Vlastní
vyhodnocení je většinou provedeno v dílčí expertní studii, která je součástí Dokumentace jako
samostatná příloha a v části D jsou pak shrnuty, ale spíše jen přepsány, dosažené výsledky a
uvedeny návrhy opatření k minimalizaci vlivů.
Způsob zpracování části D formou často doslovného přepsání závěrů samostatných dílčích
studií však vede k informační nevyváženosti jednotlivých kapitol, chybí jednotnou formou
provedené shrnutí dosažených závěrů. Spolu s nevýrazným formátováním Dokumentace to
pak přispívá k obtížné orientaci jak ve vlastním dokumentu, tak v dosažených závěrech.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr byl předložen ve Variantě B (Vybudování nástupní stanice v blízkosti skokanských
můstků, mezistanice a konečné stanice vedle turistické chaty na hřebeni), která byla
porovnána s Variantou 0, tedy ponecháním stávajícího stavu. V kapitole je zmíněna i Varianta
A, kterou však lze předem vyloučit vzhledem k vedení a umístění cílové stanice v Národní
přírodní rezervaci Čantoria.
Lze souhlasit se závěrem, že Varianta 0 je z pohledu ochrany přírody variantou
vhodnější oproti aktivní variantě B, protože nedojde k žádným novým zásahům.
Varianta B je naopak vhodnější z pohledu socioekonomického oproti Variantě 0 a navíc
je přijatelná pro životní prostředí. Chybí zde ovšem shrnující konstatování, že z hlediska
komplexního porovnání variant je Varianta B nejvhodnější.

F.

ZÁVĚR

Závěr Dokumentace konstatuje, že na základě komplexního zhodnocení všech dostupných
podkladů, nedojde k překročení limitů životního prostředí a i s přihlédnutím
k celospolečenskému zájmu je možné záměr ve Variantě B doporučit k realizaci.

G.

VŠEOBECNÉ

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU

Kapitola obsahuje stručné shrnutí vlivů na životní prostředí a shrnutí závěrů, kterých bylo
dosaženo při zpracování Dokumentace.
V kapitole je zbytečně věnována část textu technickým parametrům lanové dráhy.
V části „Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy“ je nesprávně uvedeno, že se posuzované
území nachází mimo zvláště chráněná území a ani v jeho blízkosti se zvláště chráněná
území nenacházejí. Stavba prochází v těsné blízkosti Národní přírodní rezervace
Čantoria a v blízkosti se na polské straně nachází také lokalita Natura 2000 Beskid
Śląski. Dále je uvedeno, že realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění prvků
vymezeného ani navrženého územního systému ekologické stability, což je v rozporu se
skutečností a nekoresponduje to s údaji uvedenými v Dokumentaci.
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H.

PŘÍLOHA

V této části je uveden kompletní seznam příloh. Následuje představení řešitelského týmu. Na
závěr je uveden seznam legislativy.

CELKOVÉ SHRNUTÍ K DOKUMENTACI
Předložená Dokumentace posuzuje vlivy záměru, situovaného na hranici mezi Českou
republikou a Polskem.
V úvodních částech A a B jsou podány informace o oznamovateli, zpracovateli Dokumentace
a je předložena základní charakteristika posuzovaného záměru, včetně předpokládaných
vstupů a očekávaných výstupů do okolního prostředí. V části C je uveden popis dotčeného
území a v části D, s využitím řady samostatných expertních studií, je provedeno vyhodnocení
očekávaných vlivů stavby na životní prostředí a jsou definovány podmínky, zmírňující
identifikované negativní vlivy stavby na životní prostředí. V části E jsou okomentovány
dosud zvažované varianty, které vedly ve výslednou variantu posouzenou v rámci
Dokumentace. V části F konstatuje dosažený závěr nepřekročení limitů životního prostředí.
Část G srozumitelným způsobem, byť s chybami (jiná dopravní rychlost, výkon v kWh),
shrnuje výsledky dosažené při procesu posuzování a v části H je uveden seznam příloh a
představení řešitelského týmu.
Strukturování Dokumentace a názvy kapitol jsou v souladu s požadavky Zákona.
Problematická však je informační nevyváženost jednotlivých kapitol a odvolávání se na
neexistující kapitoly.
V rámci zpracování Dokumentace, Přepracované Dokumentace a Dodatku byla zpracována
celá řada samostatných expertních studií. Výsledky těchto studií byly po té prezentovány
v Dokumentaci, často jako doslovný přepis závěrů, s akcentem na danou problematiku, což ve
výsledku snižuje homogenitu Dokumentace.
Celkově je třeba konstatovat, že přes zmíněnou informační nevyváženost jednotlivých
částí Dokumentace a poměrně nízkou míru erudice zpracovatele, byl obsah
Dokumentace dostatečný teprve po přepracování Dokumentace a zpracování Dodatku,
vlivy záměru byly posouzeny ve všech požadovaných aspektech, na hranici přijatelnosti
a Dokumentace je tak dostatečná pro zpracování posudku a formulaci návrhu
Stanoviska.

II.3. POŘADÍ

VARIANT (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) Z HLEDISKA VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posuzovaný záměr byl původně zvažován ve třech variantách. Jednalo se o Variantu 0
(nerealizace záměru), Variantu A (Vybudování nástupní stanice ve středu obce a konečné
stanice v NPR Čantoria) a Variantu B (popis viz níže).
Již na úrovni studie byly ovšem pro posouzení vlivů dle zákona č.100/2001 Sb., vybrány
pouze Varinata 0 a Varianta B, protože Varianta A je trasována přes NPR Čantoria.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a na základě dalších relevantních informací uvedených
v Dokumentaci, je možné uvést následující pořadí variant posuzovaných v Dokumentaci.
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1. Varianta 0
Nulová varianta znamená zachování stávajícího stavu. Jeví se jako varianta vhodnější
z hlediska ochrany životního prostředí, avšak méně vhodná vzhledem k plánovanému rozvoji
regionu a trvale udržitelnému rozvoji obce Nýdek a okolí.
2. Varianta B
Předmětem Varianty B je vybudování nástupní stanice v blízkosti skokanských můstků a
konečné stanice vedle objektu turistické chaty na hřebeni. Trasa Varianty B vede cca 70 až
100 m od hranice NPR Čantoryje. Stavba lanovky ve Variantě B bude mít negativní vlivy na
životní prostředí, které ovšem nepřekročí míru únosného zatížení a realizace významně
přispěje k pozitivnímu socioekonomickému rozvoji regionu.

II.4. HODNOCENÍ

VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Posuzovaný záměr má jeden ze svých objektů situován v blízkosti státní hranice mezi Českou
republikou a Polskem. Přeshraničním vlivům proto byla věnována náležitá pozornost.
Ze závěrů uvedených v Dokumentaci vyplývá, že důsledkem výstavby lanové dráhy bude
pravděpodobně pouze zvýšený počet návštěvníku jak z České republiky, tak z Polska.
Tento nárůst sebou může přinést negativní vlivy v podobě zvýšeného sešlapu a eutrofizace
půdy mimo značené cesty, případně v podobě rušení zvěře, ovšem vzhledem ke vzdálenosti
obou lanovek (cca 2km), nepředpokládáme, že by zvýšení bylo významné a že by lidé začali
obě lanovky intenzivně využívat, jako spojení mezí Nýdkem a Ustroní.
Přes výše uvedené si polská strana vyžádala řadu podmínek k eliminaci negativních vlivů na
životní prostředí a vzhledem k tomu, že se nejednalo o nákladné a nestandardní požadavky,
byly tyto podmínky zapracovány do návrhu závěrečného Stanoviska.
Celkově je možné potvrdit závěry uvedené v Dokumentaci, že významné negativní vlivy na
jednotlivé složky životního prostředí přesahující státní hranice se při výstavbě, ani při provozu
lanové dráhy nepředpokládají.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ je v dokumentaci popsáno dle
projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR). Záměr nezahrnuje technologie, které by
mohly významným způsobem znečišťovat životní prostředí a tam, kde by ke znečišťování
mohlo docházet, byly v Dokumentaci a Dodatku uvedeny postupy a řešení (splaškové vody,
odvodnění zpevněných ploch), které jsou z hlediska znečišťování životního prostředí
nejpřijatelnější.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘIZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V Dokumentaci je navrženo celkem 44 bodů opatření, které jsou rozčleněny do jednotlivých
podkapitol.
Navřená opatření vycházejí z vlastního posouzení a jsou odpovídající a adekvátní pro další
projektovou přípravu a realizaci záměru s tím, že jejich výčet je v návrhu Stanoviska doplněn
o další podmínky na základě došlých vyjádření k Dokumentaci a na základě zkušeností
zpracovatele Posudku.
V následující části je uveden přehled všech opatření z Dokumentace, komentář zpracovatele
Posudku je v případě potřeby doplněn tučně.
Po dobu realizace výstavby
1) Zahájení prací bude směrováno buď do období vegetačního klidu, nebo do II. poloviny
léta s ohledem na potřebu odstranění dřevin v dohodě s uživatelem lesních ploch.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
2) Kácení dřevin bude probíhat pouze v období vegetačního klidu, aby se zamezilo
případným ztrátám ptačích druhů, které si vybudují hnízda v korunách stromů.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
3) Práce budou prováděny s ohledem na omezení erozních jevů na svahu i po skončení
stavebních prací (je nutno uvážit potřebu stabilizace svahu vhodným způsobem). Omezit
použití stavebních hmot pro stabilizaci svahů.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
4) Ve svazích ponechat pařezy po vykácených stromech a na exponovaná místa vysázet
vhodný keřový porost, který zabrání erozi.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
5) Hlučnost bude omezována používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a
časovým rozvrhem jejího nasazení. Je třeba vypracovat takový plán prací a nasazení
strojů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, pokud to není
technologicky nezbytně nutné.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
6) Veškerá činnost ve stavbě bude organizována tak, aby venkovní prostor nebyl zatěžován
emisemi hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
7) Organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlučné práce a práce spojené
s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
8) Hlučné práce budou prováděny v denní době.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
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9) Veškeré stavební práce musí být situovány minimálně 100 m od hranice Národní přírodní
rezervace Čantoryje. Nepřipouští se jakýkoliv zásah do ochranného pásma NPR a to ani
v případě, že se investor zaváže uvést narušený terén do původního stavu.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
10) Při zatravňování a vysazování dřevin a křovin používat pouze původní travní směsi a
původní druhy dřevin a křovin. Nepřípustné je použití okrasných dřevin, apod.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
11) Zajistit systematický a nezávislý stavební dozor nad dodržováním technologických
postupů v zájmu ochrany životního prostředí a dozor ze strany ochrany přírody.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
12) Vhodnými opatřeními (např. skrápění, zaplachtování) minimalizovat sekundární prašnost
během provádění zemních prací a dopravy sypkých materiálů.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
13) Dodržovat podmínky bezpečnosti práce, pořádek na staveništi, vč. jeho okolí a důsledně
realizovat podmínky pro eliminaci negativních vlivů hluku stavebních mechanismů.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
14) Při dopravě využívat relativně „šetrných“ prostředků k životnímu prostředí
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
15) Zajistit šetrnou těžbu lesních porostů s vyloučením těžké mechanizace a neodkladně
zahájit aplikaci lesotechnických meliorací (protierozní opatření).
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
16) Minimalizovat terénní úpravy břehů, případně zajistit jejich následnou asanaci.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
17) V trase LD ponechat do úrovně terénu seříznuté pařezy a realizovat zajištění kompaktního
vegetačního (travního) krytu.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
18) Dodržovat technologickou kázeň a provést biotechnická sanační opatření. Pro tyto práce
využít pouze prvků autochtonní vegetace.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
19) Zajistit průběžnou kontrolu kvality a stavu technických a biotechnických opatření.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
20) V měsíci dubnu a v květnu zajistit ochranu obojživelníků a plazů proti vstupu na
komunikace přenosnou bariérou. Kontrola bariéry 2x denně.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
21) Těžební práce provádět mimo čas hnízdění.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
22) Zajistit opravu poškozených účelových komunikací.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
Rozmístění a montáž sloupů (stožárů) lanové dráhy
23) Rozmístění jednotlivých sloupů je navrženo mimo lokality s výskytem vybraných
zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin – mečík střechovitý, vemeník
dvoulistý, hlístník hnízdák.
24) Montáž sloupů (stožárů) a přísun potřebného materiálu (např. beton) v nezpřístupněných
částech terénu bude prováděna pomocí vrtulníku. Vzhledem k výrazným rušivým vlivům
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(ruchy a hluky ve špatně dostupných a tím klidových místech) je nutno práci s vrtulníkem
časově omezit. Montáž nesmí být prováděna v době od 1. dubna do 30. srpna, tedy
v období hnízdění ptáků. Podrobnější etapizaci montáže v tomto období je nutno řešit
v rámci ekologického dozoru na základě aktuálního výskytu ohrožené fauny.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
Po dobu trvalého provozu stavby
25) Případný výskyt erozních jevů bude ošetřen a narušená místa budou stabilizována.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
26) Výměna oleje v převodové skříni bude prováděna vypuštěním do připravené nádoby
s odvozem na ekologickou řízenou likvidaci s dokladováním. Při poruše celistvosti
převodové skříně převodový olej zůstává zachycen v záchytné nádobě odpovídajícího
objemu. Na běžné odpadky bude v prostoru nástupiště instalován koš.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
27) Budou provedena veškerá protihluková opatření, která jsou navržená v hlukové studii.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
28) Nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi
oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
29) Veškeré činnosti budou prováděny dle vypracovaného a schváleného provozního,
havarijního a požárního řádu lanové dráhy; musí být důsledně dodržovány bezpečnostní,
hygienické a další předpisy na ochranu životního prostředí. V jejich smyslu budou
zaškoleni pracovníci a bude stanovena jejich odpovědnost. K dispozici musí být plán
opatření pro případ havárie, záznamy o provedených revizích zařízení a záznamy o
zjištění a odstranění závad.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
30) Hlučné operace časově korigovat ve smyslu podmínek zpracovaných hlukových studií.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
31) Průběžně a pravidelně kontrolovat stav technických a biotechnických opatření
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
32) Pravidelně kontrolovat stav a funkčnost sítě odvodnění.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
33) Usměrnit pohyb návštěvníků technickými opatřeními (stezky, zábradlí).
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
34) Systematicky sledovat stav a vývoj vegetace a v koordinaci, zajistit včasná opatření k její
ochraně a druhové rozmanitosti.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
35) Ze strany provozovatele zajistit pravidelný úklid okolí stanice LD.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
36) Zajistit dozor provozovatele LD a ochrany přírody nad pohybem návštěvníků vč. čekání
na jízdu LD.
Podmínka byla upravena a přejata do návrhu Stanoviska.
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37) V průběhu 5ti let od zahájení provozu zajistit terénní šetření k ověření změn ve skladbě
bioty dotčeného území. Na základě souhrnného vyhodnocení výsledků navrhnout a
realizovat konkrétní opatření k eliminaci závažných negativních vlivů.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
Osvětlení a provoz lanové dráhy
LD nebude osvětlena, provoz bude omezen pouze na denní hodiny, a to:
38) V období s letním časem od 8 do 16 hod s výjimkou prázdnin, kdy bude provoz možno
prodloužit do 17 hod.
39) V období se zimním časem od 8.30 do 15.30 hod.
Bude tak zajištěno klidové období (večer – noc – ráno) pro místní nebo migrující populace
živočichů (např. rys).
Podmínky byly přejaty do návrhu Stanoviska.
Za účelem minimalizace negativních vlivů stavby je nutno realizovat monitoring
negativních vlivů
40) Sledovat stav půdního povrchu v průseku lanové dráhy a jejího okolí, v případě zajištění
silného sešlapu (vyjetých rýh ap.) umístit zákazové cedule a zábrany buď pro celou trasu,
nebo vybrané části, které lze obejít po stávajících cestách nebo pěšinách.
Podmínky byly přejaty do návrhu Stanoviska.
41) Totéž platí pro turistické značené trasy – v případě jejich nadměrného zatížení vedoucího
k erozi v exponovaných úsecích je třeba provést účinná opatření [např. zábrany na
zkratkách, stupně (schody, žebříky ap.) v erozí ohrožených strmých místech ap.].
Podmínky byly přejaty do návrhu Stanoviska.
42) Zvláštní pozornost je třeba věnovat dodržování zákazu vstupu mimo značené cesty do
NPR Čantoria.
Podmínka byla upravena a následně přejata do návrhu Stanoviska.
43) Sledovat stav populací Zájmových druhů v bioindikačních skupinách malakofauna –
modranka karpatská, entomofauna (brouci) – střevlíčci Pterostichus foveolatus a Pt.
pilous, úzkoštítník Cychrus attenuatus, druh Omalysus fontibbellaquei, střevlík polní (O),
entomofauna (motýli) – perleťovec maceškový, herpetofauna – kuňka žlutobřichá (SO),
mlok (SO), ropucha obecná (O), skokan hnědý, ještěrka živorodá (SO), slepýš (SO) a
zmije (KO), avifauna – ostříž (SO), strakapoud belohřbetý (SO), Včelojed (SO) a
populace běžných druhů hnízdících v trase LD a na ploše pro parkoviště, mammaliofauna
– netopýři (KO, SO) a rys (SO) a spolupracovat s ekologickým dozorem na praktických
opatřeních pro jejich ochranu včetně zajištění monitoringu v době provozu. Monitoring je
v zájmu investora, aby bylo možno prokázat, zda provoz LD ovlivňuje, či neovlivňuje
stav populací uvedených druhů, které mají omezený areál výskytu, jehož narušení může
znamenat ústup u území Slezských Beskyd.
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
44) Připravit a realizovat projekt pro informování návštěvníků vrcholu o významu ochrany
specifických druhů fauny a flóry (informační panely, a to již na dolní stanici LD, apod.).
Podmínka byla přejata do návrhu Stanoviska.
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI / UREGULOWANIE WSZYSTKICH
OTRZYMANYCH ORZECZEŃ DO DOKUMENTACJI

Ministerstvo životního prostředí předalo zpracovateli posudku vyjádření k Dokumentaci ve
smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č.93/2004 Sb.
K původní Dokumentaci z roku 2007 byla doručena tato vyjádření:
1)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa chráněné krajinné
oblasti Beskydy, zn.: 0773/BE/2008, ze dne: 4. 1. 2008
2)
Občanské sdružení Beskydčan, jednatel Ing. Šárka Košťálová, ze dne 14. 2. 2008
3)
Česká inspekce životního prostředí, zn.: ČIŽP/49/IPP/0801203.002/08/VHK, ze
dne: 5. 2. 2008
4)
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, č.j.: HOK/FM-329/215.1.2
/08, ze dne: 29. 1. 2008
5)
Krajský úřad Moravskoslezský kraj – odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j.: MSK 23801/2008, ze dne: 7. 2. 2008
6)
Městský úřad Třinec - Odbor životního prostředí a zemědělství,
zn.: 3254/ŽPaZ/08/Ga, ze dne: 13. 2. 2008
7)
Generální ředitelství ochrany přírody Polské republiky, č.j.: DOOŚ082/2336/08/AO, ze dne: 22. 4. 2008
Na základě obsahu těchto vyjádření a na základě prostudování Dokumentace, byla
Dokumentace vrácena k přepracování dopisem MŽP ze dne 10.7.2008, ve kterém byly
uvedeny konkrétní požadavky na přepracování zohledňující požadavky obsažené
v doručených vyjádřeních.
K Přepracované Dokumentaci z roku 2009 doručilo Ministerstvo životního prostředí
zpracovateli posudku, vyjádření ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb., od následujících institucí a organizací:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Městský úřad Třinec - Odbor životního prostředí a zemědělství,
zn.: MěÚT/08418/10/ŽPaZ/Ga/246.1, ze dne: 15. 3. 2010
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, č.j.: HOK/FM-545/2.5/10,
ze dne: 3. 3. 2010
MŽP – odbor péče o krajinu, č.j.: 886/610/10, ze dne: 22. 3. 2010
MŽP – odbor ochrany ovzduší, č.j.: 519/820/10, ze dne: 25. 3. 2010
MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody, č.j.: 549/620/10, ze dne: 29. 3. 2010
Hnutí DUHA, Miroslav Kutal (koordinátor Hnutí DUHA Olomouc), ze dne: 19. 3.
2010
Krajský úřad Moravskoslezský kraj – odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j.: MSK 26290/2010, ze dne: 29. 3. 2010
Česká inspekce životního prostředí, zn.: ČIŽP/49/IPP/0801203.009/10/VMJ, ze dne:
23. 3. 2010
MŽP – odbor mezinárodní ochrany biodiverzity, č.j.: 345/630/10, ze dne: 26. 4.
2010
Generální ředitelství ochrany přírody Polské republiky, č.j.: DOOŚ-082/876/10JA,
ze dne: 26. 4. 2010
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Úplné znění všech došlých vyjádření k Dokumentaci je uvedeno v příloze Posudku. V této
kapitole jsou uvedeny stručné rešerše došlých vyjádření a reakce - vypořádání zpracovatele
Posudku tam, kde je to nezbytné.
Městský úřad Třinec - Odbor životního prostředí a zemědělství
ze dne: 15. 3. 2010
Obsah vyjádření:
Městský úřad Třinec poukazuje na nesrovnalosti v dokumentaci, která nekoresponduje se
závěry Biologického hodnocení a Hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz. V dokumentaci se
uvádí, že posuzované území se nachází mimo zvláště chráněná území, která se nevyskytují ani
v jeho blízkosti. Realizací nedojde k negativnímu ovlivnění prvků vymezeného ani
navrženého místního a regionálního územního systému ekologické stability. V biologickém
hodnocení je uvedeno, že záměr je situován v bezprostřední blízkosti NPR Čantoryje a je
vložen do regionálního biocentra. Dále zatímco je v závěru biologického hodnocení uvedeno,
že výstavba lanové dráhy se jeví jako negativní až závažně negativní z pozice ochrany
vybraných subjektů ochrany přírody, tak v dokumentaci je v závěru uvedeno, že záměr
nebude znamenat významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.
Připomínka MěÚ je oprávněná a ukazuje na nedůslednou práci zpracovatele
Dokumentace s odbornými přílohami, jejichž závěry nepřesně přebírá, případně
nedostatečně odůvodněně interpretuje. Je to jeden z největších nedostatků
Dokumentace, kvůli kterým byla také Dokumentace vrácena k přepracování a následně
byl ještě vyžádán Dodatek. Výsledkem potom je Přepracovaná Dokumentace
s Dodatkem a spoustou příloh a i když to vše nakonec umožňuje objektivně posoudit
vlivy záměru na životní prostředí, pro subjekty k vyjádření je to značně nepřehledné a
matoucí.
Vlivy záměru na ZCHÚ i segmenty ÚSES v území zcela jistě budou, ale budou přijatelné
při dodržení všech navržených opatření uvedených v návrhu Stanoviska.
Vliv na krajinný ráz v území zcela jistě také bude, ale domníváme se, že u tohoto typu
záměrů jej není možné zcela eliminovat a vzhledem k tomu, že v území není vymezen
žádný Přírodní park, ani CHKO, tak bude vliv přijatelný. Navíc lanové dráhy v horské
krajině tvoří přirozený antropogenní prvek, stejně jako rozhledny a na rozdíl od
vysílačů mobilních operátorů.
Dále městský úřad poukazuje na citlivost území z hlediska výskytu geodynamických jevů.
Zejména sesuv registrovaný pod číslem 3656 přímo v trase lanové dráhy. Vzhledem k této
skutečnosti lze předpokládat následné nutné investice do sanace tohoto sesuvu.
Připomínka je zohledněna v návrhu stanoviska.
V neposlední řadě je nutné zohlednit další vynucené investice a aktivity (sociální objekty,
zvýšený pohyb návštěvníků, občerstvení, suvenýry) a tlaky na jejich rozšíření, což není v tak
citlivém území žádoucí.
Všechny odhadnutelné investice a aktivity byly posouzeny v Přepracované Dokumentaci
a Dodatku a připomínka byla také zohledněna v návrhu Stanoviska.
Městský úřad shledává předložený záměr za rizikový.
1)
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2)

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
ze dne: 3. 3. 2010
Obsah vyjádření:
Krajská hygienická stanice souhlasí s dokumentací záměru Lanová dráha Nýdek – Čantoryje
a nemá připomínek.
3)

MŽP – odbor péče o krajinu
ze dne: 22. 3. 2010
Obsah vyjádření:
Odbor péče o krajinu konstatuje, že uvažovaným záměrem dojde k nevratnému poškození
regionálního biocentra č.87 – Čantoryje a k poškození krajinného rázu. Realizaci záměru
nedoporučují.
K poškození RBC č.87 a krajinného rázu v území dojde, ovšem vzhledem k charakteru
záměru, kdy nedojde k izolaci a znemožnění toku informací mezi oddělenými částmi
RBC a skutečnosti, že řešené území nespadá do žádná kategorie ochrany krajinného
rázu podle zákona č.114/1992 Sb. (Přírodní park, Chráněná krajinná oblast), se
domníváme, že vlivy na ÚSES i krajinný ráz jsou přijatelné.
Lanová dráha je v horské krajině přirozeným antropogenním prvkem a bez vazby na
sjezdové tratě je právě v území, bez zvýšené ochrany, přijatelná.
4)

MŽP – odbor ochrany ovzduší
ze dne: 25. 3. 2010
Obsah vyjádření:
Odbor ochrany ovzduší považuje záměr Lanová drána Nýdek – Čantoryje z hlediska vlivu na
kvalitu ovzduší za akceptovatelný.
Má pouze formální připomínky k uvádění již neplatné vyhlášky č.350/2002 Sb. (nahradila ji
vyhláška č.597/2006 Sb.) a k absenci některých údajů v tabulce škodlivin.
Jedná se formální a drobné věcné pochybení, které nemá vliv na závěry posouzení vlivů
na životní prostředí.
5)

MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
ze dne: 29. 3. 2010
Obsah vyjádření:
Odbor zvláště chráněných částí přírody připomněl, že v rámci vyjádření k Dokumentaci
z roku 2007 vznesl požadavek na doplnění vyhodnocení vlivu nárůstu počtu návštěvníků na
NPR Čantoria. Toto vyhodnocení by mělo být obsahem Biologického hodnocení v příloze
Dokumentace, které ovšem nebylo odboru k dispozici. Proto se k vyhodnocení nemohli
vyjádřit. Stejně tomu tak bylo se samostatnou přílohou hodnotící vliv záměru na PUPFL.
Dostupnost příloh Dokumentace v rámci MŽP nám nepřísluší komentovat. Obsah
příloh byl po zpracování Dodatku dostačující pro zpracování Posudku a návrhu
Stanoviska.
Upozorňuje, že v Dokumentaci chybí informace, zda lanová dráha bude umožňovat vyvezení
horských kol do hřebenových partií.
Tato informace byla v rámci Dodatku doplněna. Lanovka nebude umožňovat přepravu
kol.
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Dále pak odbor upozorňuje, že předmětem procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí jsou vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, nikoli hodnocení veřejného
zájmu, jak je tomu v závěru Dokumentace.
6)

Hnutí DUHA
ze dne: 19. 3. 2010
Obsah vyjádření:
Hnutí Duha nemá k dokumentaci výraznějších připomínek. Přichází s několika návrhy
v rámci minimalizace rušivých pohledových vlivů: Střechy mezistanice a horní stanice
zatravnit a sloupy lanové dráhy natřít zelenou nebo hnědou barvou.
Poukazuje na možnost eroze a navrhuje, aby část pokácených stromů byla umístěna kolmo
k lanové dráze, čímž se i zabrání sestupu turistů pod lanovou dráhou.
Dále Hnutí Duha požaduje realizovat některé z navržených kompenzačních opatření za
narušení biotopů:
- rozšířit stávající národní přírodní rezervace Čantoria o přilehlé lesní prostory.
- vyhlásit nové malé zvláště chráněné území v jihovýchodním masívu Čantoryje.
- zajistit management, který prostřednictvím smluvní ochrany navržených prostorů zajistí
dostatečné podmínky pro trvalé přežívání cílových druhů živočichů.
Všechny připomínky jsou konstruktivní a většina z nich byla v upravené podobě
zapracována do návrhu Stanoviska.
7)

Krajský úřad Moravskoslezský kraj – odbor životního prostředí a zemědělství
ze dne: 29. 3. 2010
Obsah vyjádření:
Části Dokumentace týkající se ÚSES jsou zpracovány nepřehledně a část vlivy na ÚSES
postrádá řešení k jejich minimalizaci. Není uveden přesný rozsah kácení lesních porostů.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje požaduje v dokumentaci přehledně uvést úplný výčet
všech zjištěných zvláště chráněných druhů, jak je zpracováno v přílohách dokumentace.
Nedostatkem hodnocení vlivu na krajinný ráz je neposouzení vlivu mezistanice.
Krajský úřad dále považuje vzhledem k závěrům zjišťovacího řízení za nesplněné:
- vliv na významné krajinné prvky
- opatření proti šíření invazních druhů
- nebyla splněna specifikace doprovodných staveb a jejich architektonické řešení
Požadavky byly dopracovány v Dodatku k Dokumentaci. I když ne úplně stoprocentně,
přesto dostatečně pro zpracování Posudku a návrh Stanoviska.
8)

Česká inspekce životního prostředí
ze dne: 23. 3. 2010
Obsah vyjádření:
Česká inspekce životního prostředí nesouhlasí s realizací záměru a má zásadní připomínky.
ČIŽP nesouhlasí se zdůvodněním výstavby lanové dráhy. Dokumentace vychází
z návštěvnosti turistů z polské strany. Není jasné, z jakých podkladů autor vycházel. Dle ČIŽP
dojde k mnohonásobnému navýšení turistů než je zmiňovaných 15% a s tím souvisí důsledky,
které nejsou v dokumentaci dostatečně posouzeny. ČIŽP požaduje provést srovnání
s podobným již realizovaným záměrem, včetně vyhodnocení navýšení návštěvnosti.
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Odhad navýšení návštěvnosti, bude vždy nepřesný, protože se jedná o prognózu, která je
závislá na mnoho neznámých, navíc proměnlivých v čase.
Domníváme se, že v Přepracované Dokumentaci a v Dodatku použitý odhad je
realistický. V Dodatku bylo provedeno porovnání s obdobnými záměry v jiných
pohořích České republiky a pomocí monitoringu, který je navrhován ve Stanovisku je
možné případné odchylky v návštěvnosti území evidovat a na základě toho přijímat
adekvátní opatření.
ČIŽP požaduje více variantních řešení.
Počet variant v Dokumentaci je zcela na volbě Oznamovatele a je pouze jeho riziko, že
jím předkládaná varianta nezíská souhlasné Stanovisko. Zákon u záměrů obecně,
nevyžaduje obligatorně více variant.
Dokumentace neřeší výstavbu parkovišť, která souvisí se záměrem.
V přepracované Dokumentaci, byť nedůsledně, a následně v Dodatku bylo potvrzeno, že
s výstavbou parkovacích ploch se v souvislosti se záměrem nepočítá.
Z hlediska ochrany vod v dokumentaci chybí vyhodnocení současné kapacity sociálních
zařízení ve vztahu k předpokládané návštěvnosti. „Občerstvovna“ na hřebeni je vybavena
pouze žumpou, což je zcela nedostačující.
Problematika řešení sociálních zařízení je dořešena v Dodatku dostatečným způsobem,
který vychází z připomínek ČIŽP.
ČIŽP požaduje odvodnění ze zpevněných ploch zpětným zásakem, vzhledem na umístění
v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Jablunkovsko. Dále ČIŽP poukazuje na
nepravděpodobné použití odlučovačů ropných látek s účinností do 1 mg NEL/l.
Upuštěním od realizace parkovišť nevnímáme tento požadavek, jako nezbytně nutný.
Přesto byla tato připomínka, spolu s připomínkou k parametrům ORL zapracována do
návrhu Stanoviska.
Z hlediska ochrany přírody bude záměr jednoznačně představovat výrazně negativní zásah do
krajinného rázu, přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů a fungování ekosystémů.
Přes tyto významné zásahy je možné na základě všech podkladů konstatovat, že díky
vhodnému výběru varianty, budou vlivy na životní prostředí přijatelné a nepřekročí
míru únosného zatížení.
Dle NV č.10/1979 Sb. je jediným omezením CHOPAV množství hektarů, na nichž může dojít
k odlesnění, nikoliv zákaz budování sjezdovek.
Záměr nepočítá s využitím lanovky pro zimní lyžování a ani v územním plánu obce
Nýdek se nenachází plochy, které by opodstatňovaly obavy ČIŽP.
Hodnocení vlivů parkovišť na nivu Horského potoka mělo být provedeno.
Součástí záměru skutečně nebude výstavba parkovacích ploch. V textu Přepracované
Dokumentace zmíněné pasáže, jsou relikty z původní Dokumentace, které zpracovatel
nedůsledně opravil.
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Eliminace negativních vlivů na NPR Čantoria použitím turistického značení a kontrolou je dle
ČIŽP nemožná.
Na základě znalosti území a zkušeností z jiných oblastí v ČR (např. Jeseníky – NPR
Rejvíz, PR Vysoký vodopád), je možné konstatovat, že vhodnou kombinací turistického
značení, informačních tabulí a instalací dřevěného zábradlí na turisticky exponovaných
místech, bude možné snížit rizika plynoucí ze zvýšení návštěvnosti okolí NPR Čantoria.
Připomínka byla zapracována do návrhu Stanoviska.
Je třeba brát v úvahu, že navýšení turistů v území nebude fatální a dodržování předpisů
a zákonů občany obou států není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.
Dle ČIŽP dojde vybudováním lanové dráhy k antropickému zatížení celého hřebene, který
slouží jako migrační cesta velkých šelem a lokalita pro výskyt tetřeva hlušce. Dojde tak
k jejich rušení.
Hřeben Slezských Beskyd je již nyní silně antropogenně ovlivněn a výstavba LD
nepřináší do území na hřebeni nový prvek, pouze se částečně zvýší intenzita
antropogenního ovlivnění.
Toto zvýšení ovšem nebude zásadní a celkové antropogenní vlivy na okolní přírodu
nebudou významně větší, než stávající.
ČIŽP upozorňuje na uvádění rozdílné vzdálenosti LD od NPR v Dokumentaci a považuje
vzdálenost LD od NPR za nedostatečnou. Dále se obává, že prostor pod LD, bude využíván
k sestupu z hřebene do Nýdku a v zimě pro zimní sporty.
Obě vzdálenosti (rozdíl plyne z proměnlivé vzdálenosti) uváděné v Dokumentaci
dokládají, že LD je trasována nejen mimo NPR, ale i mimo ochranné pásmo NPR.
K částečnému rušení živočichů v NPR může docházet, ovšem vzhledem k rozloze NPR a
skutečnosti, že LD bude provozována pouze ve dne, nevidíme tento vliv, jako významný.
Omezení využívání prostoru pod LD pro sestup bude dáno nepříznivým terénem a
instalací bariér (kmeny napříč) a informačních tabulí.
Připomínka byla zapracována do návrhu Stanoviska.
ČIŽP nesouhlasí s pracovní dobou, po kterou by měla výstavba probíhat (7. – 21. hod.).
Připomínka byla zapracována do návrhu Stanoviska.
ČIŽP nesouhlasí s vyhodnocením vlivu na krajinný ráz. Navrhovaná architektura samotných
obslužných objektů je ke krajině necitlivá, především pak mezistanice s pultovou šikmou
střechou a velkými prosklenými plochami. Vliv na přírodní hodnoty a ZCHÚ byl vyhodnocen
jako střední, což je podle ČIŽP dostatečný důvod pro odmítnutí záměru.
Připomínka byla zapracována do návrhu Stanoviska.
K problematice hodnocení vlivů na krajinný ráz viz vypořádání vyjádření MŽP – odbor
péče o krajinu.
Dokumentace opomíjí negativa záměru plynoucí z biologického hodnocení a uvádí jen vlivy
nevýznamné či méně negativní.
Je pravdou, že Dokumentace nedůsledně interpretuje nejen závěry z biologického
hodnocení. Biologické hodnocení je ovšem dostupnou přílohou Dokumentace a bylo
dostatečným podkladem pro zpracování Posudku a návrh Stanoviska.
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Příloha dokumentace Posouzení záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ na PUPFL a lesní
porosty je nedostatečná. Hodnotí pouze ovlivnění stability porostů větrem a erozí. Ostatní
ovlivnění řeší pouze povrchně nebo vůbec.
Uvedená příloha obsahuje hodnocení nezbytná pro posouzení vlivů na PUPFL a byla
dostatečným podkladem pro zpracování Posudku a návrh Stanoviska.
Příloha Posouzení sesuvných území se vůbec nezabývá možností sesuvů v trase lanové dráhy
a komentuje pouze sesuvy existující.
Uvedená příloha je zpracovaná z dostupných podkladů a podrobnější posouzení bude
možné až na základě geologického průzkumu území, který se plánuje jako podklad pro
projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.
Připomínka je zapracována do návrhu Stanoviska.
ČIŽP nesouhlasí s desetiletou lhůtou pro systematickou a účinnou přípravu porostů podél
trasy směrem ke zpevnění a stabilizaci jak je navrženo v dokumentaci. Dle ČIŽP je nutné pro
dosažení požadované funkčnosti porostního pláště počítat se lhůtou 30 let.
Připomínka byla zapracována do návrhu Stanoviska.
Podmínka umístění trasy mimo bezlesé horizonty není při stáří většiny porostů dlouhodobě
udržitelná. Porosty jsou z velké části v mýtním věku.
Připomínka uvažuje standardní těžbu v okolních lesích, která by ovšem měla probíhat
v souladu se zájmy a plány na fungování RBC (pohledově potenciálně nejexponovanější
úsek). V takovém případě by k celkovému „odkrytí“ LD nemělo dojít.
ČIŽP požaduje všechny chybějící informace do Dokumentace doplnit a uvádí, že cena za
jakou by bylo provedeno zmiňované 15% zvýšení návštěvnosti hřebenu Čantoryje, je
vzhledem k výraznému negativnímu ovlivnění biologických a estetických hodnot území
neúměrně vysoká.
Požadavky na doplnění byly předány zpracovateli Dokumentace k doplnění formou
Dodatku k Dokumentaci a i když byl i Dodatek zpracovaný na hranici odborné
přijatelnosti, byl nakonec shledán dostatečným pro zpracování Posudku a návrhu
Stanoviska.
Přestože při realizaci záměru dojde k zásahům do životního prostředí – všech jeho
složek, domníváme se, že právě jeho umístění mimo ZCHÚ je důležité a je třeba záměr
posuzovat i z tohoto úhlu. Dotčení cenných biotopů a stanovišť ZCHD bude dále
předmětem samostatných řízení, v rámci kterých se již bude pracovat s podrobnými
podklady (minimálně dokumentace pro stavební povolení), zpracovanými na základě
geologického průzkumu a bude možné definovat podmínky k eliminaci, nebo zmírnění
negativních vlivů, mnohem přesněji.
ČIŽP dále upozorňuje na chyby a nelogická tvrzení v dokumentaci:
- kap. 2.3. – není jasný původ zmiňovaných různorodých navážek.
- kap. 2.5. – prvky ÚSES nejsou a posléze jsou v přímém dotyku s investičním záměrem.
- kap. III.3. – nepřesnosti a nejasnosti týkající se odpadů
- kap. I.7.5 – je uvedeno, že dojde k záboru lužních společenstev v nivě horského potoka i
když je na str. 6 uvedeno, že parkoviště nebudou umístěna podél břehů.
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Všechny výše uvedené nepřesnosti vznikly nedůsledným zpracováním podkladů
autorem Dokumentace, které měl k dispozici. Kromě problematiky odpadů, bylo možné
přesnou a správnou informaci dohledat v přílohách Dokumentace.
Problematika odpadů je v rámci Dokumentace pouze orientační a vzhledem k tomu, že
bude muset být v rámci územního a následně stavebního řízení zpracován podrobný
projekt „Nakládání s odpady“, jsou nepřesnosti v kapitole odpadů přijatelné a
nezpůsobí zásadní zkreslení závěrů posuzování.
9)

MŽP – odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
ze dne: 26. 4. 2010
Obsah vyjádření:
Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity má připomínku ke zpracování hodnocení vlivů
záměru na území soustavy Natura 2000 a to k výčtu předmětů ochrany záměrem dotčené
lokality na území Polské republiky (PLH240005 Beskid Ślaski). Upozorňuje na neúplnost či
nepřesnost ve výčtu předmětů ochrany. Co se typů stanovišť týká, je mylně v naturovém
hodnocení uváděn typ 9140 namísto 6520. V případě druhů není uveden druh pod kódovým
označením 1308 (netopýr černý), druhy rostlin 1381 (dvouhrotec zelený) a 4116 (hornice
karpatská) a naopak je navíc v hodnocení uváděn druh 1188 (kuňka ohnivá).
V Přepracované Dokumentaci (její příloze) byly skutečně chybně uvedeny předměty
ochrany, a to stanoviště a druhy rostlin a živočichů přesně tak, jak jsou uvedeny
v připomínce MŽP. Zpracovatelka hodnocení dle §45i ZOPK byla vyzvána k doplnění
hodnocení a poté již byly v Dodatku všechny předměty ochrany uvedeny správně a
proběhlo jejich posouzení (viz Koutecká V. (2010): Vypořádání vybraných připomínek
k Dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., 13 str.).
Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity měl poznámku k navrženým zmírňujícím opatřením,
jak může být v rámci mezinárodního posouzení skutečně zajištěno splnění opatření
k vyloučení další turistické stezky a rekreačního střediska na polské straně, pokud se
stanovisko týká výhradně záměru na české straně.
Připomínka byla, se zohledněním podmínek požadovaných polskou stranou (viz níže),
zapracována do návrhu Stanoviska.
10)

Generální ředitelství ochrany přírody Polské republiky
ze dne: 26. 4. 2010
Polská strana poukazuje na zvýšení již značného turistického ruchu na turistických stezkách,
které částečně probíhají v prostoru území Natura 2000. Realizace záměru může také zvýšit
turistický ruch v prostoru polské modré turistické stezky, která vede přes území polské
přírodní rezervace „Czantoria“ a polské červené turistické stezky na úseku česká turistická
chata – Polana Bakula – Malá Čantoryje.
Za účelem zabránit negativnímu vlivu vyplývajícímu z nárůstu intenzity turistického ruchu
požaduje polská strana rozšíření opatření k minimalizaci negativních vlivů i na území polské
republiky.
Všechna opatření navrhovaná ve vyjádření Polské republiky, byla zapracována do
návrhu Stanoviska.
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(10)) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia: 26.04. 2010 r.
Strona polska zwraca uwagę na zwiększenie znacznego juŜ ruchu turystycznego na szlakach
turystycznych, które przebiegają częściowo na terenie obszaru Natura 2000. Realizacja
przedsięwzięcia moŜe równieŜ zwiększyć ruch turystyczny na obszarze polskiego
niebieskiego szlaku turystycznego, prowadzącego przez teren polskiego rezerwatu przyrody
„Czantoria“ oraz polskiego czerwonego szlaku turystycznego na odcinku: czeskie schronisko
turystyczne – Polana Bąkula – Malá Čantoryje.
Chcąc zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na skutek wzrostu natęŜenia ruchu
turystycznego strona polska domaga się poszerzenia działań na rzecz zminimalizowania
negatywnego oddziaływania równieŜ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkie działania zaproponowane w opinii Rzeczypospolitej Polskiej zostały
uwzględnione w projekcie Stanowiska.

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I přes řadu nedostatků a nepřesností v původní Dokumentaci, lze po doplnění řady informací
v Přepracované Dokumentaci a Dodatku k Dokumentaci konstatovat, že posuzovaný záměr je
z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelný a že nepřináší nadměrný vliv na některou ze
složek životního prostředí, který by nebylo možno akceptovat.
Za nejvýznamnější negativní vlivy na složky životního prostředí, plynoucí z realizace a
provozu lanové dráhy, lze považovat vliv na krajinu, vlivy na faunu a flóru a potenciálně
rizikové horninové prostředí (sesuvy).
Záměr vykazuje minimální nebo žádné vlivy na veřejné zdraví, kvalitu ovzduší, klima,
povrchové a podzemní vody a nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Na základě posouzení všech informací uvedených v Oznámení, Dokumentaci, Přepracované
Dokumentaci, v Dodatku k Dokumentaci a na základě všech doručených vyjádření v rámci
procesu EIA, dále pak na základě terénních průzkumů a po srovnání s podobnými záměry, lze
konstatovat, že záměr nemá významný vliv na soustavu Natura 2000 v České republice i
Polsku a za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v návrhu Stanoviska, je
možné považovat záměr za akceptovatelný z hlediska vlivů na životní prostředí.
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(VI.) OGÓLNA OCENA MOśLIWOŚCI AKCEPTACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA Z PUNKTU WIDZENIA
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Pomimo szeregu niedociągnięć i nieścisłości w pierwotnej Dokumentacji, po uzupełnieniu
szeregu informacji w Uaktualnionej Dokumentacji i w Aneksie do Dokumentacji stwierdzić
moŜna, Ŝe oceniane przedsięwzięcie jest moŜliwe do zaakceptowania z punktu widzenia
oddziaływania na środowisko i Ŝe nie powoduje nadmiernego oddziaływania na dowolny
element składowy środowiska, które byłoby niemoŜliwe do zaakceptowania.
Za najbardziej znaczące, negatywne oddziaływanie na części składowe środowiska,
wynikające z realizacji i eksploatowania kolei linowej, uznać moŜna oddziaływanie na
krajobraz, oddziaływanie na faunę i florę oraz związane z potencjalnym ryzykiem środowisko
skalne (obsunięcia).
Przedsięwzięcie charakteryzuje się minimalnym lub zerowym oddziaływaniem na zdrowie
ludności, jakość atmosfery, klimat, wody powierzchniowe i gruntowe. Nie wpłynie takŜe na
Ŝadne zabytki kultury.
W oparciu o ocenę wszystkich informacji zawartych w Zgłoszeniu, w Dokumentacji,
Uaktualnionej Dokumentacji, Aneksie do Dokumentacji oraz na podstawie wszystkich opinii
które wpłynęły w ramach procedury EIA, a takŜe na podstawie badań w terenie i po
porównaniu tego przedsięwzięcia z przedsięwzięciami analogicznymi, moŜna stwierdzić, Ŝe
przedsięwzięcie to nie ma istotnego oddziaływania na sieć Natura 2000 w Republice
Czeskiej i w Polsce i przy załoŜeniu, Ŝe spełnione zostaną wszystkie warunki określone w
projekcie Stanowiska, przedsięwzięcie uwaŜać moŜna za moŜliwe do zaakceptowania z
punktu widzenia oddziaływania na środowisko.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

STANOVISKO
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

Lanová dráha Nýdek – Čantoryje

I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Výstavba lanové dráhy pro veřejnost z obce Nýdek na hřeben Slezských Beskyd v blízkosti
vrcholu Velká Čantoryja. Stavba lanové dráhy bude sloužit k celoroční dopravě turistů,
využití pro sjezdové lyžování je vyloučeno.
Lánová dráha s odpojitelnými osmimístnými kabinami je rozdělena do dvou sekcí. 1. sekce o
délce 1595 m má dolní stanicí Nýdek umístěnou v blízkosti skokanských můstků. Pro obě
sekce je společná mezistanice v osadě Za Kámen, která zajišťuje pohon. 2. sekce je délky
1148 m s horní stanicí Čantoryje umístěnou vedle turistické chaty na Čantoryji.
Maximální počet sloupů lanové dráhy je 25 kusů ve vzdálenosti 100 – 300 m.
Technicky dosažitelná přepravní kapacita je 1000 os/hod. Odhadovaná reálná přeprava osob
je 1000 os/den.

I.3.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)

Lanová dráha vede z severní části obce Nýdek, v prostoru mezistanice se lomí a vede
severovýchodním směrem až na hřeben Slezských Beskyd k česko polským hranicím.
Převážná část trasy prochází volnou krajinou s několika enklávami horských osad či samot.
kraj:
obec:
katastrální území:

I.4.

Moravskoslezský
Nýdek
Obec Nýdek

OBCHODNÍ FIRMA OZNAMOVATELE

Obec Nýdek
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I.5.

IČ OZNAMOVATELE

IČO 00492868

I.6.

SÍDLO (BYDLIŠTĚ) OZNAMOVATELE

Obec Nýdek,
Nýdek č.p. 281
739 96

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
II.1. OZNÁMENÍ (ZPRACOVATEL, DATUM PŘEDLOŽENÍ)
Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č.93/2004 Sb. (rozsah dle přílohy 3 zákona), bylo zpracováno v lednu 2006 firmou
Hospodářská rozvojová agentura třinecka s.r.o. Odpovědnou osobou byl Ing. Petr Urbánek,
který byl držitelem odborné způsobilosti č.j.: 110/15/OPVŽP/96.
Datum předložení: 2.2.2006

II.2. DOKUMENTACE (ZPRACOVATEL, DATUM PŘEDLOŽENÍ)
Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění zákona č.93/2004 Sb. (rozsah dle přílohy 4 zákona), byla zpracována v říjnu 2007
firmou Hydroprojekt CZ a.s. Odpovědnou osobou byl Ing. Čestmír Krkoška, který je
držitelem odborné způsobilosti č.j.: 355/72/OPV/93, autorizace prodloužena č.j.:
33588/ENV/11.
Datum předložení: 2.2.2006
Přepracovaná Dokumentace byla zpracována v srpnu 2009 firmou Hydroprojekt CZ a.s.
Odpovědnou osobou byl Ing. Čestmír Krkoška, který je držitelem odborné způsobilosti
č.j.: 355/72/OPV/93, autorizace prodloužena č.j.: 33588/ENV/11.
Datum předložení: 25.1.2010
Následně byl firmou Hydroprojekt CZ a.s. v říjnu 2010 zpracován Dodatek k Dokumentaci
EIA. Odpovědnou osobou byl Ing. Čestmír Krkoška, který je držitelem odborné způsobilosti
č.j.: 355/72/OPV/93, autorizace prodloužena č.j.: 33588/ENV/11.
Datum předložení: březen 2012

II.3. POSUDEK (ZPRACOVATEL, DATUM PŘEDLOŽENÍ)
Posudek dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č.93/2004 Sb. (rozsah dle přílohy 5 zákona), zpracoval Mgr. Tomáš Šikula, držitel
odborné způsobilosti č.j.: 8175/1488/OIP/03, autorizace prodloužena č.j.: 69749/ENV/07.
Datum předložení: březen 2012.
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II.4. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (MÍSTO, DATUM KONÁNÍ)
Místo veřejného projednání:
Datum konání veřejného projednání:

II.5. CELKOVÉ

HODNOCENÍ

PROCESU

POSUZOVÁNÍ

VČETNĚ

ÚČASTI

VEŘEJNOSTI

2. 2. 2006

–

7. 2. 2006

–

28. 3. 2006

–

12. 4. 2006

–

7. 1. 2008

–

16. 1. 2008

–

13. 2. 2008

–

13. 3. 2008

–

24. 4. 2008

–

16. 5. 2008
4. 7. 2008

–
–

10. 7. 2008

–

25. 1. 2010
4. 2. 2010
5. 2. 2010

–
–
–

23. 2. 2010

–

7. 4. 2010
26. 4. 2010
15. 6. 2010

–
–
–

Obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje Oznámení na uvažovaný
záměr.
Zveřejnění informace o Oznámení na úřední desce Moravskoslezského
kraje, čímž bylo zahájeno zjišťovací řízení.
Vydán Závěr zjišťovacího řízení (č.j. MSK 58450/2006).
Předložené oznámení se nepovažuje za dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí a je nutné ji dopracovat.
Zveřejnění informace o Závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
Moravskoslezského kraje.
Obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje Dokumentaci na
uvažovaný záměr.
Rozeslání Dokumentace a zveřejnění informace o Dokumentaci na úřední
desce Moravskoslezského kraje.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje postoupil záměr Ministerstvu
životního prostředí.
MŽP vyrozumělo polskou stranu a zahájilo jednání, zda záměr může mít
významný negativní vliv přesahující hranice státu.
Projevila Polská republika zájem připojit se k Procesu EIA v přeshraničním
kontextu.
Pověřen zpracovatel Posudku.
Zpracovatel posudku doporučil Dokumentaci EIA přepracovat, zejména z
důvodu absence posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 na polském
území.
Na základě obdržených vyjádření a doporučení zpracovatele Posudku byla
Dokumentace vrácena k přepracování a doplnění.
Obdrželo Ministerstvo životního prostředí Přepracovanou Dokumentaci
Přepracovaná Dokumentace byla rozeslána, včetně Polska.
Polská republika zažádala o prodloužení lhůty pro vyjádření
k Dokumentaci.
Zveřejnění informace o Přepracované Dokumentaci na úřední desce
Moravskoslezského kraje (lhůta pro vyjádření do 25.3.2010, Polsku byla
prodloužena do 26.4.2010).
Rozeslána oprava Přepracované Dokumentace.
Uplynula lhůta na vyjádření Polsku.
Zpracovatel Posudku požádal o poskytnutí dalších údajů, nezbytných pro
zpracování posudku, formou „Dodatku k Dokumentaci EIA“ (jedná se o
Dodatek k Přepracované Dokumentaci).
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7. 10. 2010

–

15. 11. 2010

–

3. 1. 2011

–

29. 4. 2011

–

27. 5. 2011

–

Březen 2012 –

Byl zpracován Dodatek k Přepracované Dokumentaci a předán
zpracovateli Posudku.
Proběhlo osobní jednání zpracovatele Dokumentace EIA a zpracovatelem
Posudku, jelikož Dodatek neobsahoval všechny nezbytné údaje pro
zpracování Posudku a návrh Stanoviska.
Obdržel zpracovatel Posudku přepracovaný Dodatek k Přepracované
Dokumentaci.
MŽP žádalo Polskou republiku o informaci, zda požaduje mezistátní
konzultace.
Polská republika odpověděla, že netrvá na konání mezistátních konzultací.
Byl předložen Posudek a rozeslán spolu s Dodatkem k Dokumentaci

Závěr zpracovatele Posudku:
Dokumentace byla zpracována na hranici přijatelnosti, o čemž svědčí i její potřebné
přepracování a následné zpracování Dodatku, protože i přepracovaná Dokumentace nebyla
dostatečná pro zpracování Posudku a návrh Stanoviska.
Po důkladné analýze všech dostupných podkladů, Dokumentace, Přepracované Dokumentace,
jejího Dodatku a všech odborných příloh Dokumentací a Dodatku je možné konstatovat, že
záměr je pro životní prostředí únosný a je možné na závěr zpracování Posudku připravit návrh
souhlasného Stanoviska.
Závěry veřejného projednání:

II.6. SEZNAM

SUBJEKTŮ, JEJICHŽ VYJÁDŘENÍ JSOU VE STANOVISKU ZČÁSTI
NEBO ZCELA ZAHRNUTA

Zpracovatel posudku obdržel k Dokumentaci záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ od
Ministerstva životního prostředí následující vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených
územních samosprávních celků a občanského sdružení.
Jednotlivá vyjádření jsou podrobně vypořádána v kapitole V. předkládaného Posudku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Městský úřad Třinec - Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
MŽP – odbor péče o krajinu
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
Hnutí DUHA, Miroslav Kutal
Krajský úřad Moravskoslezský kraj
Česká inspekce životního prostředí
MŽP – odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
Generální ředitelství ochrany přírody Polské republiky
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

III.1. SOUHRNNÁ

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

I přes řadu nedostatků a nepřesností v původní Dokumentaci, lze po doplnění řady informací
v Přepracované Dokumentaci a Dodatku konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů
na životní prostředí přijatelný a že nepřináší nadměrný vliv na některou ze složek životního
prostředí, který by nebylo možno akceptovat.
Za nejvýznamnější negativní vlivy na složky životního prostředí z provozu lanové dráhy lze
považovat vliv na krajinu, vlivy na faunu a flóru a potenciálně rizikové horninové prostředí
(sesuvy).
Záměr vykazuje minimální nebo žádné vlivy na veřejné zdraví, kvalitu ovzduší, klima,
povrchové a podzemní vody a nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Na základě posouzení všech informací uvedených v Oznámení, Dokumentaci, Přepracované
Dokumentaci, v Dodatku a na základě všech doručených vyjádření v rámci procesu EIA, dále
pak na základě terénních průzkumů a po srovnání s podobnými záměry, lze konstatovat, že
záměr nemá významný vliv na soustavu Natura 2000 v České republice i Polsku a za
předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v návrhu Stanoviska, je možné
považovat záměr za akceptovatelný z hlediska vlivů na životní prostředí.

III.2. HODNOCENÍ

TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Technické řešení záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ je v dokumentaci popsáno dle
projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR). Záměr nezahrnuje technologie, které by
mohly významným způsobem znečišťovat životní prostředí a tam, kde by ke znečišťování
mohlo docházet, byly v Dokumentaci a Dodatku uvedeny postupy a řešení (splaškové vody,
odvodnění zpevněných ploch), které jsou z hlediska znečišťování životního prostředí
nejpřijatelnější.

III.3. NÁVRH

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VČETNĚ POVINNOSTÍ A PODMÍNEK PRO SLEDOVÁNÍ A ROZBOR VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrhy opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci, které vzešly
z Dokumentace, doručených vyjádření k Dokumentaci a které byly doplněny při zpracování
Posudku, jsou zpracovány do podoby podmínek tohoto stanoviska.
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III.4. POŘADÍ

VARIANT (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) Z HLEDISKA VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Záměr byl předložen a posuzován v jediné Variantě B, která byla srovnána s Variantou 0, tedy
ponecháním stávajícího stavu. Varianta A byla již během zpracování studie z posuzování
vyloučena vzhledem k trasování a umístění výstupní stanice v Národní přírodní rezervaci
Čantoryja.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a na základě dalších relevantních informací uvedených
v Dokumentaci, je možné uvést následující pořadí variant posuzovaných v Dokumentaci.
1. Varianta 0
Nulová varianta znamená zachování stávajícího stavu. Jeví se jako varianta vhodnější
z hlediska ochrany životního prostředí, avšak méně vhodná vzhledem k plánovanému rozvoji
regionu a trvale udržitelnému rozvoji obce Nýdek a okolí.
2. Varianta B
Předmětem Varianty B je vybudování nástupní stanice v blízkosti skokanských můstků a
konečné stanice vedle objektu turistické chaty na hřebeni. Trasa Varianty B vede cca 70 až
100 m od hranice NPR Čantoryje. Stavba lanovky ve Variantě B bude mít negativní vlivy na
životní prostředí, které ovšem nepřekročí míru únosného zatížení a realizace významně
přispěje k pozitivnímu socioekonomickému rozvoji regionu.

III.5.

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ) A K POSUDKU

Vypořádání vyjádření k Dokumentaci
Všechny relevantní připomínky, které jsou obsaženy ve vyjádřeních doručených
k Přepracované Dokumentaci, jsou vypořádány v kapitole V. Posudku. Na základě těchto
vyjádření byly také doplněny podmínky v návrhu Stanoviska.
Vypořádání vyjádření k Posudku
Vyjádření k Posudku budou vypořádána po veřejném projednání.
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III.6 STANOVISKO

PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU Z HLEDISKA PŘIJATELNOSTI VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S UVEDENÍM PODMÍNEK PRO REALIZACI
ZÁMĚRU, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍNEPŘIJATELNOSTI ZÁMĚRU

Na základě Oznámení, Dokumentace, Dopracované Dokumentace, Dodatku k Dokumentaci,
Posudku, veřejného projednání podle § 9, odst. 9 Zákona, vyjádření k nim doručených a
doplňujících informací, vydává Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle
§10 Zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru

„Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy záměru a budou zahrnuty, jako podmínky návazných správních
řízení.

PODMÍNKY SOUHLASNÉHO STANOVISKA
A. Zmírňující opatření ve vztahu k vlivům záměru na území soustavy Natura 2000
(SOO Beskid Śląski):
1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

Územím PLH240005 Beskid Śląski v prostoru velké a Malé Čantoryje nebude vedena
další turistická značka a nemělo by sem být situováno další rekreační středisko.
Navazující aktivity (zvl. občerstvení, dárkové předměty, sociální zařízení, příp. i
ubytování a sportovní zařízení) budou situována mimo prostor PLH240005 Beskid
Śląski.
Lanová dráha a přilehlé rekreační objekty (i stávající) nebudou zvenku osvětleny a
ozvučeny pro hudební produkci.
V prostoru horní i dolní stanice lanovky bude instalována informační tabule
s návštěvním řádem (zvl. zákaz vstupu mimo značené cesty i v Polsku) a informacemi o
přírodních hodnotách území i na polské straně.
Zákaz výstavby sjezdových (lyžařských, bobových, sáňkařských) tras v sousedství
předmětné lanové dráhy.
Provést analýzu porovnání skutečných a očekávaných vlivů záměru po uplynutí 1-2 let
od jeho zprovoznění. Analýza by měla vyhodnotit i skutečné využití lanové dráhy (počet
návštěvníků).
Provádění pravidelných kontrol přírodních škod způsobených turistickým ruchem a na
jejich základě případně snížit kapacitu lanovky.
Monitoring oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum) v území
dotčeném zvýšenou návštěvností (zejména podél modré turistické cesty vedoucí
z hřebene Čantoryje do střediska Ustroń a podél potoka Roztoki, kudy je vedena naučná
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ŚcieŜka rycerska). Jedná se zejména o potvrzení výskytu druhu (před realizací záměru) a
jeho skutečné ovlivnění po zprovoznění záměru.
9) Monitoring čolka karpatského (Triturus montandoni) v území nejvíce ovlivněném
záměrem a podél navazujících turistických tras. Cílem je doložení jeho výskytu a určení
míst jeho rozmnožování s následným návrhem opatření Monitoring by měl probíhat
alespoň jedno rozmnožovací období před započetím realizace záměru.
10) Minimálně jednoletý monitoring netopýra velkouchého (Myotis bechsteini) před
započetím realizace záměru. Jedná se o monitoring výskytu v prostoru průseku pro LD a
v prostoru okolo horní stanice LD, a to včetně stromů, které budou skáceny (letní
kolonie). Součástí závěru monitoringu by měl být i návrh počtu a umístění budek pro
netopýry.
11) Všechny stavební mechanismy a nákladní automobily budou vybaveny prostředky pro
likvidaci ropného znečištění. Tyto prostředky budou k dispozici v dostatečném množství
i na každém zařízení staveniště.
12) Před zahájením stavebních prací v prostoru horní stanice lanovky a v jejich průběhu
bude monitorován výskyt invazních druhů rostlin. V případě jejich zjištění bude
přistoupeno k jejich okamžité odborné likvidaci.
B. Podmínky vyplývající z posouzení záměru z hlediska ostatních složek životního
prostředí a veřejného zdraví:
Podmínky pro fázi přípravy
13) Rozmístění jednotlivých sloupů LD navrhnout mimo lokality s výskytem vybraných
zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin – mečík střechovitý, vemeník dvoulistý,
hlístník hnízdák. Toto rozmístění je třeba dodržet.
14) Připravit a realizovat projekt pro informování návštěvníků vrcholu o významu ochrany
specifických druhů fauny a flóry (informační panely, a to již na dolní stanici LD, apod.).
15) K projednání nového uspořádání území přizvat i příslušné myslivecké sdružení.
16) Zajistit provedení podrobného inženýrskogeologického průzkumu, včetně radonového
průzkumu a na základě posouzení stability svahů dořešit umístění a způsob zakládání
podpěr lanové dráhy a popřípadě protiradonovou ochranu příslušných objektů.
17) V případě, že bude nutná sanace sesuvu 3656 dotčeného záměrem, projednat její rozsah
dle § 23 zákona č.100/2001 Sb., s MŽP ČR.
18) Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu upřesnit údaje o hladině
podzemní vody v prostoru dolní, horní stanice a mezistanice lanové dráhy a posoudit
možné ovlivnění podzemní vody.
19) Odvodnění zpevněných ploch přednostně řešit zpětným zásakem, vzhledem k umístění
záměru v CHOPAV.
20) V případě odvodnění zpevněných ploch do recipientů přes ORL, požadovat účinnost
1mg NEL/l tak, jak je uvedeno v Dokumentaci.
21) Specifikovat dobu životnosti stavby a zpracovat plán rekultivací pozemků určených
k plnění funkcí lesa v místě průseků pro lanovou dráhu.
Podmínky pro fázi realizace
22) Zajistit stavební dozor nad dodržováním technologických postupů v zájmu ochrany
životního prostředí (ISO 14 000) a dozor ze strany ochrany přírody (tzv. Ekodozor).
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23) Před prováděním zemních prací poučit příslušné osoby o postupu ve vztahu k event.
archeologickým nálezům a zahájení těchto prací předem ohlásit příslušnému orgánu
státní památkové péče. V případě zjištění archeologického nálezu přerušit práce, nález
zajistit proti ztrátě, poškození nebo zničení a nález ohlásit orgánu státní památkové péče.
24) Kácení průseků pro lanovou dráhu zajistit u odborné firmy ve spolupráci s vlastníkem
lesa, důsledně dbát na minimalizaci poškození okolních lesních porostů a lesní půdy při
dopravě a manipulaci se dřívím a dodržovat striktně hranice vyznačeného záměru (lesní
porost bude mýcen bez použití těžké těžební techniky tak, aby se nenarušil stávající
půdní kryt; ke stahování vytěženého používat koně).
25) V době od 1.3. do 31.7. neprovádět mýtní a předmýtní těžby v porostních skupinách
starších 80ti let se zastoupením buku 50% a více, v porostních skupinách starších 80ti
let s méně než 50% zastoupením smrtku a všech porostních skupinách nad 120 let.
26) Při stavbě mezistanice a horní stanice LD dbát přednostně na co nejmenší poškození
lučních porostů a zajistit přísnou ochranu květeny, hlavně zabránit vzniku rumištních
biotopů.
27) Zajistit oddělené ukládání ornice, zúrodnitelných vrstev půdy a ostatních přebytečných
zemin a jejich využití podřídit požadavkům vzešlých z projednání s příslušným orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu.
28) Vyloučit pojezdy stavební techniky vně vymezeného areálu. Také při výkopových
pracech vedení infrastruktury v maximální míře omezit plochu dotčenou pojezdy.
Narušené plochy budou neprodleně osety travní směsí. Cílem je v maximální míře šetřit
stávající trvalou vegetaci.
29) Veškeré činnosti na stavbě organizovat tak, aby venkovní prostor nebyl zatěžován
emisemi hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlučné práce provádět v denní době (od 8.00 do
18.00).
30) Hlučnost omezit používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a
časovým rozvrhem jejího nasazení. Je třeba vypracovat takový plán prací a nasazení
strojů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, pokud to není
technologicky nezbytně nutné.
31) Organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlučné práce a práce spojené
s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu.
32) Provést veškerá protihluková opatření, která jsou navržená v hlukové studii.
33) Vhodnými opatřeními (např. skrápění, zaplachtování) minimalizovat sekundární
prašnost během provádění zemních prací a dopravy sypkých materiálů.
34) Dodržovat podmínky bezpečnosti práce, pořádek na staveništi, vč. jeho okolí a důsledně
realizovat podmínky pro eliminaci negativních vlivů hluku stavebních mechanismů.
35) Při dopravě materiálů využívat „šetrné“ dopravní prostředky k životnímu prostředí
(nákladní automobily splňující platné EURO normy, apod.)
36) Zahájení prací směřovat mimo vegetační období (1.1. – 31.3. a 31.10. – 31.12.),
případně do II. poloviny léta v území bez nároků na kácení dřevin
37) Kácení dřevin bude probíhat pouze v období vegetačního klidu (1.1. – 31.3. a 31.10. –
31.12), aby se zamezilo případným ztrátám ptačích druhů, které si vybudují hnízda
v korunách stromů a v lesích po dohodě s uživateli a vlastníky lesních ploch.
38) Po ukončení těžby lesních porostů, s vyloučením těžké mechanizace, neodkladně zahájit
aplikaci lesotechnických meliorací (protierozní opatření).
39) Ponechat vybrané pokácené stromy napříč průsekem pod LD (proti erozní a proti
turistická zábrana).
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40) Nebezpečí zvýšeného půdního smyvu na zájmové ploše eliminovat doplňkovými
lesotechnickými melioracemi: příčným odvodněním s vyústěním do okolních lesních
porostů a vsakovacích jam.
41) Instalovat vegetační pásy síťovin nebo i jiných podpůrných prostředků všude tam, kde
hrozí do doby vytvoření kompaktního vegetačního krytu splachy nekompaktní půdní
vrstvy.
42) V období březen až listopad zajistit ochranu obojživelníků a plazů proti vstupu na
komunikace přenosnou bariérou. Kontrola bariéry 2x denně Ekodozorem.
43) Průběžně a pravidelně kontrolovat stav technických a biotechnických opatření. Nejlépe
pomocí Ekodozoru.
44) Práce provádět s ohledem na omezení erozních jevů na svahu. Po skončení stavebních
prací zvážit potřebu stabilizace svahu vhodným způsobem a přírodně blízkým
materiálem (dřevo, kámen).
45) Ve svazích a v trase LD ponechat pařezy po vykácených stromech a na exponovaná
místa vysázet vhodný keřový porost, který zabrání erozi a realizovat zajištění
kompaktního vegetačního (travního) krytu.
46) Veškeré stavební práce situovat minimálně 60 m od hranice Národní přírodní rezervace
Čantoria. Nepřipouští se jakýkoliv zásah do ochranného pásma NPR a to ani v případě,
že se investor zaváže uvést narušený terén do původního stavu.
47) Při zatravňování a vysazování dřevin a křovin používat pouze původní travní směsi a
původní druhy dřevin a křovin. Nepřípustné je použití okrasných dřevin, apod.
48) Minimalizovat terénní úpravy břehů, případně zajistit jejich následnou asanaci.
49) Dodržovat technologickou kázeň a provést biotechnická sanační opatření. Pro tyto práce
využít pouze prvků autochtonní vegetace.
50) Zajistit očistu vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace a popřípadě i
včasné čištění znečištěných komunikací.
51) Nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování provádět pouze organizacemi
oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech.
52) Časově omezit (max. 2 měsíce) skladování látek, které mohou ohrozit jakost
povrchových a podzemních vod, na plochách staveniště.
53) Zamezit kontaminaci terénu při nátěrových pracech.
54) Případný výskyt erozních jevů neodkladně ošetřit a narušená místa stabilizovat.
55) Při výstavbě maximálně chránit stávající přirozenou obnovu lesních dřevin v předmětné
lokalitě.
56) Provozní zázemí vybavit vhodnými sanačními prostředky pro případnou likvidaci úniků
látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
57) Montáž sloupů (stožárů) a přísun potřebného materiálu (např. beton) v nezpřístupněných
částech terénu provádět pomocí vrtulníku. Vzhledem k výrazným rušivým vlivům
(rušení a hluky ve špatně dostupných a tím klidových místech) je nutno práci
s vrtulníkem časově omezit. Montáž nesmí být prováděna v době od 1. dubna do 30.
srpna, v období hnízdění ptáků. Podrobnější etapizaci montáže v tomto období je nutno
řešit ve spolupráci s ekodozorem na základě aktuálního výskytu ohrožené fauny.
58) V rámci zpracování harmonogramu výstavby (DSP) je třeba brát zřetel na to, že ve
vegetačním období (březen – říjen) nesmí stavební práce probíhat dříve než hodinu po
rozednění a později, než hodinu před setměním.
59) Z důvodu ohrožení ptáků kolizemi s prosklenými plochami horní a dolní stanice a
mezistanice je třeba volit úpravu s menšími okny. U nezbytně nutných velkých
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60)
61)
62)
63)

prosklených ploch, tyto opatřit svislými bílými proužky (šířka 30mm, osová rozteč
100mm; nebrání výhledu, ale eliminují kolize s ptáky).
Výška nosných konstrukcí lanové dráhy musí být vždy nejmenší možná, přesáhnout
výšku vzrostlého lesního porostu může jen výjimečně.
Všechny pozemní objekty LD navrhovat v souladu s místní architekturou a sloupy LD
natřít barvou, která bude odpovídat okolnímu prostředí (např. šedá, nebo zelená).
Zajistit opravu poškozených účelových komunikací.
Usměrnit pohyb návštěvníků technickými opatřeními (stezky, dřevěné rámové zábradlí),
zejména v blízkosti NPR Čantoria.

Podmínky pro fázi provozu
64) Případný výskyt erozních jevů bezodkladně ošetřit a narušená místa stabilizovat.
65) Výměnu oleje v převodové skříni provádět vypuštěním do připravené nádoby
s odvozem na ekologickou řízenou likvidaci s dokladováním. Při poruše celistvosti
převodové skříně převodový olej zůstává zachycen v záchytné nádobě odpovídajícího
objemu. Na běžné odpadky bude v prostoru nástupiště instalován koš.
66) Zajistit průběžnou kontrolu kvality a stavu technických a biotechnických opatření.
67) Sledovat stav půdního povrchu v průseku lanové dráhy a jejího okolí, v případě zajištění
silného sešlapu (vyjetých rýh ap.) umístit zákazové cedule a zábrany buď pro celou
trasu, nebo vybrané části, které lze obejít po stávajících cestách nebo pěšinách.
68) Totéž platí pro turistické značené trasy – v případě jejich nadměrného zatížení
vedoucího k erozi v exponovaných úsecích je třeba provést účinná opatření [např.
zábrany na zkratkách, stupně (schody, žebříky ap.) v erozí ohrožených strmých místech
ap.].
69) Zajistit dozor provozovatele LD nad pohybem návštěvníků v prostoru stanic LD, vč.
čekání na jízdu LD.
70) Realizovat opatření zabraňující rozptylu osob mimo vyznačené trasy. Vhodným řešením
je hustá, nepropustná výsadba keřů na způsob živého plotu
71) Systematicky sledovat stav a vývoj vegetace a v koordinaci s orgány ochrany přírody
zajistit včasná opatření k její ochraně a zachování druhové rozmanitosti. V případě
výskytu synantropních, expanzivních a invazních druhů rostlin zajistit jejich včasnou
likvidaci k zabránění vzniku ohnisek pro jejich šíření.
72) Pravidelně kontrolovat stav a funkčnost sítě odvodnění.
73) Ze strany provozovatele zajistit pravidelný úklid okolí stanice LD.
74) Provádět pravidelnou kontrolu technických zabezpečení při nakládání s látkami, které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, a popřípadě bezodkladně
realizovat nápravná opatření
75) Nepoužívat jakýchkoliv pesticidů v areálu lanovky. Zimní údržbu v areálu a na
obslužných komunikacích neprovádět solením.
76) V průběhu 5ti let od zahájení provozu zajistit terénní šetření k ověření změn ve skladbě
bioty dotčeného území. Na základě souhrnného vyhodnocení výsledků navrhnout a
realizovat konkrétní opatření k eliminaci závažných negativních vlivů.
77) Sledovat stav populací Zájmových druhů v bioindikačních skupinách malakofauna –
modranka karpatská, entomofauna (brouci) – střevlíčci Pterostichus foveolatus a Pt.
pilous, úzkoštítník Cychrus attenuatus, druh Omalysus fontibbellaquei, střevlík polní
(O), entomofauna (motýli) – perleťovec maceškový, herpetofauna – kuňka žlutobřichá
(SO), mlok (SO), ropucha obecná (O), skokan hnědý, ještěrka živorodá (SO), slepýš
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78)

79)
80)

81)
82)

(SO) a zmije (KO), avifauna – ostříž (SO), strakapoud belohřbetý (SO), Včelojed (SO) a
mammaliofauna – netopýři (KO, SO) a rys (SO) a spolupracovat s ekologickým
dozorem na praktických opatřeních pro jejich ochranu včetně zajištění monitoringu
v době provozu. Monitoring je v zájmu investora, aby bylo možno prokázat, zda provoz
LD ovlivňuje, či neovlivňuje stav populací uvedených druhů, které mají omezený areál
výskytu, jehož narušení může znamenat ústup z území Slezských Beskyd.
Veškeré činnosti provádět dle vypracovaného a schváleného provozního, havarijního a
požárního řádu lanové dráhy; důsledně dodržovat bezpečnostní, hygienické a další
předpisy na ochranu životního prostředí. V jejich smyslu zaškolit pracovníky a stanovit
jejich odpovědnost. K dispozici bude plán opatření pro případ havárie, záznamy o
provedených revizích zařízení a záznamy o zjištění a odstranění závad.
Usměrňovat pohyb návštěvníků technickými opatřeními (stezky, dřevěné rámové
zábradlí), zejména v blízkosti NPR Čantoria.
LD nebude osvětlena, provoz bude omezen pouze na denní hodiny ( v období s letním
časem od 8 do 16 hod s výjimkou prázdnin, kdy bude provoz možno prodloužit do 17
hod; v období se zimním časem od 8.30 do 15.30 hod).
Bude tak zajištěno klidové období (večer – noc – ráno) pro místní nebo migrující
populace živočichů (např. rys).
Omezit související aktivity (občerstvení, prodej suvenýrů) na nezbytné minimum a na
objekty nezbytné pro provozování lanové dráhy.
Při případném rozšíření NPR Čantoria, spolupracovat s orgány ochrany přírody.

C. Podmínky pro omezení negativních vlivů z nárůstu intenzity turistického ruchu na
polské straně
Za účelem zabránit negativnímu vlivu vyplývajícímu z nárůstu intenzity turistického ruchu
požaduje polská strana rozšířit opatření k minimalizaci negativních vlivů i na území polské
republiky. Zejména pak:
83) Izolovat území polské rezervace „Czantoria“ od turistických stezek, které s ní hraničí
- realizovat dřevěné rámové oplocení (podoba dřevěného zábradlí z kulatiny s odstupem
sloupků 1 – 2 m) v prostoru souběhu turistické trasy na hřebenu a polské rezervace
„Czantoria“; bude omezen vstup do rezervace, ale nevznikne migrační bariéra
84) Pomocí informačních tabulí na hřebeni vhodně usměrnit turistický ruch v oblasti
plánované horní stanice lanové dráhy za účelem odlehčení stávajících stezek
85) Provádět monitoring stavu půdy.
86) Omezit využití oblasti horní stanice lanové dráhy výhradně na budovu stanice, stávající
budovy a zóny pro odpočinek.
87) Stanovit maximální kapacitu předmětné LD na úrovni 1000 os./hod, bez možnosti
zvyšování.
88) Zavést systém kontroly přírodních škod způsobených turistickým ruchem.
- v rámci monitoringu jednotlivých druhů rostlin a živočichů v území provádět po dobu
pěti let také komplexní monitoring životního prostředí, zaměřený zejména na vlivy
turistiky v území (sešlap a následná eroze, poškozování stromů, černé skládky)
s následným návrhem opatření k eliminaci negativních vlivů.
89) Umístit materiálně technické zázemí pro výstavbu horní stanice LD v maximální možné
vzdálenosti od hranic území Natura 2000
90) Provést rekultivaci hraniční stezky před užíváním lanovky.
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Datum vydání stanoviska:
Razítko příslušného úřadu:
Jméno a příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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(VII.) PROJEKT STANOWISKA

STANOWISKO
w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z § 10 Ustawy nr
100/2001 Dz.U. [RC]], o ocenie oddziaływania na środowisko, z późniejszymi zmianami.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE
I.1.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Kolej linowa Nýdek – Čantoryje

I.2.

PARAMETRY (ZAKRES) PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa kolei linowej publicznego uŜytku z miejscowości Nýdek na grzbiet Beskidu
Śląskiego, w pobliŜu szczytu Wielka Czantoria. Obiekt kolei linowej słuŜyć będzie do
przewozu turystów na przestrzeni całego roku, wyklucza się jej wykorzystanie dla potrzeb
narciarstwa zjazdowego.
Kolej linowa, wyposaŜona w wyprzęgane, ośmioosobowe kabiny, podzielona jest na dwie
sekcje. Pierwsza sekcja o długości 1595 m ma stację dolną usytuowaną w Nýdku, w pobliŜu
skoczni narciarskich. Obie sekcje mają wspólną stację pośrednią, usytuowaną w osadzie Za
Kámen. Stacja ta zapewnia napęd. Stacja górna o długości 1148 m ma stację górną Čantoryje,
zlokalizowaną obok schroniska turystycznego na Czantorii.
Kolej linowa ma maksymalnie 25 słupów, rozmieszczonych w odległości 100 – 300 m.
Osiągalna pod względem technicznym przepustowość przewozowa kolejki to 1000 osób/h.
Rzeczywisty transport osób oceniany jest na 1000 osób/dobę.

I.3.

LOKALIZACJA
KATASTRALNY)

PRZEDSIĘWZIĘCIA

(WOJEWÓDZTWO,

GMINA,

OBRĘB

Kolej linowa prowadzi z północnej części gminy Nýdek, w okolicy stacji pośredniej zmienia
kierunek i biegnie w kierunku północno-wschodnim na sam grzbiet Beskidu Śląskiego do
granicy czesko-polskiej. Większość trasy biegnie przez teren niezabudowany, na którym
znajdują się enklawy osad górskich lub osamotnione zabudowania.
województwo:
miejscowość:
obręb katastralny:
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I.4.

FIRMA WNIOSKODAWCY

Gmina Nýdek

I.5.

REGON WNIOSKODAWCY

REGON 00492868

I.6.

SIEDZIBA (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) WNIOSKODAWCY

Gmina Nýdek,
Nýdek nr opisowy 281
739 96

II. PRZEBIEG OCENY
II.1. ZGŁOSZENIE (AUTOR ZGŁOSZENIA, DATA ZŁOśENIA)
Zgłoszenie w trybie § 6 Ustawy nr 100/2001 Dz.U. [RC], o ocenie oddziaływania na
środowisko, znowelizowanej Ustawą nr 93/2004 Dz.U. [RC], (zakres zgodny z załącznikiem
nr 3 Ustawy), zostało opracowane w styczniu 2006 r. przez firmę Hospodářská rozvojová
agentura třinecka s.r.o. Osobą odpowiedzialną był mgr inŜ. Petr Urbánek, posiadający
uprawnienia specjalistyczne z numerem: 110/15/OPVŽP/96.
Data złoŜenia: 2.02.2006 r.

II.2. DOKUMENTACJA (AUTOR DOKUMENTACJI, DATA ZŁOśENIA)
Dokumentacja w trybie § 8 Ustawy nr 100/2001 Dz.U. [RC], o ocenie oddziaływania na
środowisko, znowelizowanej Ustawą nr 93/2004 Dz.U. [RC], (zakres zgodny z załącznikiem
nr 4 Ustawy), została opracowana w październiku 2007 r. przez firmę Hydroprojekt CZ a.s.
Osobą odpowiedzialną był mgr inŜ. Čestmír Krkoška, posiadający uprawnienia
specjalistyczne
z numerem: 355/72/OPV/93, autoryzacja przedłuŜona pod numerem: 33588/ENV/11.
Data złoŜenia: 2.02.2006 r.
Uaktualniona Dokumentacja została opracowana w sierpniu 2009 r. przez firmę
Hydroprojekt CZ a.s. Osobą odpowiedzialną był mgr inŜ. Čestmír Krkoška, posiadający
uprawnienia specjalistyczne z numerem: 355/72/OPV/93, autoryzacja przedłuŜona pod
numerem: 33588/ENV/11.
Data złoŜenia: 25.01.2010 r.
Następnie firma Hydroprojekt CZ a.s. opracowała w październiku 2010 r. Aneks do
Dokumentacji EIA. Osobą odpowiedzialną był mgr inŜ. Čestmír Krkoška, posiadający
uprawnienia specjalistyczne z numerem: 355/72/OPV/93, autoryzacja przedłuŜona pod
numerem: 33588/ENV/11.
Data złoŜenia: marzec 2012 r.
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II.3. OCENA (AUTOR OCENY, DATA ZŁOśENIA)
Ocenę w trybie § 9 Ustawy nr 100/2001 Dz. U. [RC], o ocenie oddziaływania na środowisko,
znowelizowanej Ustawą nr 93/2004 Dz.U. [RC], (zakres zgodny z załącznikiem nr 5 Ustawy),
opracował mgr Tomáš Šikula, posiadający uprawnienia specjalistyczne z
numerem: 8175/1488/OIP/03, autoryzacja przedłuŜona pod numerem: 69749/ENV/07.
Data złoŜenia: marzec 2012 r.

II.4. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA (MIEJSCE, TERMIN ODBYCIA KONSULTACJI)
Miejsce konsultacji społecznych:
Data odbycia konsultacji społecznych:

II.5. OGÓLNA EWALUACJA PROCESU PRZEPROWADZANIA OCENY Z UDZIAŁEM
SPOŁECZEŃSTWA WŁĄCZNIE

2.02.2006 r.

–

7.02.2006 r.

–

28.03.2006 r. –
58450/2006).

12.04.2006 r. –
7.01.2008 r.

–

16.01.2008 r. –
13.02.2008 r. –
13.03.2008 r. –

24.04.2008 r. –
16.05.2008 r. –
4.07.2008 r. –

10.07.2008 r. –
25.01.2010 r. –

Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego otrzymał
Zgłoszenie dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
Opublikowanie informacji o Zgłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Wojewódzkiego Województwa Morawsko-Śląskiego, a tym samym
rozpoczęcie postępowania screeningowego.
Wydano Wnioski z postępowania screeningowego (l. dz. MSK
Przedstawione zgłoszenie nie jest traktowane jako dokumentacja
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; naleŜy dokończyć
opracowanie tej dokumentacji.
Opublikowanie informacji o Wnioskach z postępowania screeningowego
na tablicy ogłoszeń Województwa Morawsko-Śląskiego.
Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego otrzymał
Dokumentację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia.
Rozesłanie Dokumentacji i opublikowanie informacji dotyczącej
Dokumentacji na tablicy ogłoszeń Województwa Morawsko-Śląskiego.
Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego przekazał
przedsięwzięcie do Ministerstwa Środowiska RC.
Ministerstwo Środowiska RC powiadomiło stronę polską i zainicjowało
negocjacje w sprawie tego, czy przedsięwzięcie moŜe mieć znaczące
negatywne oddziaływanie transgraniczne.
Rzeczpospolita Polska wyraziła zainteresowanie udziałem w Procesie EIA
w kontekście transgranicznym.
Ustanowiono autora Oceny.
Autor oceny zalecił uaktualnienie Dokumentacji EIA, przede wszystkim ze
względu na brak oceny oddziaływania na sieć Natura 2000 na terytorium
polskim.
W oparciu o otrzymane opinie i zalecenia autora Oceny Dokumentację
zwrócono w celu uaktualnienia i uzupełnienia.
Ministerstwo Środowiska RC otrzymało Uaktualnioną Dokumentację.
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4.02.2010 r.
5.02.2010 r.

–
–

23.02.2010 r. –

7.04.2010 r. –
26.04.2010 r. –
15.06.2010 r. –

7.10.2010 r.

–

15.11.2010 r. –

3.01.2011 r.

–

29.04.2011 r. –

27.05.2011 r. –

Uaktualniona Dokumentacja została rozesłana, w tym równieŜ do Polski.
Rzeczpospolita Polska wystąpiła z wnioskiem o przedłuŜenie terminu na
wyraŜenie opinii w sprawie Dokumentacji.
Opublikowanie informacji na temat Uaktualnionej Dokumentacji na tablicy
ogłoszeń Województwa Morawsko-Śląskiego (termin składania opinii do
25.03.2010 r., termin ten został dla Polski przedłuŜony do 26.04.2010 r.).
Rozesłano poprawkę Uaktualnionej Dokumentacji.
Upłynął termin na przedstawienie opinii przez Polskę.
Autor Oceny wystąpił z prośbą o udostępnienie kolejnych danych,
niezbędnych do opracowania oceny w postaci „Aneksu do Dokumentacji
EIA“ (chodzi o Aneks do Uaktualnionej Dokumentacji).
Opracowany został Aneks do Uaktualnionej Dokumentacji; Aneks został
przekazany autorowi Oceny.
Odbyło się spotkanie autora Dokumentacji EIA z autorem Oceny, ze
względu na to, Ŝe Aneks nie zawierał wszystkich danych niezbędnych do
opracowania Oceny i projektu Stanowiska.
Autor Oceny otrzymał uaktualniony Aneks do Uaktualnionej
Dokumentacji.
Ministerstwo Środowiska RC wystąpiło do Rzeczpospolitej Polskiej z
prośbą o informację, czy domaga się przeprowadzenia konsultacji
międzypaństwowych.
Rzeczpospolita Polska odpowiedziała, Ŝe nie podtrzymuje wymogu
przeprowadzenia konsultacji międzypaństwowych.

Marzec 2012 r.– Ocena została złoŜona i rozesłana wraz z Aneksem do Dokumentacji.
Wniosek autora Oceny:
Dokumentacja została opracowana na granicy moŜliwości akceptacji, czego dowodzi takŜe
konieczność jej uaktualnienia, a następnie opracowania Aneksu, poniewaŜ nawet
Uaktualniona Dokumentacja nie okazała się wystarczająca do opracowania Oceny i projektu
Stanowiska.
Po starannym przeanalizowaniu wszystkich dostępnych materiałów wyjściowych,
Dokumentacji, Uaktualnionej Dokumentacji, jej Aneksu i wszystkich specjalistycznych
załączników do Dokumentacji i Aneksu moŜna stwierdzić, Ŝe środowisko jest zdolne do
absorpcji przedsięwzięcia i Ŝe na zakończenie opracowania Oceny moŜna przygotować
projekt pozytywnego Stanowiska.
Wyniki udziału społeczeństwa:

II.6. LISTA

PODMIOTÓW, KTÓRYCH OPINIE ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO LUB W
CAŁOŚCI ZAWARTE W STANOWISKU

Autor oceny otrzymał od Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej w odniesieniu do
Dokumentacji Przedsięwzięcia „Kolej linowa Nýdek – Čantoryje“ następujące opinie
zainteresowanych urzędów administracyjnych, zainteresowanych jednostek samorządu
terytorialnego oraz stowarzyszenia obywatelskiego.
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Poszczególne opinie omówiono szczegółowo w rozdziale V przedstawianej Oceny.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Urząd Miasta Třinec – Wydział do spraw Środowiska i Rolnictwa
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Morawsko-Śląskiego
Ministerstwo Środowiska RC – Departament Ochrony Krajobrazu
Ministerstwo Środowiska RC – Departament Ochrony Atmosfery
Ministerstwo Środowiska RC – Departament Składników Przyrody Objętych
Szczególną Ochroną
Stowarzyszenie Hnutí DUHA, Miroslav Kutal
Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego
Czeska Inspekcja Ochrony Środowiska
Ministerstwo Środowiska RC – Departament Międzynarodowej Ochrony
BioróŜnorodności
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej

III. OCENA PRZEDSIĘWZIĘCIA

III.1. ŁĄCZNA

CHARAKTERYSTYKA
PRZEWIDYWANYCH
ODDZIAŁYWAŃ
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Z PUNKTU WIDZENIA ICH
ROZMIARÓW
I ZNACZENIA

Pomimo szeregu niedociągnięć i nieścisłości w pierwotnej Dokumentacji, po uzupełnieniu
szeregu informacji w Uaktualnionej Dokumentacji i w Aneksie stwierdzić moŜna, Ŝe oceniane
przedsięwzięcie jest moŜliwe do zaakceptowania z punktu widzenia oddziaływania na
środowisko i Ŝe nie powoduje takiego nadmiernego oddziaływania na któryś ze składników
środowiska, które byłoby nie do przyjęcia.
Za najistotniejsze negatywne, spowodowane eksploatacją kolei linowej oddziaływanie na
elementy składowe środowiska uwaŜać moŜna oddziaływanie na krajobraz, oddziaływanie na
faunę i florę oraz wiąŜące się z potencjalnym zagroŜeniem środowisko skalne (obsunięcia).
Przedsięwzięcie charakteryzuje się minimalnym lub zerowym oddziaływaniem na zdrowie
ludności, jakość atmosfery, klimat, wody powierzchniowe i gruntowe. Nie wpłynie takŜe na
Ŝadne zabytki kultury.
W oparciu o ocenę wszystkich informacji zawartych w Zgłoszeniu, w Dokumentacji,
Uaktualnionej Dokumentacji, Aneksie do Dokumentacji oraz na podstawie wszystkich opinii,
które wpłynęły w ramach procedury EIA, a takŜe na podstawie badań w terenie i po
porównaniu tego przedsięwzięcia z przedsięwzięciami analogicznymi, moŜna stwierdzić, Ŝe
przedsięwzięcie to nie ma istotnego oddziaływania na sieć Natura 2000 w Republice
Czeskiej i w Polsce i przy załoŜeniu, Ŝe spełnione zostaną wszystkie warunki określone w
projekcie Stanowiska, przedsięwzięcie uwaŜać moŜna za moŜliwe do zaakceptowania z
punktu widzenia oddziaływania na środowisko.
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III.2. OCENA

ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA POD KĄTEM
OSIĄGNIĘTEGO POZIOMU WIEDZY W ZAKRESIE ZANIECZYSZCZANIA
ŚRODOWISKA

Rozwiązanie techniczne przedsięwzięcia „Kolej linowa Nýdek – Čantoryje“ zostało opisane
w dokumentacji zgodnie z dokumentacją projektową w sprawie lokalizacji budowy (DÚR).
Przedsięwzięcie nie przewiduje zastosowania technologii, które mogłyby w znaczący sposób
zanieczyszczać środowisko, zaś w odniesieniu do obszarów, w których zanieczyszczenie
środowiska mogłoby występować, w Dokumentacji i w Aneksie przedstawiono takie
procedury i rozwiązania (ścieki, odwodnienie utwardzonych powierzchni), które z punktu
widzenia zanieczyszczania środowiska są w maksymalnym stopniu moŜliwe do
zaakceptowania.

III.3. PROJEKT DZIAŁAŃ NA RZECZ ZAPOBIEGANIA, WYKLUCZENIA, REDUKCJI
WZGLĘDNIE
KOMPENSACJI
NIEKORZYSTNEGO
ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, WRAZ Z OBOWIĄZKAMI I
WARUNKAMI
MONITORINGU
I
ANALIZY
ODDZIAŁYWANIA
NA
ŚRODOWISKO

Propozycje działań na rzecz zapobiegania, wykluczenia, redukcji, względnie kompensacji,
które wynikają z Dokumentacji i otrzymanych opinii w sprawie Dokumentacji i które zostały
uwzględnione podczas opracowywania Oceny, włączone zostały do niniejszego stanowiska w
postaci uwarunkowań.

III.4. KOLEJNOŚĆ

WARIANTÓW (O ILE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE) Z PUNKTU
WIDZENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie przedstawiono i oceniano tylko w jednym Wariancie B, który był
porównywany z Wariantem 0, czyli zachowaniem stanu istniejącego. Wariant A został
wykluczony z oceny juŜ na etapie sporządzania opracowania ze względu na wytyczenie trasy
i zlokalizowanie stacji wysiadkowej w Narodowym Rezerwacie Przyrody Čantoryje.
Z punktu widzenia oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o pozostałe istotne
informacje zawarte w Dokumentacji, moŜna wskazać następującą kolejność wariantów
ocenianych w Dokumentacji.
1. Wariant 0
Wariant zerowy oznacza zachowanie stanu istniejącego. Z punktu widzenia ochrony
środowiska wariant ten wydaje się być bardziej odpowiedni, niemniej jednak ze względu na
zaplanowany rozwój regionu i zrównowaŜony rozwój gminy Nýdek i jej okolicy wydaje się
być mniej stosowny.
2. Wariant B
Wariant B przewiduje wybudowanie stacji początkowej w pobliŜu skoczni narciarskich oraz
stacji końcowej obok obiektu schroniska turystycznego na szczycie grzbietu górskiego. Trasa
w Wariancie B prowadzi w odległości ok. 70 - 100 m od granicy Narodowego Rezerwatu
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Przyrody Čantoryje. Budowa kolei zgodnie z Wariantem B będzie negatywnie oddziaływać
na środowisko, oddziaływanie to nie przekroczy jednak poziomu moŜliwego do przyjęcia
obciąŜenia środowiska, zaś realizacja w znacznej mierze przyczyni się do pozytywnego
rozwoju społeczno-ekonomicznego tego regionu.

III.5. ROZPATRZENIE

OPINII NA TEMAT DOKUMENTACJI (ZAWIADOMIENIE) I

OCENY

Rozpatrzenie opinii dotyczących Dokumentacji
Wszystkie istotne uwagi, zawarte w opiniach, które otrzymano w odniesieniu do
Uaktualnionej Dokumentacji, rozpatrzone zostały w rozdziale V Oceny. Na podstawie tych
opinii uzupełniono takŜe warunki podane w projekcie Stanowiska.
Rozpatrzenie opinii dotyczących Oceny
Opinie dotyczące Oceny zostaną rozpatrzone w ramach udziału społeczeństwa.
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III.6 STANOWISKO

WŁAŚCIWEGO URZĘDU Z PUNKTU WIDZENIA MOśLIWOŚCI
AKCEPTACJI ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Z
PODANIEM WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, WZGLĘDNIE
UZASADNIENIE BRAKU AKCEPTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie Zgłoszenia, Dokumentacji, Uaktualnionej Dokumentacji, Aneksu do
Dokumentacji, Opinii, konsultacji społecznych w trybie § 9 ust. 9 Ustawy, otrzymanych
opinii dotyczących tych dokumentów oraz informacji uzupełniających, Ministerstwo
Środowiska, będące urzędem właściwym zgodnie z § 10 Ustawy, z punktu widzenia
moŜliwości akceptacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydaje

POZYTYWNE STANOWISKO
dotyczące przedsięwzięcia

„Kolej linowa Nýdek – Čantoryje“
przy czym wymienione poniŜej warunki niniejszego stanowiska będą przestrzegane na
kolejnych etapach przygotowania projektu przedsięwzięcia oraz uwzględnione zostaną w
postaci uwarunkowań dla powiązanych postępowań administracyjnych.

WARUNKI POZYTYWNEGO STANOWISKA
A. Działania łagodzące w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
(Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Beskid Śląski):
91) Na terenie PLH240005 Beskid Śląski w obszarze Wielkiej i Małej Czantorii nie zostanie
poprowadzony kolejny szlak turystyczny i nie powinien tutaj zostać zlokalizowany
kolejny ośrodek wypoczynkowy.
92) Działania powiązane (w szczególności punkty gastronomiczne, pamiątki, zaplecze
socjalne, względnie obiekty noclegowe i sportowe) zlokalizowane zostaną poza
obszarem PLH240005 Beskid Śląski.
93) Kolej linowa i sąsiadujące z nią obiekty wypoczynkowe (z istniejącymi włącznie) nie
będą wyposaŜone w zewnętrzne oświetlenie i aparaturę odtwarzająco-nagłaśniającą.
94) W obszarze górnej i dolnej stacji kolei linowej umieszczona zostanie tablica
informacyjna zawierająca regulamin dla zwiedzających (w szczególności zakaz
poruszania się poza wyznaczonymi trasami równieŜ na terenie Polski) oraz informacje
na temat walorów przyrodniczych tego terytorium równieŜ po stronie polskiej.
95) Zakaz budowy tras zjazdowych (narciarskich, bobslejowych, saneczkowych) w
sąsiedztwie przedmiotowej kolei linowej.
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96) Przeprowadzić analizę porównania rzeczywistego i spodziewanego oddziaływania
przedsięwzięcia po upływie 1-2 lat od jego uruchomienia. Przedmiotem analizy
powinno być równieŜ faktyczne wykorzystanie kolei linowej (liczba odwiedzających).
97) Przeprowadzanie systematycznych kontroli szkód przyrodniczych, powstałych na skutek
ruchu turystycznego oraz ewentualne zredukowanie przepustowości kolei linowej w
oparciu o te kontrole.
98) Monitoring tojadu mocnego morawskiego (Aconitum firmum subsp. moravicum) na
obszarze o podwyŜszonej liczbie odwiedzających (szczególnie wzdłuŜ niebieskiego
szlaku turystycznego, prowadzącego z grzbietu Czantorii do miejscowości Ustroń i
wzdłuŜ potoku Roztoki, którędy prowadzi dydaktyczna ŚcieŜka rycerska). Chodzi
przede wszystkim o potwierdzenie jego występowania (przed realizacją
przedsięwzięcia) i o faktyczne oddziaływanie na ten gatunek po uruchomieniu
przedsięwzięcia.
99) Monitoring traszki karpackiej (Triturus montandoni) na obszarze będącym pod
największym wpływem przedsięwzięcia i wzdłuŜ powiązanych szlaków turystycznych.
Celem jest udokumentowanie jego występowania i ustalenie miejsc rozrodu tego
gatunku wraz z późniejszą propozycją stosownych działań. Monitoring powinien być
prowadzony przez przynajmniej jeden okres rozrodczy przed rozpoczęciem realizacji
przedsięwzięcia.
100) Trwający co najmniej jeden rok monitoring nocka Bechsteina (Myotis bechsteini) przed
rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Chodzi o monitoring występowania na
obszarze przecinki przeznaczonej pod kolej linową oraz w obszarze wokół górnej stacji
kolei linowej, włącznie z drzewami, które zostaną wycięte (kolonia letnia). Wnioski z
monitoringu powinny obejmować takŜe propozycję ilości i lokalizacji budek dla
nietoperzy.
101) Cały sprzęt budowlany i samochody cięŜarowe wyposaŜone zostaną w środki do
likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Środki te będą dostępne w wystarczającej
ilości, na wszystkich zapleczach budowy.
102) Przed rozpoczęciem prac budowlanych w obszarze górnej stacji kolei linowej oraz w
trakcie ich wykonywania prowadzony będzie monitoring występowania inwazyjnych
gatunków roślin. W przypadku stwierdzenia ich występowania podjęta zostanie ich
natychmiastowa specjalistyczna likwidacja.
B. Warunki wynikające z oceny przedsięwzięcia pod kątem pozostałych elementów
składowych środowiska i zdrowia publicznego:
Warunki obowiązujące na etapie przygotowawczym
103) Rozmieszczenie poszczególnych słupów kolei linowej naleŜy zaprojektować w taki
sposób, by znajdowały się poza obszarami występowania wybranych szczególnie
chronionych i zagroŜonych gatunków – mieczyk dachówkowaty, podkolan biały,
gnieźnik leśny. Takiego rozmieszczenia naleŜy przestrzegać.
104) Opracować i zrealizować projekt mający na celu poinformowanie osób odwiedzających
szczyt o znaczeniu ochrony specyficznych gatunków zwierząt i roślin (panele
informacyjne, juŜ przy dolnej stacji kolei linowej, itp.).
105) Do udziału w negocjacjach w sprawie nowego zagospodarowania terenu zaprosić takŜe
stosowny związek myśliwski.
106) Zapewnić wykonanie szczegółowych badań inŜynieryjno-geologicznych, z badaniami
radonu włącznie, i w oparciu o ocenę stabilności zboczy ostatecznie rozwiązać kwestię
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107)

108)

109)

110)

111)

umiejscowienia i sposobu posadowienia fundamentów podpór kolei linowej, względnie
ochronę antyradonową stosownych obiektów.
W razie konieczności rekultywacji obsunięcia 3656, na które przedsięwzięcie
oddziałuje, naleŜy omówić jej zakres zgodnie z § 23 Ustawy nr 100/2001 Dz. U. [RC] z
Ministerstwem Środowiska RC.
W oparciu o szczegółowe badania hydrogeologiczne uściślić dane o lustrze wód
gruntowych w obszarze stacji dolnej, stacji górnej i stacji pośredniej kolei linowej oraz
ocenić ewentualny wpływ na wody gruntowe.
Odwodnienie utwardzonych powierzchni naleŜy rozwiązać w pierwszym rzędzie za
pomocą systemu ponownego wsiąkania wody, ze względu na zlokalizowanie
przedsięwzięcia w chronionym rejonie naturalnej akumulacji wód (CHOPAV).
W przypadku odwadniania utwardzonych powierzchni do zbiorników wodnych za
pośrednictwem separatorów substancji ropopochodnych naleŜy wymagać skuteczności 1
mg NEL/l zgodnie z treścią Dokumentacji.
Zdefiniować okres Ŝywotności budowli i opracować plan rekultywacji gruntów, które
zgodnie z przewidywaniami mają pełnić rolę lasu na terenie przecinek pod kolej linową.

Warunki obowiązujące na etapie realizacji
112) Zapewnić nadzór budowlany w zakresie przestrzegania procedur technologicznych w
interesie ochrony środowiska (ISO 14 000) i nadzór prowadzony przez instytucje
ochrony przyrody (tzw. nadzór ekologiczny).
113) Przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŜy poinstruować stosowne osoby o sposobie
postępowania na wypadek ewentualnych znalezisk archeologicznych i zgłosić
rozpoczęcie tych prac do właściwego państwowego urzędu konserwacji zabytków. W
razie stwierdzenia znaleziska archeologicznego prace naleŜy przerwać, zabezpieczyć
znalezisko przed stratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i zgłosić znalezisko do
właściwego państwowego urzędu konserwacji zabytków.
114) NaleŜy zapewnić, by wyrąb przecinek pod kolej linową wykonała specjalistyczna firma
przy współpracy z właścicielem lasu, konsekwentnie przestrzegać minimalizacji
uszkodzeń otaczającego drzewostanu i gruntów leśnych w trakcie transportu i
manewrowania z drewnem oraz ściśle przestrzegać granic wyznaczonego
przedsięwzięcia (drzewostan wycinany będzie bez zastosowania cięŜkiego sprzętu w
taki sposób, by nie uszkodzić istniejącej pokrywy gleby; do transportu wyciętego
materiału naleŜy wykorzystać konie).
115) W okresie od 1.03 do 31.07 nie wykonywać cięć rębnych i przedrębnych w grupach
drzewostanu liczącego ponad 80 lat o 50 % i większym udziale buku, w grupach
drzewostanu liczących ponad 80 lat o udziale świerka poniŜej 50 % i we wszystkich
grupach drzewostanu liczących ponad 120 lat.
116) Podczas budowy stacji pośredniej i stacji górnej kolei linowej naleŜy w pierwszym
rzędzie zapewnić jak najmniejsze uszkodzenie drzewostanu łąkowego oraz
zagwarantować ścisłą ochronę roślinności, przede wszystkim naleŜy zapobiec
powstawaniu biotopów ruderalnych.
117) Zapewnić odrębne odkładanie warstwy ornej, warstw gleby nadających się do
ponownego uŜyźnienia i pozostałego nadmiaru gruntu, zaś ich wykorzystanie
podporządkować wymogom, będącym wynikiem negocjacji z właściwym organem do
spraw ochrony uŜytków rolnych.
118) Wykluczyć poruszanie się sprzętu budowlanego poza wyznaczonym terenem. RównieŜ
w trakcie prac wykopowych, związanych z doprowadzeniem infrastruktury, naleŜy w
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119)

120)

121)
122)
123)
124)

125)
126)

127)

128)
129)
130)

131)

132)

133)

maksymalnym stopniu ograniczyć powierzchnię, po której sprzęt będzie się poruszać.
Uszkodzone powierzchnie zostaną niezwłocznie obsiane mieszanką traw. Celem jest
maksymalna ochrona istniejącej stałej szaty roślinnej.
Wszelkie działania na budowie zorganizować w taki sposób, by nie naraŜać otoczenia
zewnętrznego na emisje hałasu w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów nr
148/2006 Dz.U. [RC], w sprawie ochrony zdrowia przed niekorzystnym
oddziaływaniem hałasu i drgań. Prace głośne wykonywać w ciągu dnia (od 8:00 do
18:00).
Ograniczyć hałaśliwość poprzez zastosowanie wysokiej jakości sprzętu w dobrym stanie
technicznym i wprowadzenie właściwego harmonogramu jego wykorzystania. NaleŜy
opracować taki plan prac i wykorzystania maszyn, by nie następowało jednoczesne
wykonywanie głośnych czynności roboczych, o ile nie wymagają tego względy
technologiczne.
Prace budowlane naleŜy zorganizować w taki sposób, by prace głośne i związane z
emisjami do atmosfery wykonywane były przez jak najkrótszy czas.
Zastosować wszelkie środki ograniczające hałas, które zaproponowane zostały w
opracowaniu badawczym na temat hałasu.
Za pomocą stosownych środków (np. zraszanie wodą, plandeki) minimalizować wtórne
zapylenie w trakcie wykonywania prac budowlanych i transportu materiałów sypkich.
Przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymywać porządek na placu
budowy i w jego otoczeniu oraz konsekwentnie przestrzegać warunków w zakresie
eliminacji negatywnego oddziaływania hałasu maszyn budowlanych.
Do transportu materiałów wykorzystywać „przyjazne“ dla środowiska środki transportu
(samochody cięŜarowe, które spełniają obowiązujące normy Euro itp.).
Początek prac naleŜy zaplanować poza okresem wegetacji roślin (1.01 – 31.03 i 31.10 –
31.12), ewentualnie na drugą część lata na terenie, który nie wymaga wycinania roślin
drzewiastych.
Wycinka drzew odbywać się będzie tylko w okresie spoczynku wegetacyjnego (1.01 –
31.03 i 31.10 – 31.12), by – po uzgodnieniu z uŜytkownikami i właścicielami uŜytków
leśnych - zapobiec ewentualnym stratom wśród gatunków ptaków, które wybudują
gniazda w koronach drzew i w lasach.
Po zakończeniu wyrębu drzewostanu leśnego, z wykluczeniem zastosowania cięŜkiego
sprzętu, niezwłocznie rozpocząć stosowanie melioracji leśnych (działania antyerozyjne).
Pozostawić wybrane wycięte drzewa w poprzek przecinki pod koleją linową (bariera
antyerozyjna i zabezpieczająca przed wstępem turystów).
Eliminować zagroŜenie w postaci podwyŜszonego wymywania gleby na obszarze
przedsięwzięcia za pomocą dodatkowych melioracji leśnych: drenaŜ poprzeczny
odprowadzający wodę do otaczającego poszycia leśnego i do studzienek do wsiąkania
wody.
Osadzić płaty wegetacyjne z siatki lub innych materiałów pomocniczych w miejscach,
w których do momentu ukształtowania się zwartej warstwy roślinnej grozi
wypłukiwanie luźnej warstwy gruntu.
W okresie od marca do listopada zapewnić ochronę płazów i gadów przed
przedostaniem się na drogi za pomocą przenośnej zapory. Zapora będzie kontrolowana
dwa razy dziennie przez nadzór ekologiczny.
Na bieŜąco i systematycznie kontrolować stan środków technicznych i biotechnicznych.
Najlepiej za pośrednictwem nadzoru ekologicznego.
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134) Wykonywać prace pod kątem ograniczenia zjawisk erozyjnych na zboczu. Po
zakończeniu prac budowlanych rozwaŜyć potrzebę ustabilizowania zbocza za pomocą
stosownej metody i z wykorzystaniem materiału bliskiego dla środowiska (drewno,
kamień).
135) Na zboczach i na trasie kolei liniowej pozostawić pnie po wyciętych drzewach, zaś na
wyeksponowanych miejscach posadzić odpowiednie krzewy, które zapobiegną erozji
oraz zapewnić wytworzenie zwartego poszycia roślinnego (trawiastego).
136) Wszelkie prace budowlane naleŜy zlokalizować w odległości co najmniej 60 m od
granic Narodowego Rezerwatu Przyrody Čantoria. Niedopuszczalne są jakiekolwiek
ingerencje w strefie ochronnej Narodowego Rezerwatu Przyrody, nawet jeśli inwestor
zobowiąŜe się do przywrócenia uszkodzonego terenu do pierwotnego stanu.
137) Do wysiewania trawników i wysadzania drzew i krzewów stosować tylko pierwotne
mieszanki trawy i pierwotne gatunki drzew i krzewów. Stosowanie ozdobnych roślin
drzewiastych itp. jest niedopuszczalne.
138) Zminimalizować terenowe zmiany ukształtowania brzegów, względnie zapewnić ich
późniejszą rekultywację.
139) Przestrzegać dyscypliny technologicznej i zrealizować biotechniczne działania
rekultywacyjne. W ramach tych prac wykorzystać wyłącznie elementy roślinności
rodzimej.
140) Zapewnić czyszczenie pojazdów wyjeŜdŜających z placu budowy na drogi publiczne, a
w razie konieczności niezwłoczne uporządkowanie zanieczyszczonych dróg.
141) Gospodarka odpadami, wywóz odpadów i ich dalsze przetwarzanie realizować tylko za
pośrednictwem podmiotów uprawnionych do gospodarowania odpadami zgodnie z
ustawą o odpadach.
142) Ograniczyć w czasie (maks. 2 miesiące) magazynowanie substancji stanowiących
zagroŜenie dla jakości wód powierzchniowych i gruntowych na terenie placu budowy.
143) Zapobiec skaŜeniu terenu podczas wykonywania prac malarskich.
144) W przypadku pojawienia się zjawisk erozyjnych naleŜy niezwłocznie podjąć działania i
ustabilizować uszkodzone miejsca.
145) W trakcie budowy w maksymalnym stopniu chronić obecną, naturalną odnowę leśnych
roślin drzewiastych w omawianym obszarze.
146) WyposaŜyć zaplecze eksploatacyjne w odpowiednie środki naprawcze do ewentualnego
usuwania przecieków substancji, które mogą stanowić zagroŜenie dla jakości wód
powierzchniowych lub gruntowych.
147) MontaŜ słupów (masztów) i dostawy potrzebnych materiałów (np. betonu) wykonywać
w niedostępnych obszarach terenu za pomocą śmigłowców. Ze względu na
zdecydowanie zakłócające oddziaływanie (zakłócanie i hałas w źle dostępnych i tym
samym cichych miejscach) pracę z wykorzystaniem śmigłowca naleŜy ograniczyć w
czasie. MontaŜu nie wolno wykonywać w okresie od 1 kwietnia do 30 sierpnia, w
okresie gnieŜdŜenia się ptaków. Bardziej szczegółowy podział montaŜu na etapy w tym
okresie naleŜy przygotować przy współpracy z nadzorem ekologicznym w oparciu o
aktualny stan zagroŜonej fauny.
148) Podczas opracowywania harmonogramu budowy (dokumentacja do pozwolenia na
budowę) naleŜy uwzględnić to, Ŝe w okresie wegetacji (marzec – październik) prac
budowlanych nie wolno wykonywać wcześniej niŜ godzinę po świcie i później niŜ
godzinę przed zmierzchem.
149) Ze względu na niebezpieczeństwo kolizji ptaków z powierzchniami przeszklonymi
stacji górnej, dolnej i pośredniej naleŜy wybrać rozwiązanie z mniejszymi oknami. W
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150)

151)

152)
153)

przypadku konieczności zastosowania duŜych powierzchni przeszklonych naleŜy
umieścić na nich pionowe białe pasy (szerokość 30 mm, rozstaw osi 100 mm; nie
utrudniają widoku, ale eliminują kolizje z ptakami).
Konstrukcje nośne kolei linowej muszą mieć moŜliwie jak najmniejszą wysokość, która
tylko w wyjątkowych przypadkach moŜe przekroczyć wysokość wyrośniętego
drzewostanu leśnego.
Wszystkie lądowe obiekty kolei linowej naleŜy zaprojektować zgodnie z architekturą
miejscową, zaś słupy kolei linowej pomalować na taki kolor, który korespondować
będzie z otoczeniem (np.: na szaro lub na zielono).
Zapewnić remont uszkodzonych dróg dojazdowych.
Kierować ruchem zwiedzających za pomocą środków technicznych (trasy, drewniane
balustrady ramowe), szczególnie w pobliŜu Narodowego Rezerwatu Przyrody Čantoria.

Warunki obowiązujące na etapie eksploatacji
154) W razie ewentualnego wystąpienia zjawisk erozyjnych naleŜy podjąć natychmiastowe
działania i ustabilizować uszkodzone miejsca.
155) Olej w skrzyni biegów naleŜy wymieniać odprowadzając go do przygotowanego
zbiornika; olej naleŜy przewieźć w celu ekologicznej likwidacji wraz z jej
udokumentowaniem. W razie uszkodzenia szczelności skrzyni biegów olej
przekładniowy pozostanie w zbiorniku wychwytującym o odpowiedniej objętości. Na
terenie peronu zainstalowany zostanie kosz na zwykłe odpadki.
156) Zapewnić bieŜącą kontrolę jakości i stanu środków technicznych i biotechnicznych.
157) Obserwować stan powierzchni gruntu w przecince, w której zlokalizowana jest kolej
linowa i w jej otoczeniu, w razie stwierdzenia znacznego zadeptania (kolein itp.)
rozmieścić tablice z zakazem wstępu lub zapory wzdłuŜ całej trasy lub wzdłuŜ jej
wybranych odcinków, które moŜna obejść istniejącymi drogami lub ścieŜkami.
158) To samo dotyczy równieŜ oznakowanych szlaków turystycznych – w razie ich
nadmiernego obciąŜenia, powodującego erozję na naraŜonych odcinkach, naleŜy podjąć
skuteczne działania [np.: barierki uniemoŜliwiające chodzenie na skróty, stopnie
(schody, drabinki itp.) w miejscach stromych zagroŜonych erozją itp.].
159) Zapewnić nadzór operatora kolei linowej nad ruchem zwiedzających na terenie stacji
kolei linowej, z oczekiwaniem na przejazd koleją linową włącznie.
160) Zrealizować działania uniemoŜliwiające poruszanie się osób poza wyznaczonymi
trasami. Odpowiednim rozwiązaniem jest wysadzenie gęstych, nieprzepuszczalnych
krzewów w rodzaju Ŝywopłotu.
161) Systematycznie obserwować stan i rozwój roślinności i w ramach koordynacji z
organami do spraw ochrony przyrody zapewnić szybkie działania na rzecz jej ochrony i
zachowania róŜnorodności gatunkowej. W razie pojawienia się synantropijnych,
ekspansywnych i inwazyjnych gatunków roślin zapewnić ich szybką likwidację mającą
zapobiec powstaniu ognisk ich rozprzestrzeniania się.
162) Regularnie kontrolować stan i działanie sieci odwadniającej.
163) Operator musi zapewnić regularne sprzątanie otoczenia stacji kolei linowej.
164) Przeprowadzać regularną kontrolę zabezpieczeń technicznych w trakcie manewrowania
substancjami, które mogą stanowić zagroŜenie dla jakości wód powierzchniowych lub
gruntowych, a w razie konieczności podjąć niezwłocznie działania naprawcze.
165) Na terenie kolei linowej nie stosować Ŝadnych pestycydów. W okresie zimowym nie
stosować soli do utrzymania terenu stacji i dróg dojazdowych.
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166) W ciągu 5 lat od rozpoczęcia eksploatacji zapewnić badanie terenowe w celu ustalenia
zmian w strukturze fauny i flory zagroŜonego obszaru. Na podstawie sumarycznej oceny
wyników zaproponować i wykonać konkretne działania w celu wyeliminowania
powaŜnego negatywnego oddziaływania.
167) Monitorować stan populacji Gatunków z grup bioindykacyjnych będących przedmiotem
zainteresowania: mięczaki – pomrów błękitny; owady (chrząszcze) – biegaczowate
Pterostichus foveolatus i Pt. pilous, stępień Cychrus attenuatus, gatunek Omalysus
fontibbellaquei, biegacz górski (gatunek zagroŜony); owady (motyle) – dostojka niobe;
płazy i gady – kumak górski (gatunek silnie zagroŜony), salamandra (gatunek silnie
zagroŜony), ropucha zwyczajna (gatunek zagroŜony), Ŝaba trawna, jaszczurka
Ŝyworodna (gatunek silnie zagroŜony), padalec (gatunek silnie zagroŜony) i Ŝmija
(gatunek krytycznie zagroŜony); ptaki – kobuz (gatunek silnie zagroŜony), dzięcioł
białogrzbiety (gatunek silnie zagroŜony), trzmielojad (gatunek silnie zagroŜony) i ssaki
– nietoperze (gatunek krytycznie zagroŜony, gatunek silnie zagroŜony) i ryś (gatunek
silnie zagroŜony) oraz współpracować z nadzorem ekologicznym w zakresie
praktycznych działań na rzecz ich ochrony, wraz z zapewnieniem monitoringu w trakcie
eksploatacji. Monitoring leŜy w interesie inwestora z tego względu, by moŜna było
udowodnić, czy eksploatacja kolei linowej wpływa lub nie na populację wymienionych
gatunków o ograniczonym obszarze występowania; zakłócenie tego obszaru moŜe
oznaczać wycofanie się gatunku z terytorium Beskidu Śląskiego.
168) Wszelkie czynności naleŜy wykonywać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
regulaminem eksploatacyjno-porządkowym, awaryjnym i przeciwpoŜarowym kolei
linowej; konsekwentnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
pozostałych przepisów z zakresu ochrony środowiska. Przeszkolić pracowników w
zakresie tych przepisów i określić ich odpowiedzialność. Dostępny będzie plan działań
na wypadek awarii, notatki z przeglądów urządzeń i notatki w sprawie stwierdzenia i
usunięcia usterek.
169) Kierować ruchem zwiedzających za pomocą środków technicznych (trasy, drewniane
balustrady ramowe), szczególnie w pobliŜu Narodowego Rezerwatu Przyrody Čantoria.
170) Kolej linowa nie będzie oświetlona, będzie czynna tylko w ciągu dnia (w sezonie letnim
w godzinach 8:00 - 16:00, za wyjątkiem wakacji, kiedy czas otwarcia będzie moŜna
przedłuŜyć do godz. 17:00; w okresie zimowym kolej czynna będzie w godzinach 8:30 15:30). Pozwoli to na zapewnienie czasu spoczynku (wieczór – noc – rano) dla
populacji zwierząt miejscowych lub migrujących (np. ryś).
171) Ograniczyć działalność towarzyszącą (obiekty gastronomiczne, sprzedaŜ pamiątek) do
niezbędnego minimum i do obiektów, które są niezbędne do eksploatacji kolei linowej.
172) W razie ewentualnego poszerzenia Narodowego Rezerwatu Przyrody Čantoria
współpracować z organami do spraw ochrony przyrody.
C. Warunki zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania spowodowanego
wzrostem natęŜenia ruchu turystycznego po stronie polskiej
W celu zapobieŜenia negatywnemu oddziaływaniu na skutek wzrostu natęŜenia ruchu
turystycznego strona polska domaga się poszerzenia działań na rzecz minimalizacji
negatywnego oddziaływania równieŜ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Są to w
szczególności następujące działania:
173) Odizolowanie terenu polskiego rezerwatu „Czantoria“ od sąsiadujących z nim szlaków
turystycznych
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174)

175)
176)
177)
178)

179)
180)

- wykonanie drewnianego ogrodzenia ramowego (w postaci balustrady z drewnianych
okrąglaków o rozstawie słupków 1 – 2 m) w obszarze, w którym szlak turystyczny
na grzbiecie górskim zbiega się z polskim rezerwatem „Czantoria“; wstęp do
rezerwatu zostanie ograniczony, nie powstanie jednak bariera migracyjna
Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na grzbiecie górskim w obszarze
zaplanowanej górnej stacji kolei linowej za pomocą tablic informacyjnych w celu
odciąŜenia istniejących szlaków.
Prowadzenie monitoringu stanu gleby.
Ograniczenie wykorzystania obszaru górnej stacji kolei linowej wyłącznie do budynku
stacji, budynku juŜ istniejącego i strefy wypoczynkowej.
Określenie maksymalnej przepustowości przedmiotowej kolei linowej na poziomie 1000
osób/h, bez moŜliwości jej podwyŜszania.
Wprowadzenie systemu kontroli szkód powstałych w środowisku naturalnym na skutek
ruchu turystycznego.
- w ramach monitoringu poszczególnych gatunków roślin i zwierząt na tym terenie
naleŜy takŜe prowadzić przez okres pięciu lat kompleksowy monitoring środowiska,
ukierunkowany w szczególności na oddziaływanie ruchu turystycznego na tym
terenie (zadeptywanie i związana z tym erozja, uszkodzenia drzew, nielegalne
wysypiska), a następnie zaproponować działania w celu wyeliminowania
negatywnego oddziaływania.
Zlokalizowanie zaplecza materiałowo-technicznego dla potrzeb budowy górnej stacji
kolei linowej w moŜliwie jak największej odległości od granic obszaru Natura 2000.
Wykonanie rekultywacji szlaku granicznego przed rozpoczęciem eksploatacji kolei.

Data wydania stanowiska:
Pieczęć właściwego urzędu:
Imię, nazwisko i podpis upowaŜnionego przedstawiciela właściwego urzędu:
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A. Úvod
Předložený dodatek se zabývá zpracováním údajů, které byly požadovány zpracovatelem
posudku k dokumentaci EIA - HBH projekt s.r.o. Brno, dopisem zn.0894/10 ze dne 201006-15. V daném případě se jednalo o tyto údaje
1. Stanovisko orgánu ochrany přírody
2. Problematika parkovišť
3. Zdůvodnění nesouladu závěrů
4. Aktualizace hodnot Imisního pozadí
5. Popis a vyhodnocení vlivů na předměty a cíle ochrany NPR Čantoryje
6. Informace o dopravě jízdních kol
7. Vyhodnocení dopadů návštěvnosti dle obdobných projektů v ČR
8. Vyhodnocení kapacity sociálních zařízení
9. Vyhodnocení geologie
10. Vyhodnocení vlivů na ÚSES
11. Vyhodnocení vlivů na VKP
12. Opatření k eliminaci šíření invazivních druhů
13. Doplnění posouzení vlivu na lokalitu NATURA 2000

B. Popis jednotlivých položek
1. Stanovisko orgánu ochrany přírody - viz příloha
2. Problematika parkovišť
Napojení stavby na inženýrské sítě – komunikace
Příjezdová komunikace k dolní stanici
Pro příjezd k dolní stanici navrhované lanové dráhy se bude využívat stávající místní
komunikační síť v obci. Pouze úsek napojení bezprostředního prostoru u dolní stanice na
stávající komunikaci v délce cca 200 m se navrhuje zpevnit a uzpůsobit pro příjezd vozidel.
Příjezdová komunikace k mezistanici
Při výstavbě se předpokládá využití místní komunikace do prostoru mezistanice.
Dopravní trasa pro vybudování stanice mezistanice je převážně zpevněná s částečně
živičným povrchem po místních komunikacích po úbočí Velké Čantoryje. Pouze úsek
napojení bezprostředního prostoru u mezistanice na stávající komunikaci v délce cca 150 m
bude nutno zrekonstruovat, zpevnit a uzpůsobit pro příjezd vozidel.
Příjezdová komunikace k horní stanici
Dopravní trasa pro vybudování horní stanice je přístupná po stávajících lesních
cestách. Po dokončení výstavby budou přístupové komunikace uvedeny do původního
stavu.
Pro veškeré stavební činnosti po celé trase budou maximálně využity místní cesty a
komunikace, v nepřístupném terénu bude využita betonáž i montáž vrtulníkem.
Při výstavbě bude využita speciální technika do nepřístupného terénu, a to pro
budování horní stanice a trasy a vrtulník pro dopravu stavebního materiálu i technologie
lanové dráhy.

Parkování vozidel - u dolní stanice

Parkoviště pro osobní vozidla
V bezprostřední blízkosti dolní stanice lanové dráhy nebude možno pro veřejnost
parkovat. Zde bude zřízen prostor pro otáčení autobusů, odstavení vozidel pro obsluhu,
obslužná, technická, zdravotnická vozidla apod.
Parkování pro veřejnost bude organizováno na jednotlivých parkovacích plochách
v prostoru obce. Tyto parkovací plochy jsou vzdáleny max. 15 minut chůze od nástupní
stanice lanové dráhy. V současné době je v obci Nýdek k dispozici, na stávajících
odstavných a parkovacích plochách, celkem 143 parkovacích míst pro osobní vozidla.
Současně se v obci Nýdek připravuje, dle návrhu ÚPD obce Nýdek, výstavba
dalších parkovacích ploch pro celkem dalších 100 parkovacích míst. Tyto plochy již byly
odsouhlaseny a schváleny v rámci schvalovacího procesu ÚPD. Celkem bude tedy na území
obce, v relativní blízkosti dolní stanice lanové dráhy k dispozici 243 parkovacích míst pro
osobní automobily.
Parkoviště pro autobusy
Vzhledem k tomu, že v prostoru dolní stanice lanovky a na území obce Nýdek se
nenachází žádné další vhodné prostory pro parkování, navrhuje se, aby autobusy parkovaly
mimo území obce. Autobusová doprava bude organizována tak, že autobusům bude
umožněn příjezd k dolní stanici lanovky pro vyložení a naložení pasažérů, ale parkování
bude možné jen na vymezených plochách na území obce Bystřice.
Pro autobusy jsou vyčleněny plochy mimo obec Nýdek, a to v prostoru průmyslové
zóny sousední obce Bystřice, konkrétně v areálech firmy NETIS a MRÓZEK, kde je
k dispozici 30 míst pro autobusy a dále pak na stávajících odstavných a parkovacích
plochách v obci Bystřice, kde je k dispozici celkem dalších 10 míst pro autobusy.
Celkem bude tedy na území sousední obce Bystřice k dispozici 40 parkovacích míst
pro autobusy.
Poznámka : u mezistanice a u horní stanice lanové dráhy se parkovací plochy nezřizují

3. Zdůvodnění nesouladu závěrů
Biologické hodnocení
Závěry biol.hodnocení

Závěry EIA

Územím
PLH
24005
Beskid Slaski v prostoru
Velké a Malé Čantoryje
nebude
vedena
další
turistická stezka a nemělo
by sem být situováno další
rekreační středisko (nutno
doporučit i polské straně)

Územím
PLH
24005/Beskid
Slaski
v prostoru Velké a Malé
Čantoryje nebude vedena
další turistická stezka a
nebudou situována další
rekreační střediska (nutno
doporučit i polské straně)

Navazující
aktivity
–
(zvl.občerstvení, dárkové
předměty,
sociální
zařízení,
případně
i
ubytování
a
sportovní
zařízení) budou situovány
mimo prostor PLH

Navazující
aktivity
–
(stánky
apod)
budou
situovány mimo prostor
PLH

Lanová dráha
osvětlena

nebude Lanová dráha
osvětlena

Zdůvodnění

Bez rozdílu

Bez rozdílu

nebude
Bez rozdílu

Provoz lanové dráhy bude Provoz lanové dráhy bude
omezen jen na denní omezen jen na denní
hodiny :
dobu
v období s letním časem
Nesrovnalost
vznikla
od 8 do 16 hod výjimkou
nedůsledným přenesením
prázdnin, kdy bude provoz
textu z jedné zprávy do
možno prodloužit do 17
druhé
hod
v období se zimním časem
od
8,30 do 15,30 hod
Bude tak zajištěno klidové
období
(večer-noc-ráno)
pro místní nebo migrující
populace
živočichů
(např.rys)
Na horní i dolní stanici
budou umístěny informační
tabule s návštěvním řádem
(zvl.zákaz vstupu mimo
značené cesty i v Polsku) a
informacemi o přírodních
hodnotách území i na
polské straně

Na horní i dolní stanici
budou
umístěny
informační
tabule
Nesrovnalost
vznikla
s návštěvním řádem
nedůsledným přenesením
textu z jedné zprávy do
druhé

Hodnocení vlivů na krajinný ráz
Závěry Hodnocení vlivů
na krajinný ráz

Závěry EIA

LD bude vedena stranou
bezlesých horizontů

Výška nosných konstrukcí
LD bude vždy nejmenší
možná, nepřesáhne 2/3
výšky vzrostlého lesního
porostu
Objekty stanic LD budou
řešeny tak, aby maximálně
respektovaly
stávající
poměry na lokalitě a
nevytvářely nové krajinné
dominanty

Zdůvodnění
Nelze dodržet podmínku
vedení
trasy
stranou
bezlesých horizontů, a to
z důvodů pozemkových a
z důvodů
zajištění
souhlasů se vstupy na
pozemky

Výška nosných konstrukcí
LD bude vždy nejmenší
možná, nepřesáhne 2/3
výšky vzrostlého lesního
porostu
Objekty stanic LD budou
řešeny
tak,
aby
maximálně respektovaly
stávající
poměry
na
lokalitě a nevytvářely nové
krajinné dominanty

Bez rozdílu

Bez rozdílu

4. Aktualizace hodnot Imisního pozadí
Imisní pozadí polutantů SO2, NOx, NO2 a PM10 uvedených v µg/m3, které byly naměřeny
v roce 2006 měřicími stanicemi typu AIM a MIM, které se nacházejí v blízkém okolí
navrhovaného záměru :
Měřící stanice
Typ

ID

Název

AIM 1187
Třinec-Kanada
AIM 1188
Třinec-Kosmos
MIM 1357 Návsí u Jablunkova

SO2




NO2




Měřící program stanice
NOx PM10 CO
O3


~
~



~
~
~
~
~

BZN
~


TLN
~


~

~

Tabulka imisního pozadí
Typ

ID

Měřící program stanice
NO2
NOx
*
**
*
X
MAX
X
MAX**
19,24
35,23
23,49
46,72
22,48
41,10
29,43
62,87
20,24
38,31
~
~

SO2
PM10
**
*
X
MAX
X
MAX**
AIM
1187
6,65
20,54
40,89
80,08
AIM
1188
9,82
25,44
42,98 100,72
MIM
1357
5,91
10,88
~
~
*
roční aritmetický průměr
** denní maximum v roce (proveden aritmetický průměr)
N - u některých jmenovaných stanic tabelární ročenka pro r.2006 zpracována není.
*

Data v tabulkách jsou převzata z tabelární ročenky ČHMÚ z roku 2006.

Dle tabelární ročenky byl imisní limit u PM10 překročen 1x na AIM 1187 a AIM 1188.

5. Popis a vyhodnocení vlivů na předměty a cíle ochrany NPR Čantoryje
Předměty a cíle ochrany NPR Čantoryje
Plocha rezervace NPR Čantoryje je 39,45 ha. Vyhlášena byla v r.1988. Předmětem ochrany
jsou přirozené lesní ekosystémy pralesovitého vzhledu na kamenitých sutích s nevyvinutou
půdou. Konkrétně se jedná o bukojedlový pralesovitý porost s výskytem tisů. Cílem ochrany
je zachovat nadále tento stav.
Předložený záměr nezasahuje bezprostředně do oblasti NPR. Za účelem snížení
negativního dopadu vlivem zvýšeného počtu návštěvníků v okolí NPR je navrženo - viz
kap.IV.
Vymezení území
V posouzení je v kap. 2. uvedeno, že terénní šetření bylo provedeno v části PLH, která
navazuje na prostor záměru, tzn. hora Czantoria/Čantoryja se stejnojmennou přírodní
rezervací (rezerwat), která je součástí PLH, a rekreačním střediskem Ustroń, které do PLH
nespadá, ale zásadně ovlivňuje návštěvností okolní partie Czantoria/Čantoryje. Do
uvedených lokalit bylo směrováno terénní šetření, jak plyne i z textu posouzení (zákres
lokalit průzkumu do mapy tedy není nutný; v příloze posouzení je mapová příloha s
PLH24005 Beskid Śląski, která sestává ze 4 dílčích částí; v této příloze je vyznačena i trasa
LD).
Zdůvodnění rozdělení předmětů ochrany
K požadavku zpracovatele posudku na podrobnější lokalizaci předmětů ochrany v rámci PLH
a zdůvodnění, proč nebudou (či budou) ovlivněny záměrem, uvádíme: v části 6.1 posouzení
jsou uvedena stanoviště a druhy rostlin a živočichů, které jsou předměty ochrany PLH, ale
jejichž biotopy se nenacházejí v části PLH navazující na prostor záměru výstavby LD.
Považujeme za zbytečné podrobně lokalizovat jednotlivé neovlivněné přeměty ochrany v
rámci rozsáhlého a nekompaktního území PLH – hora Czantoria/Čantoryje, zvl. hřebenová
partie, je situována do části pohoří složené z karpatského flyše, tzn. nejsou zde předměty
ochrany vázané na alkalická (např. jeskyně) a naopak ani rašelinná stanoviště, vodní druhy
ap., druhy či společenstva montánní, pro něž zde nejsou podmínky z titulu nedostatečné
nadmořské výšky, a naopak druhy nižších poloh (např. lužní lesy). Výběr neovlivněných
předmětů ochrany odpovídá těmto kritériím, na Czantorii/Čantoryji se nevyskytují. Co se týče
potenciálně či fakticky ovlivněných předmětů ochrany, domníváme se, že lokalizace i
zdůvodnění stupně ovlivnění je v posouzení uvedeno v dostatečné míře u každého předmětu
ochrany; o oprávněnosti tohoto konstatování nás utvrzuje i stanovisko (vnitřní sdělení) MŽP,
v němž v tomto smyslu nebyly vzneseny připomínky.
Předměty ochrany, u nichž byl konstatován nedostatek znalostí
K požadavku zpracovatele posudku na doplnění dalších podkladových materiálů k
předmětům ochrany tak, aby nebylo možné konstatovat, že pro vyhodnocení není dostatek
znalostí (v takovém případě je třeba hodnocení ukončit a vydat nesouhlasné stanovisko):
Podrobný průzkum lokalit výskytu některých druhů (např. velké šelmy, netopýři) by
přesahoval rámec řešené problematiky. Navíc je zřejmé, že by ani po upřesnění znalostí
nedošlo k zásadní změně ve výsledném hodnocení pro jednotlivé druhy (jejich
charakteristika počítá s takovou mírou nejistoty, která zahrnuje situaci blížícímu se reálnému
stavu). Pro doplnění informací by bylo zapotřebí realizovat specializovaný vědecký průzkum
sloužící k aktualizování informací o výskytu daného předmětu ochrany v PLH, což není
úkolem posouzení podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.

Velké šelmy, doplnění jádrových populací
Jádrové populace velkých šelem nejsou přítomny v té části PLH, které navazují
na prostor záměru výstavby LD. Pro účely hodnocení máme za to, že lokalizace, kterou jsme
navíc doplnili o dosud nepublikované údaje od polských kolegů, je dostatečná tak, jak je
uvedeno v posudku.

6. Informace o dopravě jízdních kol
Lanovka, svou konstrukcí (jedná se o uzavřenou kabinku), neumožňuje vyvážet jízdní
kola, ale domníváme se, že drobným technický uzpůsobením bude doprava jízdních kol, i
když v omezeném rozsahu, možná.

7. Vyhodnocení dopadů návštěvnosti dle obdobných projektů v ČR
Lanová dráha Ramzová-Čerňava
Čtyřsedačková dráha
kapacita 2 400 os/hod
Počet dopravených osob za rok (průměr r.2007-2009)
Charakteristika : lanová dráha včetně sjezdové trati

850 000 osob/rok

Lanová dráha Ráztoka - Pustevny
Dvojsedačková dráha
kapacita
900 os/hod
Počet dopravených osob za rok (průměr r.2007-2009)
150 000 osob/rok
Charakteristika : lanová dráha zajišťující přístup osob do turistického a lyžařského
Centra (neslouží přímo pro lyžařskou sjezdovou trať)
Lanová dráha Oldřicovice - Javorový
Jednosedačková dráha
kapacita
348 os/hod
Počet dopravených osob za rok (průměr r.2007-2009)
cca 80 000 osob/rok
Charakteristika : lanová dráha zajišťující přístup osob do turistického a lyžařského
centra (neslouží přímo pro lyžařskou sjezdovou trať)
Z uvedeného porovnání vyplývá, že počet dopravených osob je závislý na umístění lanové
dráhy. Pokud lanová dráha slouží pouze jako prostředek k dopravě osob do turistického
centra (viz LD Ráztoka-Pustevny, LD Oldřichovice-Javorový), je počet dopravených osob
nižší – pohybuje se v rozmezí cca 80 000 - 150 000 osob za rok.
Poznámka : U obdobného turistického centra Ráztoka-Pustevny představuje přístup osob
prostřednictvím lanové dráhy v rozsahu cca 15% z celkového počtu návštěvníků. Ostatní
návštěvníci se do turistického centra dopravují pomocí jiných přístupových cest - zejména
pomocí automobilové dopravy.
V případě navrhované lanové dráhy Nýdek-Čantoryja se odhaduje, že počet dopravených
osob bude obdobný jako u LD Ráztoka-Pustevny, neboť se rovněž jedná o dopravní
prostředek, který bude sloužit k dopravě osob do již stávajícího turistického centra.
Záměr uvažuje s návštěvností cca 120 000 - 150 000 osob za rok, což představuje zvýšení
návštěvnosti oblasti o cca 10-15%.

8. Vyhodnocení kapacity sociálních zařízení
Počty sociálních zařízení se stanovují dle zásad pro objekty pro tělovýchovu, sport a
rekreaci. Kapacita sociálních zařízení v dolní stanici se dimenzuje dle technického výkonu
lanové dráhy - tj.1000 osob/hodinu. V mezistanici a v horní stanici se kapacita sociálních
zařízení snižuje, neboť zde prakticky nedojde ke kumulaci osob v prostoru stanice. Záchody
se dimenzují dle ČSN 73 4108.
Poznámka :
Dle zkušeností z jiných turistických center (např.lanová dráha RáztokaPustevny) se předpokládá, že bude docházet ke kumulaci osob v dolní nástupní stanici
lanové dráhy pouze v ranních hodinách, neboť se jedná o přístupovou cestu do turistické
oblasti. V průběhu dne se již počet návštěvníků rozprostře.
Odhadovaná návštěvnost lanové dráhy Nýdek – Čantoryja činí
v letním období činí cca
300 osob za den
v zimním období činí cca 1 000 osob za den
Dolní stanice - splaškové odpadní vody
Navrhuje se celkem 10 ks záchodů (5 muži + 5 ženy) Tyto záchody budou opatřeny
bezodtokovou žumpou o užitném objemu min 12 m3 – cca 1x vývoz za týden do ČOV
Třinec.
Poznámka : v sezóně nebo v období prázdnin bude odvoz splaškových vod realizován
dle potřeby
Mezistanice - splaškové odpadní vody
Navrhují se celkem 4 ks záchodů (2 muži + 2 ženy) Tyto záchody se navrhují jako
mobilní (suché) WC. Odvoz splašků bude organizován 1x za den svozem lanovkou ve
speciálním kontejneru a následně do ČOV Třinec.
Horní stanice - splaškové odpadní vody
Navrhují se celkem 4 ks záchodů (2 muži + 2 ženy) Tyto záchody se navrhují jako
mobilní (suché) WC. Odvoz splašků bude organizován 1x za den svozem lanovkou ve
speciálním kontejneru a následně do ČOV Třinec.

9. Vyhodnocení geologie
Sesuvy č.3656 a č.3655 neohrožují budoucí lanovou dráhu.
Sesuv č.3656 je lokalizován na konci 1.sekce lanové dráhy. Tento sesuv není v současné
době aktivizován, avšak v budoucnu je možno počítat s jeho aktivací. K aktivaci může dojít
zejména v době lokálních přívalových dešťů. Z tohoto důvodu se navrhuje v rámci výstavby
lanové dráhy následující opatření
- Nezřizovat podpěry lanové dráhy v tomto území sesuvu a v jeho bezprostřední
blízkosti
- Zamezit přítoku dešťových a povrchových vod – zřízením mělkého otevřeného
příkopu, který dešťovou vodu přitékající z výše položeného (spádového) území
odvede mimo území sesuvu
- Zamezit přístupu osob a mechanismů na území sesuvu – toto se provede v rámci
informačních tabulí a odkloněním turistických tras mimo území sesuvu
Omezení činností v sesuvném území (při realizaci stavby)

-

V sesuvném území se nesmí kácet stromy
V prostoru bezprostředně pod lanovkou, však ke kácení dojde, toto kácení bude
možno realizovat jen v suchém období a pouze pod dohledem geologa
V sesuvném území je zakázán pohyb mechanismů, kácené stromy v tomto území
(bezprostředně pod lanovou dráhou) budou dopravovány mimo sesuvné území
pomocí navijáků

Omezení činností v sesuvném území (v průběhu provozu lanové dráhy)
- Vstup do prostoru sesuvného území pro potřeby údržby lanové dráhy (pochůzka pod
lanem a pod) bude umožněn pouze obsluze, která bude náležitě proškolená
- Předpokládá se kontrola pochůzkou (školená obsluha) cca 2x za rok
Rizika vzniku nových sesuvných území v zájmovém prostoru
- Za účelem snížení rizika aktivace stávajícího sesuvu respektive možnosti vzniku
nového sesuvného území je nutno, v průběhu zpracování projektové dokumentace
(před vydáním stavebního povolení) provést podrobný geologický a hydrogeologický
průzkum zájmového území. Z tohoto podrobného průzkumu budou teprve získány
přesné informace o vlastnostech podloží včetně návrhu konkrétního způsobu
založení stavebních konstrukcí a případné stabilizace aktivní sesuvné zóny
10. Vyhodnocení vlivů na ÚSES
Linie LD přímo zasahuje do rozsáhlého regionálního biocentra, jež zaujímá prostor NPR
Čantoria je a svah hřebene Slezských Beskyd východně od ní až po Kyčeru (neobsahuje
vrcholovou partii hřebene mezi Malou a Velkou Čantoryjí). Toto rozsáhlé biocentrum je
vloženo do lokálního biokoridoru, který prochází západně a jižně od biocentra hřebenem
Slezských Beskyd.
LD biocentrum příčně protíná přibližně v jeho středu JZ–SV směrem. Tím poněkud
oslabuje jeho funkčnost. Koncept územního plánu tento vliv připouští (LD je
v konceptu územního plánu takto navržena).
Vyhodnocení vlivů na ÚSES
- narušení stabilizačních prvků ÚSES (zvl. lesy) průsekem – trvalé po dobu
provozu (existence) LD
- rušení živočišné složky bioty v době realizace i při provozu LD – trvalý vliv
11. Vyhodnocení vlivů na VKP
Prostor stavby zasahuje do několika typů VKP, jež jsou dány ust. § 3b) zákona č. 114/1992
Sb. Jedná se o všechny dotčené lesy, vodní toky a údolní nivu.
Horský potok – parkoviště jsou situována mimo oblast údolní nivy potoka, z tohoto pohledu
je vliv záměru na Horský potok zanedbatelný
Lesy – negativní vliv – budou přímo fyzicky dotčeny vykácením průseku pro LD a stavbami
(sloupy pro LD). K zásahu do VKP je třeba obdržet závazné stanovisko
Prameniště – vliv je hodnocen jako silně negativní, protože může dojít ke stabilizačním
zásahům navazujícího svahu odvodňovacími rýhami (tento fakt nebyl zpracovatelům v době
vypracování BH znám) – potenciálně sesuvné území.
Případné stabilizační zásahy je nutno provést tak, aby nedošlo ke změně vodního režimu a
tím ohrožení ekosystémů vázaných na biotopy pramenišť, mj.populace SO mloka skvrnitého
(Salamandra salamandra).

Další toky budou dotčeny na prameništích úpravou terénu pro trasu LD (prostor pod kótou
Za Kamenem).
Opatření ke zmírnění negativních dopadů záměru na VKP jsou uvedena v kap. 8.
Biologického hodnocení (v rámci opatření pro lesy, vodní toky a nivu).
Významnost vlivu
Stanoviště

Rostliny
Hmyz
Obojživelníci
Savci

Mírně
negativní vliv :
-1
smilkové louky, štěrbinová vegetace na silikátových
podkladech, lesní stanoviště: acidofilní bučiny,
květnaté bučiny, javořiny
oměj tuhý moravský
ohniváček černočárný
kuňka žlutobřichá, čolek karpatský
netopýři a velké šelmy (rys, vlk a medvěd)

Navrhovaná zmírňující opatření :
- Územím PLH 24005/Beskid Slaski v prostoru Velké a Malé Čantoryje nebude
vedena další turistická stezka a nebudou situována další rekreační střediska
(nutno doporučit i polské straně)
- Navazující aktivity –(stánky apod) budou situovány mimo prostor PLH
- Lanová dráha nebude osvětlena
- Provoz lanové dráhy bude omezen jen na denní dobu
- Na horní i dolní stanici budou umístěny informační tabule s návštěvním řádem
K zásahu do VKP je nutno obdržet závazné stanovisko (rozhodnutí) příslušného orgánu
ochrany přírody, tj. Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství

12. Opatření k eliminaci šíření invazivních druhů
Rostliny
- Poblíž trasy lanovky byl zjištěn jeden invazní druh – křídlatka japonská (Reynoutria
japonica), a to v úseku km 1,6–1,65, což je odlesněná enkláva nad transformátorem, v jejíž
horní (severní) části jsou pozůstatky nedávného osídlení, a to opuštěná zahrada
s rozpadajícím se domem a ovocnými i okrasnými dřevinami. Prostor zarůstá ruderálními
bylinami, mj. invazní křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica), která by se mohla při
nevhodné manipulaci se zeminami s jejími diasporami (části rostliny, kterými se může
rozmnožovat – např. kořeny, oddenky, části stonků, semena ap.) rozšířit do širšího i
vzdálenějšího okolí. Proto je třeba provést sanaci prostoru (obvykle se používá opakovaný
postřik totálním herbicidem Roundup Bioactiv na list, účinná je kombinace s kosením).
Pokud bude manipulováno se zeminami z tohoto prostoru, je třeba také provést jejich sanaci.
Totéž platí pro vnos materiálů z jiného prostředí do území, které by mohly být zdrojem
diaspor invazních a nepůvodních druhů.

13. Doplnění posouzení vlivu na lokalitu NATURA 2000
viz příloha

V Ostravě, 4.10.2010
Vypracoval :

Ing.Čestmír krkoška
Geologická část
Část VKP, ÚSES
Část NATURA 2000
Biologická část

:
:
:
:

Ing.Kresta
RNDr.Koutecká, p.Polášek
RNDr.Koutecká, p.Polášek
RNDr.Koutecká, p.Polášek

C. Přílohy
-

Stanovisko orgánu ochrany přírody KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství
ze dne 20.9.2010

-

Vypořádání vybraných připomínek k dokumentaci podle zákona 100/2001 Sb.,
RNDr.Koutecká, září 2010
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Lanová dráha Nýdek – Čantoryje
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HYDROPROJEKT CZ, a. s., odštěpný závod OSTRAVA
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ZDŮVODNĚNÍ VYPRACOVÁNÍ DODATKU

V srpnu r. 2009 bylo vypracováno posouzení podle ustanovení § 45i zákona
č. 114/1992 Sb. z důvodu zjištění, zda lze, nebo nelze vyloučit významný negativní vliv
záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ na lokalitu soustavy NATURA 2000 Beskid
Śląski (Polská republika) (KOUTECKÁ et POLÁŠEK 2009).
Dokumentaci vlivů záměru dle zákona 100/2001 Sb. zpracoval Hydroprojekt CZ,
a. s., odštěpný závod Ostrava, jedním z podkladů pro její vypracování bylo biologické
hodnocení (KOUTECKÁ, POLÁŠEK et al. 2007).
Vyjádření k dokumentaci vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
životního prostředí pod č.j. MSK 26290/2010, sp. zn. ŽPZ/7009/2010/Kuč ze dne 29. 3. 2010,
dle níž je třeba mj. dopracovat vlivy na ÚSES, VKP a opatření proti šíření invazních druhů.
Ve vnitřním sdělení Ministerstva životního prostředí č.j. 345/630/10 ze dne
26. 4. 2010 byla vznesena připomínka k výčtu předmětů ochrany záměrem dotčené lokality
na území Polské republiky PLH240005 Beskid Śląski a poznámka k navrženým zmírňujícím
opatřením.
HBH Projekt spol. s r.o. Brno jako zpracovatel posudku o vlivech záměru na životní
prostředí požadoval dopisem č.j. 0894/10 ze dne 15. 6. 2010 doplnění dalších údajů,
a to pro posouzení vlivu záměru na lokalitu NATURA 2000 následující (kromě opakované
výše uvedené připomínky MŽP):
- vymezení území, kde probíhalo místní šetření;
- podrobnější popis ovlivnění – neovlivnění předmětů ochrany záměrem, jejich
lokalizace;
- doplnění informací o předmětech ochrany tak, aby nebylo nutno konstatovat, že
není dostatek znalostí;
- informace o velkých šelmách, jádrové lokality populací;
- vše nejlépe v mapovém podkladu.
2.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

2.1.

VLIVY NA ÚSES A VKP

2.1.1.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Linie LD přímo zasahuje do rozsáhlého regionálního biocentra, jež zaujímá prostor
NPR Čantoria je a svah hřebene Slezských Beskyd východně od ní až po Kyčeru (neobsahuje
vrcholovou partii hřebene mezi Malou a Velkou Čantoryjí). Toto rozsáhlé biocentrum je
vloženo do lokálního biokoridoru, který prochází západně a jižně od biocentra hřebenem
Slezských Beskyd.
LD biocentrum příčně protíná přibližně v jeho středu JZ–SV směrem. Tím poněkud
oslabuje jeho funkčnost. Koncept územního plánu tento vliv připouští (LD je v konceptu
územního plánu takto navržena).
Vyhodnocení vlivů na ÚSES
-

narušení stabilizačních prvků ÚSES (zvl. lesy) průsekem – trvalé po dobu
provozu (existence) LD
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rušení živočišné složky bioty v době realizace i při provozu LD – trvalý vliv

Vyhodnocení míry ovlivnění
trvale negativní vliv
2.1.2.

Významné krajinné prvky (VKP)

Prostor stavby zasahuje do několika typů VKP, jež jsou dány ust. § 3b) zákona
č. 114/1992 Sb. Jedná se o všechny dotčené lesy, vodní toky a údolní nivu.
Lesní pozemky budou přímo fyzicky dotčeny vykácením průseku pro LD a stavbami
(sloupy pro LD).
Horský potok bude min. 1 x nově přemostěn (lze také předpokládat i rekonstrukci
mostu u dolní stanice), v jeho údolní nivě je v délce cca 400 m od příjezdu k dolní stanici LD
plánována výstavba rozsáhlého areálu parkovišť. Předpokládat je nutno i zásahy do toku
podél parkovišť (stabilizace nátrží)1).
Další toky budou dotčeny na prameništích úpravou terénu pro trasu LD (prostor
pod kótou Za Kamenem).
Opatření ke zmírnění negativních dopadů záměru na VKP jsou uvedena v kap. 8.
(v rámci opatření pro lesy, vodní toky a nivu).
Vyhodnocení vlivů na VKP
- Horský potok – pokud budou parkoviště postavena převážně mimo jeho nivu (tzn.
v souladu se stávající PD) a do koryta toku nebude v souvislosti se záměrem zasahováno,
potom lze vliv záměru hodnotit jako zanedbatelný. Jakýkoliv případný stavební ap. zásah
(včetně záboru nivy) ale zvyšuje negativní účinky záměru.
- Prameniště – vliv je nutno hodnotit jako silně negativní, protože má dojít ke
stabilizačním zásahům navazujícího svahu odvodňovacími rýhami (tento fakt nebyl
zpracovatelům v době vypracování BH znám) – potenciálně sesuvné území. Může dojít ke
změně vodního režimu a tím ohrožení ekosystémů vázaných na biotopy pramenišť, mj.
populace SO mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).
Prameniště budou navíc negativně ovlivněna i odkrytím po skácení lesního porostu
pro průsek jeho kácení.
- Lesy – trvale negativní vliv – průsek v porostech, zvýšené riziko polomů při
bořivém větru, extrémní námraze ap. vlivem otevření porostů.
K zásahu do VKP je třeba obdržet závazné stanovisko (rozhodnutí) příslušného
orgánu ochrany přírody, tj. Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí
a zemědělství2).

1)

Parkoviště jsou v současně aktuální projektové dokumentaci řešena šetrněji (ve srovnání s původně
předpokládanou lokalizací v nivě Horského potoka)
2)
Zásahy do lesa je nutno projednat také dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změnách zákonů souvisejících,
v platném znění.
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Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Trasa LD bude procházet podél východního okraje NPR Čantoria v nejkratší
vzdálenosti 50 m od ochranného pásma, tzn. 100 m od okraje ZCHÚ. K přímému dotčení
rezervace tedy nedojde, projevovat se ale budou vlivy nepřímé, a to jak po dobu stavby, tak
i provozu zařízení – opatření viz kap. 9.
K nejzávažnějším náleží:
- prostorový zábor pro stavbu, který naruší kompaktnost navazujících porostů;
- hluk v důsledku stavební činnosti (montáž sloupů pomocí vrtulníku);
- částečné omezení migrační prostupnosti hřebenem pro citlivější druhy živočichů
v důsledku stavby a provozu zařízení;
- zatížení zvýšeným počtem návštěvníků území;
- reálné nebezpečí zvýšení počtu lidí, kteří budou bez povolení vstupovat na území
NPR;
Míru závažnosti uvedených vlivů nelze momentálně kvantitativně vyhodnotit, bude
nutno provádět pravidelný monitoring po zprovoznění záměru.
Je nutno upozornit, že v celém masívu Slezských Beskyd jsou pouze dvě lesní
ZCHÚ, přičemž PR Plenisko je situována až na jižním (opačném) okraji hřebene v místě
styku státních hranic ČR–PR–SR severovýchodně od obce Bukovec. Proto je nutno
eventuelní negativní ovlivnění ekosystémů v NPR vyhodnotit obzvlášť obezřetně (viz vlivy
na živočichy). Zvážit je třeba také okrajový efekt daný polohou NPR na izolovaném
okrajovém hřebenu Beskyd v nereprezentativní zóně bioregionu, v níž se projevují vlivy
bioregionů navazujících – takováto území mají význam pro šíření druhů i biodiverzitu.
Potenciální vliv na nejblíže situované velkoplošné ZCHÚ – CHKO Beskydy – viz
NATURA 2000.
Navržený monitoring vlivu provozu LD na PR Čantoryja doporučujeme začlenit jako
jedno z opatření v rámci plánu péče o PR – jeho výsledky mohou významnou měrou přispět
k vyhodnocení problematiky, která je zmíněna v rámci této kapitoly (zvl. okrajový efekt
a jeho důsledky pro biodiverzitu).
Jako významné opatření k posílení ochrany české části Slezských Beskyd a také
jejích dílčích částí je skupinou odborníků připravováno vyhlášení tohoto území jako další
CHKO; navrženo je i rozšíření území PR Čantoryja (KŘENEK in verb., 2010). V tomto
kontextu se jeví realizace záměru stavby LD, která přinese zvýšení návštěvnosti území, jako
nově vznikající protichůdný negativní vliv.
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Poblíž trasy lanovky byl zjištěn jeden invazní druh – křídlatka japonská (Reynoutria
japonica), a to v úseku km 1,6–1,65, což je odlesněná enkláva nad transformátorem, v jejíž
horní (severní) části jsou pozůstatky nedávného osídlení, a to opuštěná zahrada s rozpadajícím
se domem a ovocnými i okrasnými dřevinami. Prostor zarůstá ruderálními bylinami,
mj. invazní křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica), která by se mohla při nevhodné
manipulaci se zeminami s jejími diasporami (části rostliny, kterými se může rozmnožovat –
např. kořeny, oddenky, části stonků, semena ap.) rozšířit do širšího i vzdálenějšího okolí.
Proto je třeba provést sanaci prostoru (obvykle se používá opakovaný postřik totálním
herbicidem Roundup Bioactiv na list, účinná je kombinace s kosením).
Pokud bude manipulováno se zeminami z tohoto prostoru, je třeba také provést jejich
sanaci. Totéž platí pro vnos materiálů z jiného prostředí do území, které by mohly být
zdrojem diaspor invazních a nepůvodních druhů.
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NATURA 2000 – PLH240005 BESKID ŚLĄSKI

V době vypracování posouzení měli zpracovatelé k dispozici podklady, které jsou
uvedeny v posouzení, zvl:
1) PARUSEL J. (2001, 2007): NATURA 2000, Standardowy Formularz Danych,
PLH24005 Beskid Sląski. – Ms.. 17 pp. [Depon. in: Centrum Dziedzitwa
Przyrody Górnego Ślaska v Katowicach & Instytut Ochrony Przyrody PAN,
Krakow].
2) CZERNY M. et al.: Plan ochrony rezerwatu Czantoryja na okres 1.1. 2002 –
31.12. 2021. – Ms., 80 pp. [Depon. in: Predsiębiorstwo WielobranŜowe
KRAMEKO Sp. z o.o., Krakow].
Zdroj informací uváděných MŽP ČR, tj. web Natura 2000 Viewer vychází z další
aktualizace dokumentu Standardowy Formularz Danych (PARUSEL, 2009):
3) NATURA 2000 VIEWER (2009): NATURA 2000, NATURA 2000 - CLEAN
STANDARD
DATA
FORM,
PLH24005
Beskid
Sląski.
–
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=PLH24005.
Předměty ochrany dle použitého podkladu č. 1 a portálu Generálního ředitelství
ochrany životního prostředí Polské republiky prezentovaného prostřednictvím tohoto webu se
poněkud liší, tzn. v posouzení nejsou uvedeny mylně, ale dle zdroje, který měli zpracovatelé
k dispozici. Dále uvádíme aktualizaci údajů pro předměty ochrany dle podkladu č. 3:
2.3.1.

Aktualizovaný přehled druhů a společenstev
Stanoviště
Kód3)
3220
6210*

6230*

6430
6510
6520
7230

Název stanoviště4)
Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
Polopřirozené teplomilné a suché trávníky na vápnitých
podložích třídy Festuco-Brometalia, prioritní stanoviště –
s výskytem vstavačovitých (Orchidaceae)
Druhově bohaté smilkové louky (Nardus spp.)
na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin
a horského až alpínského stupně (Adenostylion alliariae,
Convolvuletalia sepion)
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
Horské sečené louky
Zásaditá slatiniště

3)

biotop5)
M4.3
T3.4A,B

T2.2

A4.2, M7
T1.1
T1.26)
R2.1

* jsou označeny prioritní druhy nebo stanoviště.
Názvy stanovišť a syntaxonů vycházejí z nomenklatury dle podkladu č. 1.
5)
Podle Katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ et al., ed).
6
Šedým blokem jsou zvýrazněny doplněné předměty ochrany (anebo zjištěné taxony), dvojitě přeškrtnutý text
znamená vypuštěné předměty ochrany (anebo taxony) oproti podkladu č. 1.
4)
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)

Kód3)

)

Název stanoviště4
biotop5
Chasmofytická (štěrbinová) vegetace silikátových skal, sutí
S1.2
8220 a drolin (Androsacion vandelii, Asplenion septentrionalisFestucion palentis)
S3B
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Acidofilní
bučiny
podsvazu
Luzulo-Fagenion
L5.4
9110
Květnaté bučiny podsvazu Dentario glandulosae-Fagenion
L5.1
9130
a Galio odorati-Fagenion
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a Tilio-Carpinetum L3.1, L3.2
Horské javořiny s podrostem bylinného patra asociace AceriL5.2
9140
Fagetum
Javořiny a lipové javořiny na svazích, sutích a v roklích
L4
9180*
podsv. Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani
Rašelinný les asociace Vaccinio uliginosi-Betuletum
R3.2,
pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugoL9.2A,
91D0*
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum a boreální
L10.1–4
břízo-borové rašelinné lesy
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální L2.1, L2.2,
91E0*
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
L2.4
Horské smrkové lesy (svaz Piceion abietis – část horská
L9.1,
9410
společenstva)
L9.2B, L9.3

Rostliny
Kód
1381
4116
1902
4109

Název druhu
Dicranum viride
Tozzia carpathica (T. alpina subsp. carpathica)
Cypripedium calceolus

dvouhrotec zelený
hornice karpatská
střevíčník pantoflíček
oměj tuhý moravský

Aconitum firmum subsp. moravicum

Živočichové
Kód
1060.
1084.
1088.
4014.
1096.
1138.
1163.
1166.
1188.
1193.
7)
8)

Název druhu
HMYZ
ohniváček černočárný
páchník samotářský/hnědý
tesařík obrovský
střevlík hrbolatý
MIHULOVCI
mihule potoční
PAPRSKOPLOUTVÍ.
parmička středomořská
vranka obecná
OBOJŽIVELNÍCI
čolek velký
kuňka obecná
kuňka žlutobřichá

PLH240057)
INSECTA
Lycaena dispar
Osmoderma eremita
Cerambyx cerdo
Carabus variolosus
CEPHALASPIDOMORPHI
Lampetra planeri
ACTINOPTERYGII
Barbus meridionalis
Cottus gobio
AMPHIBIA
Triturus cristatus
Bombina bombina
Bombina variegata

* Výskyt v PLH24005 Beskid Śląski.
* Výskyt druhu v prostoru pro stavbu na území ČR.
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x.
x.
x.
x.

ČR8)
x.

x.
x.
x.
x.
x.
x.

x.
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2001.
A030.
A104.
A108.
A215.
A217.
A220.
A229.
A234.
A236.
A238.
A239.
A241.
A320.
A321.
A339.
A107.
1303.
1308.
1321.
1323.
1324.
1352.
1354.
1355.
1361.
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Název druhu
čolek karpatský
PTÁCI
čáp černý
jeřábek lesní
tetřev hlušec
výr velký
kulíšek nejmenší
puštík bělavý
ledňáček říční
žluna šedá
datel černý
strakapoud prostřední
strakapoud bělohřbetý
datlík tříprstý
lejsek malý
lejsek bělokrký
ťuhýk obecný
tetřívek obecný evropský
SAVCI
vrápenec malý
netopýr černý
netopýr brvitý
netopýr velkouchý
netopýr velký
vlk
medvěd hnědý
vydra říční
rys ostrovid
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PLH240057)
Lissotriton montandoni
AVES
Ciconia nigra
Bonasa bonasia
Tetrao urogallus
Bubo bubo
Glaucidium passerinum
Strix uralensis
Alcedo atthis
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Lanius collurio
Tetrao tetrix tetrix
MAMMALIA
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Canis lupus
Ursus arctos
Lutra lutra
Lynx lynx

ČR8)

x.
x
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.

x.

x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.

netopýři
netopýři
netopýři
netopýři
netopýři

x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.

x. (8)

Komentář k doplněným předmětům ochrany
6520 Horské sečené louky

V prostoru nejvíce ovlivněném záměrem se nelesní společenstva v rámci PLH
nacházejí na hraničním hřebeni, který je degradovaný sešlapem a také absencí kosení.
Kosené louky jsou součástí hodnocené části PLH ve větším komplexu v podhůří její
západní části, kde je zvýšený pohyb uživatelů lanovky z Nýdku nepravděpodobný (nejkratší
vzdálenost od uvažované horní stanice LD je cca 3 km vzdušnou čarou). Lze tedy vyhodnotit
stejně jako obdobné louky podhůří (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky, tzn. stanoviště 6510).
Stupeň ovlivnění záměrem: 0
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1381 Dvouhrotec zelený (Dicranum viride)
Mechorost vyskytující se v listnatých i smíšených lesích s relativně vysokou stálou
vlhkostí vzduchu, epifyt na borce listnatých stromů. V pralesovitých porostech přírodní
rezervace Czantoria, která se nachází poblíž prostoru záměru, jsou tedy vhodné podmínky
pro výskyt druhu. Negativní ovlivnění záměrem není ale třeba předpokládat (pohyb turistů
přes PR je směrován po značené turistické cestě, nebezpečí volného vstupování do porostů,
při němž by docházelo k odírání kmenů stromů kolonizovaných dvouhrotcem, je
nepravděpodobné).
Stupeň ovlivnění záměrem: 0
4116 Hornice karpatská (Tozzia carpathica, syn. T. alpina subsp. carpathica)
Poloparazitická bylina, která roste na vlhkých stanovištích horských
vysokostébelných niv, lesních lemů nebo březích vodních toků na zásaditých podkladech
od montánního do alpínského stupně.
Z uvedeného plyne, že v prostoru nejpravděpodobněji ovlivnitelném v důsledku
záměru (hraniční průsek, turistické cesty a jejich nejbližší okolí) druh stanoviště nemá.
Nejedná se ani o rostlinu, která by byla nápadná a atraktivní v době květu, takže by
byla trhána nebo vyrývána do zahrádek.
Stupeň ovlivnění záměrem: 0
1.

Netopýři
1308 Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Zimuje v jeskyních, štolách apod., letní kolonie samic v dutinách stromů apod.
(nálezy letních kolonií jsou vzácné).
Data o výskytu a místech pobytu v porostech a lokalitách s letními koloniemi mimo
jeskyně a stavby je málo, kostra prostorové organizace populací zájmových druhů
v PLH24005 Beskid Śląski a stanoviště všech druhů netopýrů na Czantorii jsou poznána
nedostatečně.
Hodnocení je stejné jako v případě ostatních druhů netopýrů – v souvislosti
s realizací záměru na české straně (stavba vyžaduje kácení v porostech, kde se mohou
netopýři vyskytovat v dutinách stromů – netopýr černý je štěrbinovým druhem, který může
být ukrytý i v nepatrných dutinách) a dalším zvýšením návštěvnosti horského pásma
s Czantorií/Čantoryjí nelze vyloučit vliv na exempláře, které pocházejí z málo známých
populací v PLH24005 Beskid Śląski.
Stupeň ovlivnění záměrem: -1.
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Velké šelmy

Lokalita PLH24005 Beskid Śląski je významná stabilním výskytem nejméně jednoho
až dvou párů rysa (Lynx lynx) (1361), při migracích se objevují vlci (Canis lupus) (1352)
i medvědi (Ursus arctos) (1354), kteří se zatoulávají do okrajových částí pohoří k zastavěným
územím a pronikají až ke Skoczówu – vlci zde byli aktuálně zjištěni u Górek wielkich
a medvěd se dokonce u Skoczówa zdržoval několik měsíců v několikahektarovém lesíku
v devadesátých letech min. století. V roce 2008 se pohybovaly v Beskidzie Śląskim dvě
smečky vlků (6 a 4 ex.) (KRÓL in litt.).
Existence PLH24005 Beskid Śląski má sloužit k zajištění ochrany biotopů a dostatku
klidových ploch pro stabilní výskyt velkých šelem. Realizace záměrů, které nepřispívají
k podpoře udržení velkých šelem na lokalitě z hlediska jejich topických i trofických nároků,
nelze hodnotit pozitivně.
2.3.3.

Návrhy zmírňujících opatření

MŽP komentuje reálnost naplnění návrhu opatření, konkrétně vyloučení další
turistické stezky na území PLH24005 Beskid Śląski v prostoru Velké a Malé Čantoryje a také
nového rekreačního střediska tamtéž. Zpracovatelé posouzení si byli vědomi, že návrh se
týká záměru realizovaného na české straně, který by ale mohl nepřímo způsobit zvýšenou
návštěvností v hraničním prostoru tlak na stavbu dalšího rekreačního zařízení či zřízení další
turistické cesty na straně polské – uvedená opatření byla komentována jako doporučení
pro polskou stranu.
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2.4.

POŽADAVKY ZPRACOVATELE POSUDKU (HBH PROJEKT SPOL.
S R.O.) NA DOPLNĚNÍ POSOUZENÍ

2.4.1.

Vymezení území

V posouzení je v kap. 2. uvedeno, že terénní šetření bylo provedeno v části PLH,
která navazuje na prostor záměru, tzn. hora Czantoria/Čantoryja se stejnojmennou přírodní
rezervací (rezerwat), která je součástí PLH, a rekreačním střediskem Ustroń, které do PLH
nespadá, ale zásadně ovlivňuje návštěvností okolní partie Czantoria/Čantoryje.
Do uvedených lokalit bylo směrováno terénní šetření, jak plyne i z textu posouzení
(zákres lokalit průzkumu do mapy tedy není nutný; v příloze posouzení je mapová příloha
s PLH24005 Beskid Śląski, která sestává ze 4 dílčích částí; v této příloze je vyznačena i trasa
LD).
2.4.2.

Zdůvodnění rozdělení předmětů ochrany

K požadavku zpracovatele posudku na podrobnější lokalizaci předmětů ochrany
v rámci PLH a zdůvodnění, proč nebudou (či budou) ovlivněny záměrem, uvádíme: v části
6.1 posouzení jsou uvedena stanoviště a druhy rostlin a živočichů, které jsou předměty
ochrany PLH, ale jejichž biotopy se nenacházejí v části PLH navazující na prostor záměru
výstavby LD.
Považujeme za zbytečné podrobně lokalizovat jednotlivé neovlivněné předměty
ochrany v rámci rozsáhlého a nekompaktního území PLH – hora Czantoria/Čantoryje,
zvl. hřebenová partie, je situována do části pohoří složené z karpatského flyše, tzn. nejsou zde
předměty ochrany vázané na alkalická (např. jeskyně) a naopak ani rašelinná stanoviště, vodní
druhy ap., druhy či společenstva montánní, pro něž zde nejsou podmínky z titulu nedostatečné
nadmořské výšky, a naopak druhy nižších poloh (např. lužní lesy). Výběr neovlivněných
předmětů ochrany odpovídá těmto kritériím, na Czantorii/Čantoryji se nevyskytují.
Co se týče potenciálně či fakticky ovlivněných předmětů ochrany, domníváme se, že
lokalizace i zdůvodnění stupně ovlivnění je v posouzení uvedeno v dostatečné míře u každého
předmětu ochrany; o oprávněnosti tohoto konstatování nás utvrzuje i stanovisko (vnitřní
sdělení) MŽP, v němž v tomto smyslu nebyly vzneseny připomínky.
2.4.3.

Předměty ochrany, u nichž byl konstatován nedostatek znalostí

K požadavku zpracovatele posudku na doplnění dalších podkladových materiálů
k předmětům ochrany tak, aby nebylo možné konstatovat, že pro vyhodnocení není dostatek
znalostí (v takovém případě je třeba hodnocení ukončit a vydat nesouhlasné stanovisko):
Podrobný průzkum lokalit výskytu některých druhů (např. velké šelmy, netopýři) by
přesahoval rámec řešené problematiky. Navíc je zřejmé, že by ani po upřesnění znalostí
nedošlo k zásadní změně ve výsledném hodnocení pro jednotlivé druhy (jejich charakteristika
počítá s takovou mírou nejistoty, která zahrnuje situaci blížícímu se reálnému stavu).
Pro doplnění informací by bylo zapotřebí realizovat specializovaný vědecký
průzkum sloužící k aktualizování informací o výskytu daného předmětu ochrany v PLH, což
není úkolem posouzení podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
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Zhotovitel (kontakt):
RNDr. Věra Koutecká
Dvořákova 2265/24
702 00 Ostrava
Tel: 731 483 241
E-mail:koutecka.vera@centrum.cz

2.4.4.

LANOVÁ DRÁHA NÝ DEK - ČANTORYJE
VYPOŘÁDÁNÍ VYBRANÝCH PŘIPOMÍNEK
K DOKUMENTACI EIA

Poptávka ze dne:
24. 8. 2010
EU0717/10
Strana 13 (celkem 13)

Velké šelmy, doplnění jádrových populací

Jádrové populace velkých šelem nejsou přítomny v té části PLH, které navazují
na prostor záměru výstavby LD. Pro účely hodnocení máme za to, že lokalizace, kterou jsme
navíc doplnili o dosud nepublikované údaje od polských kolegů, je dostatečná tak, jak je
uvedeno v posudku.
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BŘEZEN 2012
PARÉ:

Lanová dráha Nýdek – Čantoryje
Posouzení hodnocení dle §45i zákona č.114/1992Sb., v platném znění

I. ÚVOD
I.1.

ZADÁNÍ

Předkládané „naturové hodnocení“1 v rámci Posudku2 vzniklo na základě legislativního rámce
vymezeného zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále též ZPV) a §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též ZOPK).
V tomto konkrétním případě se tedy jedná o oponentní posudek k „naturovému hodnocení“, které
bylo zpracováno v rámci Dokumentace záměru („Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.)
Lanová dráha Nýdek - Čantoryje; zpracovatel Ing. Čestmík Krkoška, Hydroprojekt CZ, Ostrava
srpen 2009. Posuzované Hodnocení dle §45i ZOPK zpracovala RNDr. Věra Koutecká, srpen
2009.

1

Tzn. posouzení vlivů záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též ZOPK).
Jedná se o posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality (EVL; dle § 3 písm. o) a § 45a ZOPK) a ptačí
oblasti (PO; dle § 45e ZOPK). PO a EVL , které požívají smluvní ochranu (§ 39 ZOPK) nebo jsou chráněny jako
zvláště chráněné území (§ 14 ZOPK) a tvoří na území ČR tzv. soustavu Natura 2000. Natura 2000 je celistvá
evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a
stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě
umožní tento stav obnovit. Zatímco PO se díky legislativnímu rámci stávají součástí soustavy Natura 2000
automaticky, EVL se jí stanou de jure až po zřízení smluvní ochrany nebo po jejich vyhlášení zvl. chráněných území
(ZCHÚ). Soustava Natura 2000 tedy bude zcela kompletní teprve v den vyhlášení poslední EVL z evropského seznamu.
Je-li tedy v textu použito termínu „soustava Natura 2000“ (nebo „Natura 2000“) je nutno tento výraz chápat v duchu
uvedené poznámky.
2
Dle §9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
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I.2.

CÍL HODNOCENÍ

Cílem předkládaného „naturového hodnocení“ v rámci Posudku (dále též Posouzení) je prověřit
správnost Dokumentace, resp. její součásti - „naturového hodnocení“ záměru (dále též
Hodnocení). Jedná se zejména o posouzení úplnosti a správnosti v Hodnocení uvedených údajů a
závěrů Hodnocení (viz následující kapitola „Postup vypracování hodnocení“), zda záměr má
nebo nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost3 konkrétních lokalit.4

I.3.

POSTUP VYPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ

Při zpracování „naturového hodnocení“ je doporučeno postupovat dle „Metodiky hodnocení
významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů“ (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 11, listopad 2007; dále
jen Metodika). V této metodice je popsána doporučená struktura a obsah jak „naturového
hodnocení“ záměru, které je součástí Dokumentace EIA, tak „naturového hodnocení“ záměru
jako součást Posudku EIA.
V rámci Dokumentace by v souladu s Metodikou mělo „naturové hodnocení“ obsahovat tyto
údaje (vhodné koncipovat jako vlastní kapitoly):
• Úvod – Zadání (zadavatel, na základě jakého požadavku hodnocení vzniklo); Cíl (zjištění,
zda záměr má významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost); Postup
zpracování hodnocení (souhrnný popis průběhu zpracování hodnocení, výchozí podklady,
způsob a termíny terénních šetření, odborné konzultace, právní rámec hodnocení, použité
metodiky, nejistoty (nepotvrzené předpoklady) při vypracování hodnocení, ...).
• Údaje o záměru – Základní údaje (název, umístění a technický popis záměru, termíny
zahájení realizace a dokončení, kumulativní vlivy, přeshraniční vlivy, ...); Údaje o
vstupech (půda, voda, suroviny a energie, doprava, ...); Údaje o výstupech (emise do
ovzduší, odpadní vody, odpady, záření, hluk, vibrace, ...).

3

4

Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který
je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento pojem je také
nutno chápat v širším smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích) nejen topografickou
či geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením celistvosti tak může být i ochuzení druhové diverzity
jednotlivých biotopů, přerušení přirozených komunikačních kanálů, migračních cest nebo např. změny ekosystému
způsobené zanesením nových druhů.
Obecně je cílem Hodnocení zjistit, zda záměry mají významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost
daných lokalit. Cílem tedy není stanovovat kompenzační opatření, hodnotit socioekonomické přínosy ani
stanovovat takové úpravy záměrů, které by vyžadovaly přepracování a doplnění o další varianty. Tyto činnosti je
však možno provést „doplňkově“ nad vlastní rámec Hodnocení.

2
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• Údaje o EVL a PO – Identifikace dotčených lokalit (lokality v přímém střetu a lokality
ovlivněné v souvislosti se vstupy či výstupy); Popis dotčených lokalit (charakteristiky
lokality, výčet předmětů ochrany); Dotčené předměty ochrany (výčet ovlivněných
předmětů ochrany, které budou podrobeny dalšímu hodnocení, jejich charakteristiky a
vyhodnocení výskytu).
• Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO – Hodnocení úplnosti podkladů (podklady
týkající se záměru, podklady týkající se EVL a PO,...); Možné vlivy záměru (kvantitativní
a kvalitativní charakteristiky vlivů – intenzity, působení v různých časových obdobích či
sezónách, fragmentace,...); Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany (popis
předmětu ochrany s důrazem na jeho relevantní ekologické nároky, kvantitativní a
kvalitativní údaje, identifikace vlivů záměru na daný předmět ochrany v dotčené lokalitě,
podíl ovlivněné rozlohy/populace v dotčené lokalitě, významnost vlivů5, závěr týkající se
ovlivnění daného předmětu ochrany, hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit,
hodnocení kumulativních vlivů).
• Závěr – uvedení výsledného hodnocení, v případě více hodnocených variant jejich
porovnání
• Rejstříky a seznamy – seznam použitých podkladů, literatura, ...

5

Pro hodnocení významnosti vlivů je Metodikou doporučeno použít pětistupňovou škálu s těmito hodnotami:
-2 – Významný negativní vliv – negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK – vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je
možno realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK); jedná se o významný rušivý až
likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; vyplývá ze zadání záměru, nelze jej
eliminovat
-1 – Omezený/mírný/nevýznamný/ negativní vliv – nevylučuje schválení koncepce; mírný rušivý vliv na stanoviště
či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu. Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními.
0 – Nulový vliv – záměr nemá žádný prokazatelný vliv
+1 – Mírně pozitivní vliv – mírné zlepšení ekologických podmínek pro stanoviště nebo druh, mírně příznivý zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu
+2 – Významný pozitivní vliv – významné zlepšení ekologických podmínek pro stanoviště nebo druh, významně
příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu
Cílem „naturového hodnocení“ je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv. To odpovídá hodnotě -2 na
stupnici. Pro úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1, 0, +1, +2; všechny tyto hodnoty odpovídají
zjištění, že „záměr nemá významný negativní vliv“. Jemnější členění umožní odlišit záměr s mírně negativním
vlivem od záměrů zcela bez vlivů nebo dokonce s vlivy pozitivními.
Naturové hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti, a to obzvláště v případech, kdy neexistují dostatečné
vědecké podklady pro zhodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany a zároveň se jedná o předměty ochrany
mimořádných charakteristik (kvality nebo kvantity v rámci dotčené lokality nebo celého území ČR). Princip
předběžné opatrnosti je však možné aplikovat pouze tehdy, pokud lze identifikovat vlivy záměru (tzn. kdy jsou k
dispozici dostatečné podklady o záměru).
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• Přílohy – obvykle stanovisko OOP, na jehož základě se naturové hodnocení zpracovává,
dále mapové, případně další přílohy. V případě zjištění významných negativních vlivů
záměru může zadavatel od autorizované osoby požadovat zpracování návrhu
kompenzačních opatření. To má smysl jen tehdy, jestliže byl v dokumentaci záměr
prověřován ve variantách, z nichž však žádná nevedla k eliminaci významných
negativních vlivů. Navrhování kompenzačních opatření není primárně úkolem
autorizované osoby, stejně jako to není cílem procesu posouzení, proto v případě jejich
návrhu je vhodné je uvést odděleně od vlastního dokumentu hodnocení a předejít tak
formulačním nejasnostem v závěru. O kompenzačních opatřeních se de iure může jednat
až ve chvíli, kdy již je rozhodnuto o tom, že neexistuje jiné variantní řešení bez
významných negativních vlivů a že realizace záměru je v jiném veřejném zájmu,
převažujícím nad zájmem ochrany území Natury 2000 (resp. takto chráněných fenoménů).
Pokud závěr hodnocení konstatuje významný negativní vliv všech předložených variant na
EVL nebo PO, smí být takto hodnocený záměr realizován pouze za podmínek uvedených v
odst. 9 a 10 § 45i zákona.
V rámci Posudku by v souladu s Metodikou mělo „naturové posouzení“ obsahovat tyto údaje
(vhodné koncipovat jako vlastní kapitoly)6:
• Úvod – Zadání (zadavatel, na základě jakého požadavku hodnocení vzniklo); Cíl
(prověření správnosti „naturového posouzení“ zpracovaného v rámci Dokumentace);
Postup zpracování hodnocení (souhrnný popis průběhu zpracování hodnocení).
• Základní údaje o záměru – název, rozsah (kapacita) a umístění záměru.
• Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO – Posouzení úplnosti a správnosti naturového
hodnocení v Dokumentaci EIA (zhodnocení úplnosti – zjištění zda hodnocené „naturové
posouzení“ má všechny náležitosti – viz výše; kontrola správnosti údajů o záměru,
lokalitách, předmětech ochrany; kontrola správnosti vyhodnocení významnosti vlivů;
v případě zjištěných nedostatků rozhodnout, zda jsou považovány za významné a vyžadují
doplnění nebo přepracování dokumentace); Pořadí variant z hlediska vlivů na lokality;
Zhodnocení navržených zmírňujících opatření7
• Závěr – shrnutí hlavních bodů hodnocení a hodnocení závěrečné
• Návrh stanoviska8 – Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich rozsahu a významnosti; Návrh opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně

6

7

8

Protože posuzované Hodnocení nedodržuje strukturu doporučenou Metodikou, je posudek strukturován dle
Hodnocení, aby byla zachována přehlednost a návaznost mezi jednotlivými kapitolami.
Z důvodu minimalizace negativních vlivů je třeba posoudit navržená zmírňující opatření, přestože by i bez jejich
uplatnění záměr nepředstavoval významné ovlivnění lokalit.
Závěrečným úkolem posudku EIA je navrhnout příslušnému úřadu stanovisko; naturové posouzení se zaměří
hlavně na body 1., 3. a 4. kapitoly III přílohy č. 6 ZPV
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povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí9; Pořadí variant
(pokud byly předloženy a lze-li pořadí určit)
• Rejstříky a seznamy – obdoba „naturového posouzení“ v rámci Dokumentace
• Přílohy – obdoba „naturového posouzení“ v rámci Dokumentace

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU - AD KAPITOLA 4. HODNOCENÍ
Záměr dle Hodnocení (Koutecká V., srpen 2009) představuje výstavbu lanové dráhy Nýdek –
Čantoryje severně od zástavby obce Nýdek. Převážná část trasy prochází volnou krajinou
s několika enklávami horských osad. Dolní sekce lanové dráhy (LD) vede Z-V směrem.
V prostoru mezistanice se trasa lomí, přičemž horní sekce je vedena JZ-SV směrem a zasahuje až
na hřeben Slezských Beskyd. Ukončena je cca 0,6 km od nejvyššího vrcholu – Velké Čantoryje
(995 m n.m.).
Žádná část LD přímo nezasahuje do soustavy Natura 2000. K soustavě Natura 2000 se nejblíže
nachází horní stanice lanovky, a to ve vzdálenosti cca 30 m. Konkrétně se jedná o specjalny
obszar ochrony siedlisk Beskid Slaski (dále jen SOO10), kód PLH240005, na polském území.
Podrobný popis technického řešení záměru je uveden jak v Dokumentaci EIA a v Hodnocení, tak
v Posudku EIA – v rámci předkládaného Posouzení jej proto již neuvádíme.
Stanovisko posuzovatele: Samotný popis technického řešení záměru je proveden relativně
podrobně. Uváděny jsou sice také informace, které nemají ve vztahu k ovlivnění soustavy Natura
2000 podstatný význam, pro celkovou představu o záměru jsou však i tyto „doplňkové“
informace většinou účelné.
V kapitole je zmíněna NPR Čantoria a její vzdálenost k LD, přičemž tato informace je z hlediska
hodnocení Natura 2000 prakticky irelevantní. Naproti tomu informace týkající se situování
lanové dráhy vůči lokalitám soustavy Natura 2000 (konkrétně SOO Beskid Slaski) zde uvedena
není. Zmínka o lokalizaci záměru vůči soustavě Natura 2000 je uvedena až v úvodu kapitoly 6, a
to bez podrobnějšího popisu – cituji: „Dané posouzení je specifické lokalizací záměru a
hodnocené lokality soustavy NATURA 2000. Záměr leží mimo prostor lokality a navíc na území
jiného státu. V současném politickém uspořádání ale neexistuje správní ani fyzická bariéra

9

Do tohoto bodu budou shrnuty návrhy obsažené v „naturovém hodnocení“ v dokumentaci EIA (z pohledu Natury
2000 jsou to zmírňující opatření), případně ještě doplněné posudkem EIA. Jestliže posudek navrhuje vydání
nesouhlasného stanoviska EIA z pohledu vlivů záměru na lokality Natury 2000 a byla navržena kompenzační
opatření ve smyslu § 45i odst. 9, resp. čl. 6.4 směrnice, lze je uvést v příloze, ale nikoli v této části posudku EIA.
Tato opatření mohou být totiž využita OOP pouze v případě, že se následně po procesu EIA prokáže převaha
jiného veřejného zájmu na realizaci záměru (viz příslušná kapitola k naturovému hodnocení v dokumentaci EIA).
Kompenzační opatření v tomto smyslu (podle ZOPK) neznamenají vyloučení významného negativního vlivu
záměru, tzn. nevedou ke kladnému stanovisku EIA
10
obdoba EVL (evropsky významné lokality) v ČR
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volného pohybu na státní hranici, a to ani osob ani dopravních prostředků.“ Na druhou stranu je
třeba zmínit, že součástí předkládaného Hodnocení je také mapová příloha s výřezem
PLH240005 Beskid Slaski se zákresem trasy lanovky – na základě této přílohy je možno si
vytvořit představu o prostorových vztazích v území.
V kapitole zpracovatel Hodnocení neuvádí žádné vstupy ani výstupy (půda, voda, suroviny a
energie, doprava, emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, záření, hluk, světelné zatížení,
vibrace, ...). Některé vstupy a výstupy lze sice orientačně odhadnout na základě technického
popisu záměru, celkově však problematika rozboru vstupů a výstupů vyznívá jako nedostatečně
zpracovaná a působí dojmem, že zpracovatel tuto část Hodnocení zcela opomenul.
Uvedené opomenutí je sice významným nedostatkem, vzhledem k situování lanové dráhy vůči
lokalitám soustavy Natura 2000 a technickým specifikům záměru však lze konstatovat, že toto
není fatálním pochybením. Ve vztahu k soustavě Natura 2000 bude z pohledu „vstupů a výstupů“
v souvislosti s provozem záměru nejvýznamnější zvýšení návštěvnosti vrcholových partií, což lze
pokládat za specifický „výstup“. Tato problematika je řešena až v kapitole 6. – „Vyhodnocení
vlivů záměru na lokalitu“, což sice není metodicky zcela správně, nicméně toto nelze považovat
za zásadní pochybení (je nutno si uvědomit, že Metodika je pouze doporučujícím dokumentem).

III. ÚDAJE O LOKALITĚ SOUSTAVY NATURA 2000 BESKID SLASKI
- AD KAPITOLA 5. HODNOCENÍ
III.1. IDENTIFIKACE A POPIS - AD KAPITOLA 5.1. HODNOCENÍ
Jako dotčená lokalita soustavy Natura 2000 byla autorem Hodnocení identifikována PLH240005
Beskid Slaski nacházející se na území Polska.
SOO Beskid Slaski je tvořen 4 dílčími částmi, které jsou od sebe vzdáleny několik kilometrů
(např. vzdálenost mezi hodnoceným záměrem a částmi ležícími na východě SOO je více než 20
km).
Další nejbližší lokalita se nachází již na české straně, a to ve vzdálenosti cca 7 km (EVL
CZ0813516 - Olše). Autor Hodnocení tuto skutečnost neuvádí, vzhledem k uvedené vzdálenosti a
typu záměru však toto nelze hodnotit jako podstatný nedostatek.
Stanovisko posuzovatele: Identifikaci dotčené lokality lze hodnotit jako správnou a dostatečnou.
Obecnější popis území je kompletně převzatý z „Standardowy formularz danych – Obszar
PLH240005 Beskid Slaski“ (zdroj:
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLH240005.pdf). Podrobnější popis
vztahující se k rozšíření jednotlivých předmětů ochrany je uveden v kapitole 6.2. – Vyhodnocení
vlivů záměru na potenciálně ovlivněná stanoviště a druhy.
Stanovisko posuzovatele: Údaje týkající se obecného popisu území jsou uvedeny v dostatečném
rozsahu. Z výše uvedeného podkladu jsou převzaty i charakteristiky, které jsou z hlediska záměru
méně podstatné a k hodnocenému záměru mají pouze okrajový vztah.
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III.2. STANOVIŠTĚ A DRUHY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ DLE PŘÍLOH I A II SMĚRNICE
RADY 92/43/EEC A DRUHY PTÁKŮ DLE PŘÍLOHY I SMĚRNICE RADY
79/409/EEC, JEŽ SE VYSKYTUJÍ NA LOKALITĚ - AD KAPITOLA 5.2.
HODNOCENÍ
V původní verzi Hodnocení byly chybně uvedeny předměty ochrany, a to jak stanoviště, tak
druhy rostlin a živočichů (chybějící či naopak přebývající stanoviště a druhy). Ve vypořádání
připomínek k Dokumentaci11 jsou již tyto nesrovnalosti napraveny. Autor Hodnocení uvedenou
chybu zdůvodňuje použitím podkladu Parusel, J. (2001, 2007): Natura 2000, Standardowy
Formularz Danych, PLH240005 Beskid Slaski. Autor Posudku, který pracoval se stejným
podkladem - tzn. Standardowy formularz danych – Obszar PLH240005 Beskid Slaski“ (zdroj:
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLH240005.pdf) však uvedený nesoulad
nezaznamenal.12
U evropsky významných stanovišť jsou uvedeny biotopy, ze kterých se vycházelo při určení a
procento rozlohy daného stanoviště v SOO. Chybí ovšem údaje o jejich celkové rozloze v rámci
Polska a také údaje o jejich rozloze na území všech SOO v Polsku. Tyto informace nebyly
uvedeny pravděpodobně pro jejich obtížné získání. Není zmíněna kvalita stanovišť zde ani jinde
v textu.
Stanovisko posuzovatele: Údaje jsou po doplnění uvedeny správně a shodují se s aktuálním
stavem. Kapitola je naplněna dostatečně.

IV. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITU - AD KAPITOLA
6. HODNOCENÍ
IV.1. ROZBOR CHARAKTERU VLIVŮ
Jako hlavní faktor, který bude nejvýznamněji ovlivňovat PLH240005 Beskid Slaski, byl
v souvislosti s realizací a provozem záměru hodnotiteli identifikován nárůst návštěvnosti a
turistiky spojený se zvýšenou exploatací území. Tento faktor se bude projevovat jak samostatně,
tak v kumulaci s již existující turistickou zátěží. Další vlivy nebyly autorem Hodnocení
identifikovány.
Stanovisko posuzovatele: Nejzásadnější vliv – zvýšení návštěvnosti a turistiky – byl identifikován
správně. Hlavní důsledky zvýšené návštěvnosti zde však nejsou uvedeny (zejména zvýšené riziko
sešlapu, rušení hlukem a světelným znečištěním, rušení způsobené pohybem osob, apod.). I když

11
12

Koutecká V. (2010): Vypořádání vybraných připomínek k Dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., 13 str.
Jako možné vysvětlení se jeví neaktuální verze daného formuláře, s níž pracoval autor Hodnocení.
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se jedná o velmi snadno odvoditelné důsledky, měly by být pro srozumitelnost hodnocení
uvedeny.
Další vlivy jako např. změna imisní situace v důsledku zvýšení provozu motorových vozidel
nových návštěvníků, nebyly autorem Hodnocení ani nastíněny. Vzhledem k tomu, že přírůstek
dopravy související s realizací a provozem lanovky však bude vzhledem k celkovým dopravním
intenzitám v území nevýznamný, lze toto opomenutí tolerovat.13
Nebylo zmíněno možné ovlivnění SOO Beskyd Śląski během výstavby záměru ani během jeho
likvidace. I když se SOO nachází na území jiného státu a nepředpokládáme tak aktivity spojené
se stavbou záměru na jeho území, bylo by více než vhodné (vzhledem k těsné blízkosti horní
stanice lanovky k hranici SOO) na toto možné ovlivnění upozornit, případně uvést ochranná
opatření, která ovlivnění vyloučí zcela (zejména vyloučit deponie zeminy, pojezdy techniky, příp.
skladování materiálu na území SOO).

IV.2. POSOUZENÍ KUMULACE OSOB A NÁVŠTĚVNÍKŮ OBLASTI
Autor Hodnocení vychází z údajů uvedených v EIA Dokumentaci (Krkoška, Č. et. al., 2007) a
z materiálu „Výpočet kumulace vlivů na území SOO Beskyd Śląski (Krkoška, Č., 2009)“.
Hodnoty jsou kompletně přebrány bez další diskuse. Hodnotitel uvádí, že podle dostupných údajů
dojde k navýšení návštěvnosti na lokální úrovni cca o 15% (prostor v okolí záměru v návaznosti
na rekreační střediska v Ustroni), ale z hlediska celé SOO dojde ke zvýšení navštěvnosti pouze o
1,5%.
Stanovisko posuzovatele: Jak je uvedeno v samotném Hodnocení, „uvažované počty návštěvníků
jak z české, tak z polské strany byly stanoveny odhadem. Přesné sčítání se neprovádělo, vyjma
sčítání návštěvníků rozhledny na Velké Čantoryji v roce 2008.“ Autor dále operuje s de facto
nijak nepodloženými koeficienty a čísly.
Posuzovatel si je vědom náročnosti těchto statistických odhadů. Protože se však jedná o zásadní
podklad pro reálné zhodnocení velikosti vlivů na předměty ochrany SOO Beskyd Śląski,
navrhujeme jako opatření pro potvrzení správnosti výše zmíněného odhadu početnosti
návštěvníků provádění pravidelných kontrol přírodních škod způsobených zvýšeným turistickým
ruchem a na jejich základě případné snížení kapacity lanovky.

13

Dle údajů uvedených v Hodnocení vzroste počet návštěvníků v prostoru Beskid Slaski a okolí o cca 1,5%.
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IV.3. NEOVLIVNĚNÁ STANOVIŠTĚ A DRUHY - AD KAPITOLA 6.1. HODNOCENÍ
Autoři hodnocení uvádějí, že za neovlivněné předměty ochrany SOO jsou považována taková
stanoviště a biotopy druhů, jež se nacházejí ve vzdálenějších částech SOO Beskyd Śląski. Co je
považováno za vzdálenější část není dále specifikováno.
Jedná se o následující předměty ochrany:

STANOVIŠTĚ:
• Alpínské řeky a vegetace podél jejich toků (3220)
• Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia),
význačná naleziště vstavačovitých (6210) – prioritní
• Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
(6430)
• Zásaditá slatiniště (7230)
• Jeskyně nepřístupné veřejnosti (8310)
• Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170)
• Rašelinný les (91D0) – prioritní
• Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0) - prioritní
• Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410)

ROSTLINY:
• Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) (1902)

ŽIVOČICHOVÉ:
•
•
•
•
•
•
•
•

páchník hnědý (Osmoderma eremita) (1084)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) (1088)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (4014)
mihule potoční (Lampetra planeri) (1096)
parmička středomořská (Barbus meridionalis) (1138)
vranka obecná (Cottus gobio) (1163)
čolek velký (Triturus cristatus) (1166)
vydra říční (Lutra lutra) (1355)

Stanovisko posuzovatele: Konstatování, že předmět ochrany je neovlivněný hodnoceným
záměrem, vychází z tvrzení o jeho rozšíření, které je dále neupřesněno, tj. neznáme kriteria, podle
kterých tak bylo rozhodnuto. I když je u většiny PO zřejmé podle jejich ekologických nároků, že
se v oblasti nejvíce dotčené realizací záměru vyskytovat nemohou, bylo by více než vhodné
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alespoň přibližné upřesnění jejich nejbližšího výskytu nebo vymezení území dotčeného záměrem
(slovně nebo graficky)14.
I přes výše uvedené výhrady je ale možno konstatovat, že předměty ochrany SOO neovlivněné
záměrem byly určeny správně.

IV.4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA POTENCIÁLNĚ OVLIVNĚNÁ STANOVIŠTĚ A
DRUHY - AD KAPITOLA 6.2. HODNOCENÍ
Při hodnocení předmětů ochrany je uvedeno nejprve jejich rozšíření v rámci lokality a poté
vyhodnoceno jejich možné ovlivnění. Informace o rozšíření jsou však uvedeny velmi povšechně
a bez vlastního průzkumu na dotčené lokalitě by posuzovatel nebyl schopen posoudit správnost
vyhodnoceného ovlivnění některých předmětů ochrany. Není vždy zřejmé, odkud autoři
informace o výskytu PO čerpali. Pravděpodobně se z větší části jedná o vlastní průzkum, což by
ale bylo vhodné - u takto klíčové informace - uvést.
Většinou jsou jednotlivé předměty ochrany hodnoceny zvlášť.
Po doplnění ve Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona 100/2001Sb. (Koutecká,
září 2010) jsou potenciálně ovlivněné předměty ochrany určeny správně.

STANOVIŠTĚ - AD KAPITOLA 6.2.2. HODNOCENÍ
U většiny stanovišť není uvedena jejich kvalita, což může být důležité pro další hodnocení.
Ad stanoviště 6230 – Druhově bohaté smilkové louky (Nardus spp.) na silikátových podložích
v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Stanoviště lokalizováno do hřebenového průseku (v ochuzené podobě) a ve fragmentech na
sjezdovku střediska Ustroń. S nárůstem návštěvníků je jako hlavní vliv určen správně zvýšený
sešlap, který pravděpodobně povede k další degradaci stanoviště.
Stanovisko posuzovatele: Z hodnocení nelze poznat, jak velká plocha stanoviště bude
degradována (až na plochy bez půdního překryvu – jak je uvedeno v hodnocení) a jaké bude tedy
reálné ovlivnění stanoviště v rámci SOO. Celková rozloha v rámci SOO je 0,4%,
reprezentativnost C (http://natura2000.eea.europa.eu).
Protože však budou provedena opatření omezující vstup návštěvníků mimo značené stezky,
nemusíme předpokládat likvidační vliv na toto stanoviště. Lze tedy souhlasit s vyhodnocením
vlivu jako mírně negativní.

14

Zpracovatelé hodnocení byli na tento požadavek předem upozorněni, ve Vypořádání připomínek k dokumentaci
podle zákona 100/2001Sb. (Koutecká, září 2010), však území ani výskyt PO není nijak upřesněn. Informaci, že se
jedná o oblast hory Čantoryje a střediska Ustroń považujeme za nedostatečnou pro účely zpracování hodnocení.
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Ad stanoviště 6510 – Extenzivně sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
V prostoru nejvíce ovlivněném záměrem se toto stanoviště nenachází.
Stanovisko posuzovatele: Stanoviště bylo správně určeno jako neovlivněné (0).
Ad stanoviště 6520 – Horské sečené louky15
Stanoviště na hraničním hřebeni je nyní degradováno sešlapem a absencí kosení (neprovádí se
management, který je pro toto stanoviště rozhodující). Kvalitnější kosené louky se nacházejí
v západním podhůří SOO, kde je zvýšený pohyb turistů z LD Nýdek nepravděpodobný.
Stanovisko posuzovatele: Z hodnocení nelze poznat, jak velká plocha stanoviště bude ovlivněna
na hraničním hřebeni, ani jak velké procento z celkové rozlohy v rámci SOO zaujímá. Celková
rozloha v rámci SOO je 0,38%, reprezentativnost B (http://natura2000.eea.europa.eu).
Vzhledem k tomu, že stanoviště na hřebeni je již v současnosti ve špatném stavu, je nutné být
zvláště opatrný při formulaci závěrů. Protože se však v hodnocení (dosti abstraktně) píše o
„větším komplexu v západním podhůří“ SOO, předpokládá posuzovatel, že procento ovlivnění
stanoviště bude nevýznamné.
Lze konstatovat, že vliv u stanoviště 6520 byl vyhodnocen přijatelně.
Ad stanoviště 8220 – Chasmofitická vegetace silikátových skalnatých svahů
Vzácně se toto stanoviště nachází na severních svazích (nejblíže v PR Czantoria). Pokud
nenastane zvýšené vstupování mimo značené trasy, případně šplhání po skalách, lze významný
negativní vliv záměru na PO vyloučit. Vliv 0 – (-1).
Stanovisko posuzovatele: Chybí informace, kde přesně se stanoviště nalézá, tj. jak daleko od
značené trasy, což může mít zvýšený vliv na degradaci stanoviště, např. šplháním po skalních
výchozech. Pokud tuto málo pravděpodobnou možnost vyloučíme (severní svahy jsou velmi
svažité), lze konstatovat, že vliv u stanoviště 8220 byl vyhodnocen správně.
Ad stanoviště 9110, 9130, 9180 – Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, Bučiny asociace AsperuloFagetum, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Hodnotitelé konstatují, že i přes nárůst návštěvnosti nelze předpokládat významný negativní vliv
na výše uvedená stanoviště (narušení zmlazení dřevin, narušení bylinného patra), která se
vyskytují nejblíže v PR Czantoria. Vliv byl určen jako mírně negativní.
Stanovisko posuzovatele: Tato 3 stanoviště jsou hodnocena společně, což působí nepřehledně a
znemožňuje detailně se zabývat jednotlivými stanovišti. Není zde uvedeno rozšíření jednotlivých
stanovišť v nejbližším okolí záměru (ani slovně ani graficky). Tento závažný nedostatek do určité
zmírňuje fakt, že ohrožující faktory jsou u těchto stanovišť téměř totožné, byť jejich citlivost na
ně může být různá. Hlavní vliv na tato společenstva a jeho míra byl však určen správně.
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ROSTLINY - AD KAPITOLA 6.2.3. HODNOCENÍ
Ad 4109 – oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum)
Hodnotitelé konstatují, že druh má v příhraniční části Beskidu Śląskiego (i v PR Czantoria) jednu
ze 4 lokalit výskytu v Polsku.
Stanovisko posuzovatele: Větou uvedenou v předchozím odstavci veškeré údaje o jeho výskytu
v rámci dotčené lokality končí. Jako zásadní ohrožující faktor byla správně určena zvýšená
návštěvnost a s ní spojený případný sešlap a trhání druhu. Důležitá informace (která zde však
chybí) je proto rozšíření druhu podél turistických tras v blízkosti záměru. Vzhledem
k ekologickým nárokům druhu (osidluje trvale vlhčí až podmáčená stanoviště, zejména
prameniště) však můžeme výskyt oměje na nejvíce ovlivněné hřebenové části dotčeného území
vyloučit.
Jiná je ovšem situace na modré turistické cestě procházející PR Czantoria od chaty na Čantoryji
do střediska Ustroń. Cesta zde v části pod hřebenem přechází tři vodní toky, na kterých je výskyt
oměje tuhého moravského možný, z hodnocení se však o jeho výskytu nic nedozvíme. To je
podstatný nedostatek hodnocení. Vzhledem k četnosti a celkové délce vodních toků v SOO lze (i
přes možné ovlivnění na těchto třech kříženích toků) souhlasit s mírně negativním vlivem záměru
na výše uvedený druh.
Doporučujeme realizovat monitoring druhu v území dotčeném zvýšenou návštěvností (zejména
podél výše zmíněné modré turistické cesty a podél potoka Roztoki, kudy je vedena naučná
ŚcieŜka rycerska). Jednalo by se zejména o potvrzení výskytu druhu a jeho skutečné ovlivnění po
zprovoznění záměru.
Ad 1381 - Dvouhrotec zelený (Dicranium viride)
Tento epifyt na borce listnatých stromů nebude záměrem ovlivněn.
Stanovisko posuzovatele: Se závěrem lze souhlasit.
Ad 4116 - Hornice karpatská (Tozzia carpathica)
Druh v dotčené lokalitě nemá stanoviště. Ovlivněn nebude.
Stanovisko posuzovatele: Se závěrem lze souhlasit.

HMYZ - AD KAPITOLA 6.2.4. HODNOCENÍ
V úvodu je vysvětleno, proč byly tři druhy hmyzu (střevlík hrbolatý (Carabus variolosus),
páchník hnědý (Osmoderma eremita) a tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), vyřazeny
z hodnocení jako neovlivněné (viz kap.6.1.). Vysvětlení je přijatelné i u xylofágních druhů
(kácení stromů se na polském území v rámci záměru neplánuje a na českém území nebyla jejich
stanoviště v trase záměru zjištěna).
Ad 1060 – Ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
Ohniváček byl pozorován v části záměru nad mezistanicí lanovky. Jedná se tedy o část na české
straně. Na polské straně nebyl zaznamenán. Nelze vyloučit nepřímý zásah do metapopulací
tohoto druhu (zejména sešlapem stanovišť). Vzhledem k tomu, že ohniváček je i přes velkou
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expanzi stále omezen na nížiny a pahorkatiny do 500 m n.m. a nebude pravděpodobně ovlivněna
rozhodující část populace na lokalitě, byl vliv stanoven jako -1.
Stanovisko posuzovatele: S vyhodnocením vlivu je možné souhlasit.

OBOJŽIVELNÍCI - AD KAPITOLA 6.2.5. HODNOCENÍ
Jako potenciálně dotčené předměty ochrany byly vyhodnoceny kuňka žlutobřichá (Bombina
variegata) a čolek karpatský (Triturus montandoni). O přítomnosti čolka velkého (Triturus
cristatus) z tohoto území nejsou údaje a výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) je
nepravděpodobný.
Ad 1193 - kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Druh může být potenciálně dotčen ztrátou stanovišť (zejména tůní pro rozmnožování) při
výstavbě nových staveb a zvýšenou návštěvností. Jedná se o nepřímé vlivy na dílčí část populace,
přičemž rozhodující část populace dotčena nebude. Vliv záměru na PO byl stanoven jako -1.
Stanovisko posuzovatele: S vyhodnocením vlivu je možné souhlasit.
Ad 2001 – čolek karpatský (Triturus montandoni)
SOO patří mezi významná území pro udržení tohoto druhu, není však známo, zda se zde ještě
aktuálně vyskytuje. Izolované lokality výskytu jsou však známy z okruhu do 5km od záměru.
Stupeň ovlivnění byl stanoven na 0 až -1.
Stanovisko posuzovatele: V zásadě lze (vzhledem k předpokládaným vlivům záměru) s mírou
ovlivnění souhlasit. Protože je však pro snížení velikosti negativního vlivu podstatné znát přesné
místo výskytu čolka (zejména jeho místa rozmnožování), bylo by velmi vhodné navrhnout
monitoring tohoto druhu v blízkosti záměru, a to alespoň během jednoho rozmnožovacího
období.

SAVCI - AD KAPITOLA 6.2.6. HODNOCENÍ
Ad 1303 - vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), 1324 - netopýr velký (Myotis myotis),
1321 - netopýr brvitý (Myotis emarginatus), 1323 - netopýr velkouchý (Myotis bechsteini) a 1308
– netopýr černý (Barbastella barbastellus)16
V hodnocení jsou identifikovány následující vlivy záměru: kácení stromů (ztráta míst
rozmnožování a zimování netopýra velkouchého), změny na lovištích a jejich fragmentace, rušení
jako důsledek nekontrolovatelného pohybu lidí na zimovištích, zvýšené riziko kolizí na silnicích.
Dále je konstatováno, cituji: „Údajů o místech pobytu v porostech a lokalitách s letními
koloniemi mimo jeskyně a stavby je málo, kostra prostorové organizace populací zájmových

16
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druhů v PLH240005 Beskid Śląski a stanoviště netopýrů na Czantorii jsou z hlediska účelů
hodnocení poznána nedostatečně.“
Dále autoři uvádějí, že přes nedostatek znalostí nepředpokládají, že by došlo k tak citelnému
zásahu týkajícího se většího množství jedinců z rozhodujících populací, které by bylo nutné
označit stupněm -2.
Stanovisko posuzovatele: Všichni netopýři uvedení výše byli hodnoceni společně, což je
netypické a znemožňuje přesné zhodnocení vlivu, který je u některých druhů rozdílný. To
potvrzuje i samotné hodnocení, které je provedeno velice povrchně, neumožňuje dobrou orientaci
v problému a závěrečné vyhodnocení vlivu vychází z de facto nepodložených závěrů.
Jak sami autoři hodnocení uvádějí, údaje o druzích (zejména o n. velkouchém) jsou z tohoto
území nedostatečné, což – pokud zohledníme oprávněné požadavky dle Metodiky - je důvodem
k ukončení či pozastavení hodnocení. V hodnocení chybí např. i tak základní vyhodnocení,
jako skladba a zejména stáří lesních porostů, které budou káceny při realizaci záměru, tj. jejich
přitažlivost pro n. velkouchého. Protože však netopýr velkouchý zimuje zejména v jeskyních a
štolách, nebude jeho výskyt na zimovištích záměrem pravděpodobně významně narušen. Dutiny
stromů využívá k zimování jen za teplejších zim (Bednářová J., Zukal J., Řehák Z., 2006). Pokud
budou záměrem zničeny některé stromové dutiny sloužící k rozmnožování, nocování, příp.
zimování druhu, je možné jejich částečné nahrazení netopýřími budkami (tento návrh ovšem
v hodnocení chybí). Rušení netopýrů bude omezeno provozem lanovky (16h v létě, resp. 17h o
prázdninách).
Po zvážení všech výhrad k hodnocení výše uvedených druhů netopýrů (a přesto, že některé z nich
jsou velmi zásadní), můžeme souhlasit, že vliv záměru nebude u žádného výše uvedeného druhu
netopýrů významně negativní. Jako zmírňující opatření pro netopýra velkouchého (1323)
doporučujeme minimálně jednoletý monitoring netopýrů před realizací záměru v prostoru
průseku pro LD a v prostoru okolo horní stanice LD, a to včetně průzkumu stromů, které mají být
skáceny (letní kolonie). Součástí závěru monitoringu by měl být i návrh počtu a umístění budek
pro netopýry.
Ad 1352 – vlk obecný (Canis lupus)
Autoři hodnocení uvádějí, že vlci se na území SOO objevují při migracích. Pro trvalejší udržení
druhu jsou nutná klidová stanoviště, která se však v bezprostředním okolí záměru nenacházejí.
V roce 2008 se v SOO Beskid Śląski pohybovaly dvě smečky vlků (6, resp. 4 exempláře).
Hlavním vlivem záměru bude vyšší míra rušení, k ohrožení stabilní populace však nedojde (vliv
vyhodnocen jako mírně negativní(-1)).
Stanovisko posuzovatele: Poněvadž se v okolí záměru nevyskytuje klidová oblast vlků, lze se
závěrem hodnocení souhlasit.
Ad 1354 – medvěd hnědý (Ursus arctos)
Jak je uvedeno ve Vypořádání připomínek (Koutecká, září 2010), jádrové populace velkých
šelem nejsou přítomny v té části lokality Natura 2000, která navazuje na záměr výstavby LD.
Druh byl vyhodnocen vlivem -1.
Stanovisko posuzovatele: Poněvadž se v okolí záměru nevyskytuje klidová oblast medvěda, lze se
závěrem hodnocení souhlasit.
14
HBH Projekt spol. s r.o.

Brno, listopad 2011

Lanová dráha Nýdek – Čantoryje
Posouzení hodnocení dle §45i zákona č.114/1992Sb., v platném znění

Ad 1361 – rys ostrovid (Lynx lynx)
V SOO Beskyd Śląski je zastoupena malá stabilní populace rysa (nejméně jedno/dvě teritoria).
Jako nejvýznamnější vliv bylo vyhodnoceno zvýšené rušení druhu a zásah do potravních
stanovišť. Hodnotitelé konstatovali, že nelze vyloučit ústup druhu z okrajové části areálu v rámci
SOO.
Ve Vypořádání připomínek (Koutecká, září 2010) je však zároveň uvedeno, že jádrové populace
velkých šelem nejsou přítomny v té části lokality Natura 2000, která navazuje na záměr výstavby
LD. Rys se v hřebenové části Čantoryje nerozmnožuje (Polášek, ústní sdělení, listopad 2011).
Vliv záměru na rysa byl určen jako mírně negativní.
Stanovisko posuzovatele: Pokud budou dodrženy podmínky realizace záměru (zejména provozní
doba, zákaz rozšiřování a vzniku nových turistických tras, zákaz výstavby nových rekreačních
zařízení, zákaz výstavby sjezdových tras, zákaz osvětlení a ozvučení LD), lze s vyhodnocením
vlivu na rysa souhlasit.

V. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALITY - AD
KAPITOLA 7. HODNOCENÍ
Realizací záměru nedojde k plošným změnám, které by přímým způsobem narušili celistvost
lokality PLH240005 Beskyd Śląski. Předměty ochrany, které by mohly být nejvíce ovlivněny,
mají situovány zásadní biotopy v rámci SOO do jejich vzdálenějších částí.
Autoři dále konstatují, že hlavní negativní vlivy na celistvost hodnocené lokality jsou vlivy
stávající, zejména rekreační aktivity, vysoká osídlenost území a zejména rozdělení SOO do čtyř
izolovaných částí, mezi nimiž je ztížená migrace a funkční propojenost.
Stanovisko posuzovatele: Po zvážení možných vlivů záměru lze konstatovat, že hodnocený
záměr nezpůsobí významné změny ekologických funkcí na lokalitě ani významně nezredukuje
plochy stanovišť, jež jsou předmětem ochrany SOO. Rovněž vliv na diverzitu a fragmentaci
lokality nebude při zachování uvedených podmínek realizace záměru významný. S výsledkem
vyhodnocení vlivu jako mírně negativní lze souhlasit.
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VI. ZÁVĚR - AD KAPITOLA 9. HODNOCENÍ
Předmětem předkládaného posudku je hodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 a
předměty jejich ochrany dle §45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, zpracované RNDr. Věrou Kouteckou (srpen 2008).
Posuzované hodnocení Lanová dráha Nýdek – Čantoryje se formálně neřídilo strukturou
Metodiky (která ovšem není závazná), po věcné stránce má však většinu náležitostí. Některé
důležité informace jsou ale uvedeny velice stručně až nedostatečně. Výsledkem je, že čtenáři
nejen že není umožněn plný vhled do problému, ale u některých bodů hodnocení nebylo možné
určit, na základě jakých faktů bylo hodnocení provedeno a tudíž, zda bylo provedeno správně.
Jedná se zejména o tyto hlavní nedostatky:
• chybí kapitola vstupy a výstupy během realizace, provozu a likvidace záměru,
• chybí přesné vymezení dotčeného území (slovem i graficky)17, není známo jak velké
území považují autoři hodnocení za dotčené (zejména zvýšenou návštěvností) a kde
v rámci SOO probíhaly terénní průzkumy,
• u celé řady předmětů ochrany chybí přesná lokalizace jejich zjištěného výskytu (slovem i
graficky) nebo je velice vágní (např. PR Czantoria),
• některé předměty ochrany byly hodnoceny společně, i když mají různé ekologické nároky
a mohou mít různou míru ovlivnění záměrem (netopýři),
• u některých předmětů ochrany (např. stanoviště) je uveden pouze výčet vlivů, bez odhadu
jejich míry a velikosti a poté je bez vysvětlení učiněn závěr s vyhodnocením
významnosti vlivu. Tento postup budí dojem čistě subjektivního přístupu, nepodloženého
fakty.
Pro seriózní posouzení výše uvedeného hodnocení bylo nutné doplnit jej dalšími informacemi a
terénním šetřením. Jako zmírňující opatření je navržen monitoring několika předmětů ochrany, a
to jak před započetím realizace záměru, tak během provozu. Zmírňující opatření byla také
doplněna o několik dalších bodů, které pomohou zmírnit vliv na SOO Beskid Śląski (viz kap.
VI.1.).
Poté bylo možno konstatovat, že s vyhodnocením vlivu uvedeným v posuzovaném hodnocení lze
souhlasit:
Hodnocený záměr Lanová dráha Nýdek – Čantoryje ve variantě B nemá významný negativní
vliv na celistvost a předměty ochrany žádného území soustavy Natura 2000.

17

i přes upozornění v připomínkách nebylo dotčené území upřesněno
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VI.1. ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ - AD KAPITOLA 9.1. HODNOCENÍ
V posuzovaném hodnocení jsou navržená následující zmírňující opatření:
1)
Územím PLH240005 Beskid Śląski v prostoru velké a Malé Čantoryje nebude vedena
další turistická značka a nemělo by sem být situováno další rekreační středisko (nutno
doporučit polské straně)
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením lze souhlasit. S výstavbou LD se počet
návštěvníků ještě více přiblíží míře únosnosti pro území a je potřeba se vyhnout dalšímu
nárůstu ovlivnění předmětu ochrany. Dle vyjádření Generálního ředitele Ochrany
životního prostředí Polské republiky, č.j. DOOŠ-082/876/10JA, je s tím polská strana
srozuměna.
2)
Navazující aktivity (zvl. občerstvení, dárkové předměty, sociální zařízení, příp. i
ubytování a sportovní zařízení) budou situována mimo prostor PLH240005 Beskid
Śląski.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením lze souhlasit. Jedná se o základní
předpoklad udržení lokality v příznivém stavu.
3)
Lanová dráha nebude osvětlena.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením lze souhlasit. Sníží se tak rušení
předmětů ochrany lokality.
4)
Provoz bude omezen pouze na denní hodiny, a to:
v období s letním časem od 8 do 16h s výjimkou prázdnin, kdy bude provoz
možno prodloužit do 17h;
v období se zimním časem od 8:30 do 15:30 hod.
Bude tak zajištěno klidové období (večer – noc – ráno) pro místní migrující populace
živočichů (např. rys).
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením lze souhlasit. Jedná se o velmi důležité
opatření, které by mělo být dodrženo.
5)
V prostoru horní i dolní stanice lanovky bude instalována informační tabule s návštěvním
řádem (zvl. zákaz vstupu mimo značené cesty i v Polsku) a informacemi o přírodních
hodnotách území i na polské straně.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením lze souhlasit.
Dále navrhujeme:
• zákaz výstavby sjezdových (lyžařských, bobových, sáňkařských) tras v sousedství
předmětné lanové dráhy,
• zákaz ozvučení lanovky a přilehlých rekreačních objektů,
• provedení analýzy porovnání skutečných a očekávaných vlivů záměru po uplynutí 1-2 let
od jeho zprovoznění. Analýza by měla vyhodnotit i skutečné využití lanové dráhy (počet
návštěvníků),
• provádění pravidelných kontrol přírodních škod způsobených turistickým ruchem a na
jejich základě případné snížení kapacity lanovky,
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• monitoring oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum) v území
dotčeném zvýšenou návštěvností (zejména podél modré turistické cesty vedoucí z hřebene
Čantoryje do střediska Ustroń a podél potoka Roztoki, kudy je vedena naučná ŚcieŜka
rycerska). Jedná se zejména o potvrzení výskytu druhu (před realizací záměru) a jeho
skutečné ovlivnění po zprovoznění záměru,
• monitoring čolka karpatského (Triturus montandoni) v území nejvíce ovlivněném
záměrem a podél navazujících turistických tras. Cílem je potvrzení jeho výskytu a určení
míst jeho rozmnožování. Monitoring by měl probíhat alespoň jedno rozmnožovací období,
• minimálně jednoletý monitoring netopýra velkouchého (Myotis bechsteini). Jedná se o
monitoring výskytu v prostoru průseku pro LD a v prostoru okolo horní stanice LD, a to
včetně stromů, které budou skáceny (letní kolonie). Součástí závěru monitoringu by měl
být i návrh počtu a umístění budek pro netopýry.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
Návrh stanoviska v tomto naturovém posouzení je zaměřen, v souladu s Metodikou, na
formulaci bodů 1., 3. a 4. kapitoly III. přílohy č. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, a
to na části relevantní z hlediska vlivů na předměty ochrany EVL, resp. PO a celistvosti lokalit.

VII.1.SOUHRNNÁ

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PŘEDMĚTY OCHRANY A CELISTVOST LOKALIT
SOUSTAVY NATURA 2000) Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

Realizací záměru bude dotčena lokalita soustavy Natura 2000 na území Polska. Jedná se o
specjalny obszar ochrony siedlisk (analogie evropsky významné lokality v ČR) Beskid Śląski
(dále jen SOO). Horní stanice lanové dráhy se nachází jen několik desítek metrů od hranice výše
uvedené SOO. Záměr tedy neleží přímo na území dotčené lokality, ta bude ale ovlivněna
nepřímo, a to zejména zvýšenou návštěvností hřebenové části masivu Čantoryje.
Se zvýšeným počtem návštěvníků (počítá se s nárůstem cca o 1,5% oproti dnešnímu stavu) je
spojena zejména vyšší míra rušení PO hlukem a pohybem osob, sešlap vzácných stanovišť podél
turistických tras, zvýšený pohyb osob mimo turistické trasy a také zvýšený tlak na výstavbu
dalších zařízení spojených s rekreací (stavby, sjezdové tratě, atp.).
Po provedeném posouzení lze negativní vliv záměru vyloučit u následujících předmětů ochrany.
Důvodem je, že předměty ochrany se nacházejí v částech SOO Beskid Śląski vzdálenějších od
záměru18. V oblasti nejvíce zasažené záměrem (hřeben a horní svahy Čantoryje) se nevyskytují.
Jedná se o následující stanoviště, rostliny a živočichy.

STANOVIŠTĚ:
• Alpínské řeky a vegetace podél jejich toků (3220)
• Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia), význačná naleziště vstavačovitých (6210) – prioritní
• Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430)
• Extenzivně sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis) (6510)
• Zásaditá slatiniště (7230)
• Jeskyně nepřístupné veřejnosti (8310)
• Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170)
• Rašelinný les (91D0) – prioritní

18

SOO Beskid Śląski je rozdělena na 4 územně oddělené části.
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• Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) - prioritní
• Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410)

ROSTLINY:
• Dvouhrotec zelený (Dicranium viride) (1381)
• Hornice karpatská (Tozzia carpathica) (4116)
• Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) (1902)

ŽIVOČICHOVÉ:
•
•
•
•
•
•
•
•

páchník hnědý (Osmoderma eremita) (1084)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) (1088)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (4014)
mihule potoční (Lampetra planeri) (1096)
parmička středomořská (Barbus meridionalis) (1138)
vranka obecná (Cottus gobio) (1163)
čolek velký (Triturus cristatus) (1166)
vydra říční (Lutra lutra) (1355)

Riziko mírného negativní ovlivnění v souvislosti s realizací záměru bylo po provedeném
posouzení konstatováno u následujících předmětů ochrany:

STANOVIŠTĚ:
• Druhově bohaté smilkové louky (Nardus spp.) na silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (6230) - mírně
negativní ovlivnění tohoto typu stanoviště bylo konstatováno z důvodu očekávaného
zvýšení sešlapu v hřebenové části. K omezení negativního vlivu byla navržena zmírňující
opatření.
• Horské sečené louky (6520) – mírně negativní ovlivnění tohoto typu stanoviště bylo
konstatováno z důvodu očekávaného zvýšení sešlapu v hřebenové části. Rozhodující část
tohoto biotopu se nachází v západním podhůří SOO. K omezení negativního vlivu byla
navržena zmírňující opatření.
• Chasmofitická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220) – vliv byl vyhodnocen
jako mírně negativní spíše z důvodu předběžné opatrnosti. Stanoviště se nachází vzácně na
severních svazích Čantoryje, které jsou velmi svažité a kam je vstupování návštěvníků (a
ničení stanoviště např. šplháním po skalách) velmi nepravděpodobné.
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• Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110), Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130),
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180) – prioritní. Mírně
negativní vliv u těchto stanovišť byl vyhodnocen na základě zvýšení počtu návštěvníků a
jejich vstupu do lesních porostů. S tím je spojeno zejména narušení bylinného patra a
zmlazení dřevin. K zmírnění negativního vlivu byla navržena zmírňující opatření.

ROSTLINY:
• Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum) (4109) – mírně negativní
vliv byl u oměje stanoven na základě jeho možného výskytu v blízkosti turistických tras,
kde je ohrožen zvýšenou návštěvností. Byla doporučena konkrétní zmírňující opatření pro
tento druh.

HMYZ:
• Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) (1060) – druh může být mírně negativně
ovlivněn sešlapem vhodných stanovišť. Nebude ale ovlivněna rozhodující část populace.

OBOJŽIVELNÍCI:
• Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) (1193) – mírný negativní vliv záměru na kuňku
spočívá zejména v likvidaci tůní pro rozmnožování navazující výstavbou a vysokou
návštěvností. Rozhodující část populace dotčena nebude. Byla doporučena konkrétní
zmírňující opatření.
• Čolek karpatský (Triturus carpathicus) (1193) – na jeho pravděpodobný výskyt
v dotčeném území bude mít záměr mírně negativní vliv. Jedná se zejména o likvidaci tůní
pro rozmnožování navazující výstavbou a vysokou návštěvností. Byla doporučena
konkrétní zmírňující opatření.

SAVCI:
• Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) (1303), netopýr velký (Myotis myotis)
(1324), netopýr brvitý (Myotis emarginatus) (1321), netopýr velkouchý (Myotis
bechsteini) (1323), netopýr černý (Barbastella barbastellus) (1308) – u výše uvedených
druhů netopýrů byl stanoven mírně negativní vliv záměru z důvodu kácení stromů (ztráta
míst rozmnožování a zimování netopýra velkouchého), změny na lovištích a jejich
fragmentace, rušení jako důsledek nekontrolovatelného pohybu lidí na zimovištích,
zvýšené riziko kolizí na silnicích. Byla navržena konkrétní zmírňující opatření, která je
nutné dodržet.
• Vlk obecný (Canis lupus) (1352) – zvýšená návštěvnost zvýší také míru rušení vlků
v oblasti. Nenachází se zde však klidová oblast vlků, proto bude vliv pouze mírně
negativní.
• Medvěd hnědý (Ursus arctos) (1354) – zvýšená návštěvnost zvýší také míru rušení
medvědů v oblasti. Klidová oblast medvěda se zde však nenachází, proto nebude vliv
záměru významný.
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• Rys ostrovid (Lynx lynx) (1361) – realizací záměru bude zvýšeno rušení rysa v oblasti.
Jádrová zóna pro rysa se zde však nevyskytuje. Rys se v dotčené oblasti nerozmnožuje.
Proto byl vliv vyhodnocen jako mírně negativní. Byla navržena konkrétní zmírňující
opatření.
Významný negativní vliv záměru nebyl vyhodnocen u žádného předmětu ochrany.
Po zvážení možných vlivů záměru lze konstatovat, že hodnocený záměr nezpůsobí významné
změny ekologických funkcí na lokalitě ani významně nezredukuje plochy stanovišť, jež jsou
předmětem ochrany SOO. Rovněž vliv na diverzitu a fragmentaci lokality nebude při zachování
uvedených podmínek realizace záměru významný. Vliv na celistvost PLH 240005 Beskid Śląski
tedy nebude významný.

VII.2.NÁVRH

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VČETNĚ POVINNOSTÍ A PODMÍNEK PRO SLEDOVÁNÍ A ROZBOR VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PŘEDMĚTY OCHRANY A CELISTVOST SOUSTAVY
NATURA 2000)

Pro eliminaci či minimalizaci definovaných akutních a potenciálních mírně negativních vlivů
realizace záměru na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 (SOO Beskid
Śląski) jsou navržena následující opatření:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Územím PLH240005 Beskid Śląski v prostoru velké a Malé Čantoryje nebude vedena další
turistická značka a nemělo by sem být situováno další rekreační středisko.
Navazující aktivity (zvl. občerstvení, dárkové předměty, sociální zařízení, příp. i ubytování
a sportovní zařízení) budou situována mimo prostor PLH240005 Beskid Śląski.
Lanová dráha a přilehlé rekreační objekty (i stávající) nebudou osvětleny a ozvučeny.
Provoz bude omezen pouze na denní hodiny, a to:
- v období s letním časem od 8 do 16h s výjimkou prázdnin, kdy bude provoz možno
prodloužit do 17h;
- v období se zimním časem od 8:30 do 15:30 hod.
Bude tak zajištěno klidové období (večer – noc – ráno) pro místní migrující populace
živočichů(např. rys).
V prostoru horní i dolní stanice lanovky bude instalována informační tabule s návštěvním
řádem (zvl. zákaz vstupu mimo značené cesty i v Polsku) a informacemi o přírodních
hodnotách území i na polské straně.
Zákaz výstavby sjezdových (lyžařských, bobových, sáňkařských) tras v sousedství
předmětné lanové dráhy.
Provést analýzu porovnání skutečných a očekávaných vlivů záměru po uplynutí 1-2 let od
jeho zprovoznění. Analýza by měla vyhodnotit i skutečné využití lanové dráhy (počet
návštěvníků).
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8)
9)

10)

11)

12)

13)

Provádění pravidelných kontrol přírodních škod způsobených turistickým ruchem a na
jejich základě případně snížit kapacitu lanovky.
Monitoring oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum) v území
dotčeném zvýšenou návštěvností (zejména podél modré turistické cesty vedoucí z hřebene
Čantoryje do střediska Ustroń a podél potoka Roztoki, kudy je vedena naučná ŚcieŜka
rycerska). Jedná se zejména o potvrzení výskytu druhu (před realizací záměru) a jeho
skutečné ovlivnění po zprovoznění záměru.
Monitoring čolka karpatského (Triturus montandoni) v území nejvíce ovlivněném záměrem
a podél navazujících turistických tras. Cílem je doložení jeho výskytu a určení míst jeho
rozmnožování s následným návrhem opatření Monitoring by měl probíhat alespoň jedno
rozmnožovací období před započetím realizace záměru.
Minimálně jednoletý monitoring netopýra velkouchého (Myotis bechsteini) před započetím
realizace záměru. Jedná se o monitoring výskytu v prostoru průseku pro LD a v prostoru
okolo horní stanice LD, a to včetně stromů, které budou skáceny (letní kolonie). Součástí
závěru monitoringu by měl být i návrh počtu a umístění budek pro netopýry.
Všechny stavební mechanismy a nákladní automobily budou vybaveny prostředky pro
likvidaci ropného znečištění. Tyto prostředky budou k dispozici v dostatečném množství i
na každém zařízení staveniště.
Před zahájením stavebních prací v prostoru horní stanice lanovky a v jejich průběhu bude
monitorován výskyt invazních druhů rostlin. V případě jejich zjištění bude přistoupeno k
jejich okamžité odborné likvidaci.
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VII.3. POŘADÍ VARIANT
Z hlediska faktického dopadu na předměty ochrany a celistvost lokality PLH240005 Beskid
Śląski je za zřetelně lepší nutné považovat variantu nulovou (zachování stávajícího stavu).
Aktivní varianta (B) – výstavba lanové dráhy – nepřináší z hlediska vlivu na SOO Beskid Śląski
žádná pozitiva. Naopak zvýší návštěvnost oblasti na nyní těžko odhadnutelnou míru, což zvýší
tlak na přírodní stanoviště a zvýší také míru rušení živočichů. Na základě těchto závěrů byl u
některých předmětů ochrany SOO Beskid Śląski konstatován mírně negativní vliv či jeho
potenciální riziko a stanovena řada zmírňujících opatření.
Z hlediska §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je však
rozhodující skutečnost, že realizace varianty aktivní (B) neznamená významný negativní vliv
na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí. Proto je
variantu B možné doporučit k realizaci.

V Brně, dne 30.11. 2011

…………………………………….
Mgr. Šárka POKORNÁ
osoba autorizovaná k provádění posouzení podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění (číslo rozhodnutí:11126/ENV/10-300/63010)

24
HBH Projekt spol. s r.o.

Brno, listopad 2011

Lanová dráha Nýdek – Čantoryje
Posouzení hodnocení dle §45i zákona č.114/1992Sb., v platném znění

PODKLADY A LITERATURA
Koutecká V. (2009): Lanová dráha Nýdek – Čantoryje. Posouzení podle ustanovení §45i zákona
č. 114/1992 Sb. 28str.
Hydroprojekt CZ, a.s. (2009): Lanová dráha Nýdek – Čantoryje. Dokumentace podle zákona č.
100/2001 Sb. V rozsahu přílohy č. 4. 125 str.
Koutecká V. (2010): Lanová dráha Nýdek – Čantoryje. Vypořádání vybraných připomínek
k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb. 13 str.
MŽP ČR (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník
MŽP ČR, částka 11, s. 1 – 23.
Kolektiv (2001): Péče o lokality soustavy Natura 2000: Ustanovení článku 6 směrnice o
stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, IX/ 4.
Kolektiv (2001a): Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy
Natura 2000: Metodická příručka k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích
92/43/EHS, edice Planeta, XII/1.
Chytrý M. et al. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, 307 s.
Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Bednářová J., Zukal J., Řehák Z.(2006): Rozšíření netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii)
v České republice. In: Vespertilio 9–10: 9–26.
Internetové zdroje: http://www.nature.cz, http://natura2000.eea.europa.eu

25
HBH Projekt spol. s r.o.

Brno, listopad 2011

