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1. ÚVOD
Předkládaná zpráva hodnotí vliv stavby „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice Nošovice“ na krajinný ráz. Cílem této studie je zhodnotit stavbu z hlediska míry jeho
konfliktnosti s hodnotami krajinného rázu, tedy z hlediska míry zásahu do krajinného rázu.
Posouzení je provedeno na základě vydání Osvědčení pro „Posuzování vlivu navrhovaných
staveb, činností nebo změny využití území na krajinný ráz“ dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.

2. METODIKA
2.1 Z ÁKLADNÍ

PŘÍSTUP

Krajinný ráz je definován v §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.“
Hodnocení krajinného rázu vycházelo z metodického postupu:
•

Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. (2006): Metodický postup
posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz

Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je rozděleno do tří etap:
A. Vymezení hodnoceného území
B. Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa
C. Posouzení zásahu do krajinného rázu

2.2 V YMEZENÍ

HODNOCENÉHO ÚZEMÍ

Posouzení vychází z údajů navrhovaného záměru. Jedná se o plošný rozsah, možné fyzické
zásahy do charakteru krajiny, vizuální, sluchové nebo čichové vjemy a možné související
dopady na krajinu. Popis z hlediska možného ovlivnění krajinného rázu navrhovanou stavbou
nebo navrhovaným využitím území vychází z charakteru stavby technicky popsané
v Oznámení záměru dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

2.3 H ODNOCENÍ

KRAJINNÉHO RÁZU DANÉ OBLASTI

2.3.1 Vymezení oblastí a míst krajinného rázu
Vymezením oblastí a míst krajinného rázu se rozumí obecná charakteristika širšího území a
jeho zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, vegetační kryt, osídlení,
kultura a historie). Obecná charakteristika slouží ke zjištění širších krajinných souvislostí
navrhovaného záměru a současně k identifikaci obecných rysů oblasti krajinného rázu.
2.3.2 Vymezení potencionálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP)
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu – takové území označujeme jako
potencionálně dotčený krajinný prostor (PDoKP).
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2.3.3 Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace
• Pro každou z charakteristik krajinného rázu v dotčeném prostoru je třeba:
- specifikovat znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu
- identifikovat důležité rysy prostorových vztahů a krajinné scény
- identifikovat estetické hodnoty
- klasifikovat nalezené znaky podle jejich projevu (pozitivní, neutrální, negativní), významu
(zásadní, spoluurčující, doplňující) a cennosti (jedinečné, význačné, běžné).
•

Znaky přírodní charakteristiky

•

Přítomnost pozitivních hodnot přírodní charakteristiky v PDoKP může být indikována
přítomností cenností, chráněných dle jiných částí zákona (např. ZCHÚ, EVL)

•

Znaky kulturní a historické charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru,
struktuře a vizuálním projevu prvků a jevů.

•

Přítomnost pozitivních hodnot v dotčeném krajinném prostoru je též indikována, resp.
objektivizována přítomností architektonických a památkových hodnot

•

Estetické hodnoty krajiny jsou spoluvytvářeny: prostorovými vztahy a uspořádáním
krajinné scény a harmonií vztahů a měřítka

•

Znaky prostorových vztahů a uspořádání krajinné scény

•

Znaky harmonických vztahů v krajině a harmonického měřítka mohou tkvět zejména
v souladu lidských činností v krajině, tedy v souladu znaků a jevů přírodní a kulturní
charakteristiky

•

Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v krajinném prostoru, nemají
stejný význam. Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu
krajiny. Význam stanovujeme ve třech stupních: I. zásadní, II. spoluurčující, III.
doplňující

•

Klasifikace cennosti znaků. Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány
v dotčeném krajinném prostoru, nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. Některé z nich
můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné

•

Klasifikace pozitivních a negativních projevů znaků. Každá charakteristika, která má
určitý podíl na výrazu dané krajiny, se vyznačuje projevem. Projev může být pozitivní,
tzn., že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, nebo negativní, příp.
neutrální.

2.4. V YHODNOCENÍ

MÍRY VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ - POSOUZENÍ

ZÁSAHU

Vyhodnocení míry zásahu navrhovaného záměru na krajinný ráz je na základě
identifikovaných znaků a jejich četnosti, hodnoty, projevu, významu. Výstupem posouzení je
rekapitulace vlivů, ve které se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru do:
- přírodní charakteristiky
- kulturní charakteristiky
- historické charakteristiky
- přírodních hodnot
- estetických hodnot
- významných krajinných prvků (VKP)
- zvláště chráněných území (ZCHÚ)
- kulturních dominant
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harmonického měřítka
harmonických vztahů

Pro každou z charakteristik krajinného rázu v dotčeném prostoru je třeba:
- specifikovat znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu
- identifikovat důležité rysy prostorových vztahů a krajinné scény
- identifikovat estetické hodnoty
- klasifikovat nalezené znaky podle jejich projevu (pozitivní, neutrální, negativní), významu
(zásadní, spoluurčující, doplňující) a cennosti (jedinečné, význačné, běžné).

3. VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ „ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE“
3.1. I DENTIFIKACE

STAVBY

Název stavby: Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice
Místo stavby: kraj Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský
Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Účelem záměru je zdvojení stávajícího vedení s označením V403 o napěťové hladině 400 kV
na nové dvojité vedení s označením V403/803 mezi transformovnami Prosenice a Nošovice
z důvodu požadavku na posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR.
Na tento záměr bylo zpracováno „Oznámení záměru dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001
Sb.

3.2. L OKALIZACE

A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Záměr liniového koridoru zdvojení stávajícího vedení prochází 3 kraji: Olomouckým,
Zlínským a Moravskoslezským. Přehled dotčených obcí a katastrálních území je v následující
tabulce:
Tabulka 1: Lokalizace záměru v rámci zájmového území
Obec

katastrální území

kraj

Oldřichov

Oldřichov na Moravě

Olomoucký

Sušice

Sušice u Přerova

Olomoucký

Pavlovice u Přerova

Prusínky

Olomoucký

Šišma

Šišma

Olomoucký

Osek nad Bečvou

Osek nad Bečvou

Olomoucký

Hlinsko

Hlinsko

Olomoucký

Kladníky

Kladníky

Olomoucký

Radotín

Radotín u Lipníka nad Bečvou

Olomoucký

Soběchleby

Soběchleby

Olomoucký

Týn nad Bečvou

Týn nad Bečvou

Olomoucký

Dolní Nětčice

Dolní Nětčice

Olomoucký

Horní Nětčice

Horní Nětčice

Olomoucký

Paršovice

Paršovice

Olomoucký

Rakov

Rakov u Hranic Opatovice

Olomoucký
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Býškovice

Býškovice

Olomoucký

Malhotice

Malhotice

Olomoucký

Rouské

Rouské

Olomoucký

Kelč

Kelč – Nové Město

Zlínský

Kladeruby

Kladeruby

Zlínský

Choryně

Choryně

Zlínský

Lešná

Lhotka nad Bečvou

Zlínský

Lešná

Zlínský

Vysoká u Valašského Meziříčí

Zlínský

Perná u Valašského Meziříčí

Zlínský

Jasenice u Valašského Meziříčí

Zlínský

Hostašovice

Hostašovice

Moravskoslezký

Hodslavice

Hodslavice

Moravskoslezký

Životice u Nového Jičína

Životice u Nového Jičína

Moravskoslezký

Mořkov

Mořkov

Moravskoslezký

Věřovice

Věřovice

Moravskoslezký

Bordovice

Bordovice

Moravskoslezký

Lichnov

Lichnov u Nového Jičína

Moravskoslezký

Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm

Moravskoslezký

Tichá

Tichá na Moravě

Moravskoslezký

Kozlovice

Kozlovice

Moravskoslezký

Palkovice

Myslík

Moravskoslezký

Palkovice

Moravskoslezký

Hodoňovice

Moravskoslezký

Baška

Moravskoslezký

Frýdek - Místek

Skalice u Frýdku - Místku

Moravskoslezký

Janovice

Janovice u Frýdku - Místku

Moravskoslezký

Raškovice

Raškovice

Moravskoslezký

Vyšní Lhoty

Vyšní Lhoty

Moravskoslezký

Nižní Lhoty

Nižní Lhoty

Moravskoslezký

Nošovice

Nošovice

Moravskoslezký

Baška

Obrázek 1: Přehledná mapa umístění záměru

Charakterem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Prosenice a TR Nošovice
novým dvojitým vedením o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803. Vedení je

strana 7

Vliv na krajinný ráz

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

plánováno v trase stávajícího vedení s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy v obci
Mořkov, Palkovice a úseku Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu vedení s označením
V405. Dále je navrženo variantní řešení úpravy trasy vedení v obci Lichnov a Skalice u
Frýdku – Místku. Celková délka je cca 80 km. Důvodem akce je zajištění dostatečné
přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR v souvislosti s navýšením
rezervované kapacity transformačního výkonu v oblasti severní Moravy a Slezska. Součásti
záměru je úprava zaústění vedení do polí TR Prosenice v celkové délce cca 200 m.

4. HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU DANÉ OBLASTI
4.1. O BLAST KRAJINNÉHO

RÁZU

Posuzovaná oblast krajinného rázu zahrnuje široké území, které je dáno vedením zvláště
vysokého napětí. Táhne se od Moravské brány v široké nivě Bečvy u Přerova a východním
směrem přechází do zemědělské krajiny Kelčska. U obce Choryně vedení přechází přes
široké údolí řeky Bečvy a dostává se do členité pahorkatiny Frenštátské brázdy. Koridor vede
údolím mezi Beskydy a Veřovickou brázdou. Jižním směrem od vymezeného území se rychle
zvedá nadmořská výška do pásma vrcholů okrsku Radhošťské hornatiny. Mezi Kozlovicemi a
Palkovicemi prochází trasa vedení v údolní depresi mezi Metylovickou a Palkovickou hůrkou.
V posledním úseku se dostává koridor vedení do oblasti Frýdecko-Místecka. Jedná se o
krajinu plnou kontrastů, na jedné straně široké nivy řek Ostravice a Morávky, které se
významně podílejí na krajinném rázu, na straně druhé průmyslová krajina s antropogenními
prvky a velkoplošnými objekty, které jsou lokalizovány převážně u Nošovic.
Z hlediska geomorfologie a reliéfu krajiny lze rozdělit krajinu do dvou oblastí. Na východě
v nivě Bečvy se rozprostírá Moravská brána, která je významnou spojnicí
Hornomoravského úvalu a Ostravské pánve. Brána je ohraničena svahy Oderských vrchů na
severozápadě a Podbeskydské pahorkatiny na jihovýchodě. Bečva je nejvýraznějším
přírodním činitelem, jenž se podílí na modelaci místní krajiny. Mezi typické tvary reliéfu lze
proto zařadit především tvary fluviální. Na tento podcelek navazuje východním směrem
Podbeskydská pahorkatina, kterou naopak charakterizuje velmi pestrý a členitý reliéf
s jednotlivými vystupujícími vrchy v oblasti Nového Jičína, Příbora, Štramberka. Jedná se o
pásmo vrchovin, pahorkatin a brázd ve směru SV – JZ.
Obrázek 2: Geomorfologické členění zájmového území

Moravská
brána

Moravskoslezké
Beskydy

Podbeskydská
pahorkatina

Trasa vedení
Úprava trasy vedení
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Trasa vedení od TR Prosenice po TR Nošovice náleží do dvou bioregionu. Mezi obcemi Osek
nad Bečvou až Choryně je území součástí 3.4. Hranického bioregionu. Zahrnuje západní
část geomorfologických celků Moravská brána, Podbeskydská pahorkatina. Bioregion je
tvořen pahorkatinou na měkkých sedimentech s vystupujícími kulmovými kopci. Dominuje
biota 3. dubo-bukového stupně, při západním okraji. Převažují dubohabrové háje, s ostrůvky
květnatých bučin, bikových bučin a acidofilních doubrav. Ve flóře i fauně dochází k prolínání
karpatského a hercynského předhůří. Biota je poměrně bohatá, se zastoupením
subtermofilních druhů. Charakteristická je absence většiny horských druhů. Netypická část je
tvořena širokými nivami s luhy a olšinami. V současnosti převažuje orná půda, v lesích kromě
kulturních jehličnanů je velké zastoupení dubohabřin s fragmenty bučin.
V úseku od Jesenice až po Nošovice je území součástí 3.5 Podbeskydského bioregionu.
Bioregion leží na východě Moravy na hranicích se Slezskem, zabírá východní část
geomorfologických celků Podbeskydská pahorkatina a Moravská brána. Bioregion je tvořen
vlhkou pahorkatinou na měkkých sedimentech, z níž ostře vystupují kopce z pískovcového
flyše. Převažuje 4. bukový stupeň, na jižních svazích se nachází i 3. dubovo-bukový stupeň.
Území je tvořeno mozaikou hájové bioty (smíšený karpatský a hercynský vliv) a karpatského
bukového lesa, zčásti se zde projevuje i vliv polonské podprovincie. Biota je obohacena řadou
horských druhů, spravených ze sousedních Beskyd. Na vápencích jsou malé ostrůvky méně
náročné teplomilné flóry i fauny. V současnosti převažuje orná půda, hojné jsou vlhké louky,
v lesích kulturní smrčiny se zbytky bučin.
Obrázek 3: Rozdělení území na základě členění dle bioregionů
3.5 Podbeskydský
bioregion

3.4 Hranický
bioregion

Trasa vedení
Úprava trasy vedení
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4.2. V YMEZENÍ

POTENCIONÁLNĚ DOTČENÝCH
V RÁMCI VYMEZENÉHO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

PROSTORŮ

(PD O KP)

Pro zhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz bylo zájmové území rozděleno na tzv.
potencionálně dotčené krajinné prostory (PDoKP). Jsou to území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové a jiné. Dotčené krajinné prostory se vyznačují specifickými rysy krajinného rázu a
charakteristickým obrazem krajiny. Jeho typické znaky jsou vnímány zblízka. V zájmovém
koridoru bylo vymezeno 7 potencionálně dotčených krajinných prostorů, jejichž lokalizace je
na přiložené mapě.
PDoKP 1 – Prosenice - Sušice
Geomorfologická charakteristika
PDoKP z geomorfologického hlediska zahrnuje celek Moravskou bránu charakteristickou
nížinným georeliéfem s měkkými tvary. Území v okolí Prosenic patří do podcelku Bečevská
brána a dále do okrsků Dolnobečevská niva a Radslavická rovina.
Vymezení a charakteristika prostoru:
Dotčený krajinný prostor zahrnuje oblast mezi Osekem nad Bečvou a obcí Sušice. Jedná se o
rovinatou krajinu, významně zemědělsky využívanou. Dominantním krajinným prvkem je
řeka Bečva a její široká niva, která se nejvýrazněji podílí Vodní nádrže v pískovně, v pozadí
na modelaci krajiny. Dalšími významnými krajinnými břehové porosty Bečvy
prvky jsou mlýnský náhon Strhanec vybudovaný již
v roce 1474, odebírající vodu z Bečvy a řeka Libuška.
Břehová vegetace lužních lesů je významným krajinným
prvkem v zemědělské krajině. Charakter prostoru
doplňují přírodní i antropogenní útvary, jsou to mrtvá
ramena a umělé vodní nádrže u pískoven. Ve vizuální
charakteristice se uplatňují stožáry zvláště vysokého
napětí. Důvodem je blízkost transformovny Prosenice,
z které vychází vedení zvláště vysokého napětí a křižuje
nivu Bečvy různými směry.
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: řeka Bečva, Strhanec s břehovými porosty,
zemědělské pozemky
spoluurčující: vedení zvláště vysokého napětí, vodní
nádrže pískoven a mrtvá ramena
doplňující: města a obce, komunikace,
železnice
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PDoKP 2 Hlinsko – Radotín
Geomorfologická charakteristika
PDoKP z geomorfologického hlediska zahrnuje celek Podbeskydskou pahorkatinu, která je
charakteristická členitým reliéfem a člení se na podcelek i okrsek s názvem Maleník. Maleník
je členitou vrchovinou s nejvyšším zalesněným vrchem stejného názvu 479 m n.m.
Vymezení a charakteristika prostoru:
Vymezený dotčený prostor má odlišný charakter od rovinatého prostoru v nivě Bečvy. Terén
je zvlněný, dominantní jsou strmé zalesněné svahy se zaříznutými údolími v okolí Hlinska.
Severní hranice je vedena po okraji lesního komplexu (Maleník) jižní hranice není jasně
v krajině vymezena. Vede po okrajích obcí Radotín a Kladníky. Krajina je poměrně
harmonická s maloplošnou strukturou,
střídají se lesní porosty se zemědělskými Lesní porost SV od Sušice
pozemky, travními porosty a obcemi.
Okrajově do tohoto prostoru zasahuje EVL i
přírodní památka pod názvem Lesy u
Bezuchova zahrnující společenstva západokarpatských i polonský dubohabřin, údolních
jasano-olšových luhů v údolích řek, které
lemují extenzivní louky. Na krajinném rázu
tohoto prostoru se uplatňují linie ovocných
dřevin u komunikací a polních cest, které
rozčleňují zemědělské pozemky. Patrná je
linie vedení zvn s vysokými stožáry a
průseky do porostů. Linie vedení kříží lesní
vyvýšený hřbítek SV od obce Sušice.

Průchod po okraji lesního porostu

Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: zalesněné hřbety smíšenými porosty
spoluurčující: zemědělské pozemky, obce,
vedení zvn
doplňující: zaříznutá údolí s vodními toky,
síť komunikací a cest s ovocnými dřevinami,
solitery stromů
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PDoKP 3 Soběchleby – Choryně
Geomorfologická charakteristika
PDoKP z geomorfologie zahrnuje celek Podbeskydskou pahorkatinu charakteristickou
členitým reliéfem, s podcelkem Kelčská pahorkatina a okrsky Pacetluckou pahorkatinu
(Soběchleby) Vítonickou pahorkatinu (Dolní Nětčice, Býškovice), Němětickou pahorkatinu
(Rouské), Provodovický hřbet (Kelč).
Vymezení a charakteristika prostoru:
Široce vymezený, dotčený prostor mezi městem Soběchleby a obcí Choryní, který
charakterizuje mírně zvlněný, členitý povrch s široce zaoblenými hřbety a plochými
rozevřenými údolími. Severní okraj tvoří zalesněný komplex Maleník, který přechází do
bezlesé, zemědělsky využívané Kelčské pahorkatiny.
Západní část prostoru mezi obcemi Soběchleby a Rouské tvoří zemědělská mírně zvlněná
krajina, kterou rozčleňují četné vodní toky, komunikace a polní cesty. Přírodní charakter mají
maloplošně zastoupené lesní remízy na svazích zaříznutých údolí s vodními toky. Výrazné je
údolí Dolnonětčického potoka. Přírodními prvky v zemědělské krajině jsou drobné mokřady,
rybníčky a vodní toky.
Údolí Dolnonětčického potoka

Východní část vymezeného prostoru
zahrnuje oblast Kelčska. Členitá pahorkatina,
kde dominantním krajinným útvarem je řeka
Juhyně s lužními jasanovo-olšovými porosty.
Zemědělskou krajinu doplňují lesní remízy
se
smíšenými
porosty
karpatských
dubohabřin.
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: zemědělské pozemky, město Kelč,
Juhyně a její niva
spoluurčující: obce a města, vedení zvn,
vodní toky
doplňující: linie komunikací a cest, lesní
remízy, rybníky
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PDoKP 4 Choryně - Jesenice
Geomorfologická charakteristika
PDoKP z hlediska geomorfologického členění zahrnuje celek Podbeskydskou pahorkatinu
charakteristickou členitým reliéfem Příborské pahorkatiny (podcelek). V západní části nivy
Bečvy je vymezen okrsek Středobečevská niva. Ve východní části se reliéf zvedá
v Helfštýnskou vrchovinu.
Vymezení a charakteristika prostoru:
Dotčený prostor zahrnuje dvě části. Řeka Bečva u Choryně
V západní polovině je dominantou Bečva a
její niva, která se významně podílí na
modelaci terénu. Plošně v území převažují
antropogenní prvky, ale zastoupení zde mají
i přírodní prvky. Přírodním prvkem je řeka
Bečva a její lužní porosty s jilmovými a
topolovými doubravami. Součástí prostoru je
i lesní komplex Obora s dubohabřinami
(součástí
EVL
Choryňský
mokřad).
V severozápadní části vymezeného prostoru
se nachází přírodní památka Choryňská
stráž. Tvoří ji extenzivní sad, květnaté louky
a drobné porosty dřevin včetně dubového Kapličky s lípami u obce Vysoká
lesíku na jižní a jihovýchodní stráni. Obci
Choryni a Lešnou rozčleňují mimo řeku další
liniové útvary: místní komunikace, železnice
a komunikace I. tř. Kolmo tyto linie kříží
současné vedení zvláště vysokého napětí.
Z údolí nivy Bečvy se východním směrem
k Jesenici zvedá plochá vrchovina. Je to
krajina maloplošné struktury, kde se střídají
zemědělsky obdělávané pozemky a lesní
porosty. Krajinotvorným prvkem jsou
kapličky s lípami na svahu JV od obce
Lešná. Nejvyšším místem PDoKP je
nezalesněný vrchol severně od obce Vysoká „Slaná voda“ s nadmořskou výškou 414 m n.m.
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: řeka Bečva a její niva s břehovými porosty, Obora a rybníky, silnice I. třídy
spoluurčující: obce Choryně, Lešná, Jesenice, zemědělské pozemky, kulturní dominanty
(kapličky se vzrostlými lípami), vedení zvn
doplňující: Valašské Meziříčí, louky, břehové porosty podél toků
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PDoKP 5 Hostašovice – Tichá
Geomorfologická charakteristika
PDoKP zahrnuje celek Podbeskydskou pahorkatinu charakteristickou členitým reliéfem,
podcelek Frenštátskou brázdu a dva okrsky Veřovickou brázdu v okolí Hostašovic a Bordovic
a Radhošťské podhůří v okolí Frenštátu p. Radhoštěm a obcí Tichá.
Vymezení a charakteristika prostoru:
Dotčený prostor zahrnuje členité území
Frenštátska. Od západu směrem na východ
se rozkládá mírně zvlněná erozně-denudační
Frenštátská brázda (Žár 630 m), která
směrem na jihovýchod přechází v
Radhošťskou hornatinu (Smrk 1276 m)
zvedající se do příkrých svahů Beskydských
hor. Vymezený prostor je na východě
lemován Helfštýnskou a na západě
Štramberskou vrchovinou. Jižní hranice je
vedena po hranici CHKO Beskydy. Prostor
se rozkládá v údolí podél komunikace mezi
výrazně vyvýšeným reliéfem, pokrytým
lesními porosty a zvlněnou vrchovinou.
Součástí vymezené oblasti je přírodní park
Podbeskydí, vyznačuje se malebnou krajinou
se zastoupením kulturních i přírodních
prvků. Ve vymezeném dotčeném prostoru
lemuje severní okraj. Na okraji vymezeného
území je přírodní rezervace Rybníky.

Krajina u Hodslavic

Pohled na Veřovice v pozadí Velký Javorník s rozhlednou

Prostor zahrnuje pestrou harmonickou
krajinu, kde svoji úlohu mají obce v údolích
podél větších řek a komunikací. Na okrajích
se nacházejí zemědělské a menší průmyslové
areály. Na krajinném rázu se podílejí také
kostely a kapličky, situované na vyvýšených
místech obcí. Celému území však dominují
zalesněné hradby Beskyd lemující okraj prostoru. Patrnou dominantou je dřevěná rozhledna
na Velkém Javorníku.
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: zalesněné vrchy Frenštátské brázdy s loukami na úbočí vrchů
spoluurčující: obce Hostašovice, Mořkov, Veřovice, Bordovice, Frenštát p. Radhoštěm,
Tichá, říčky v zaříznutých údolí, zemědělské pozemky
doplňující: zalesněné svahy Beskyd (panoramatické vnímání krajiny), komunikace, vedení
zvn
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PDoKP 6 Kozlovice – Palkovice
Geomorfologická charakteristika
PDoKP zahrnuje celek Podbeskydskou pahorkatinu charakteristickou členitým reliéfem,
podcelkem Štramberskou vrchovinu a okrsky Kozlovickou kotlinu a Metylovickou vrchovinu
Vymezení a charakteristika prostoru:
Dotčený prostor je vymezen mezi obcemi Zalesněné svahy s loukami u obce Myslík
Kozlovice a Palkovice ve sníženině mezi
Palkovickou a Metylovickou hůrkou. Úzce
vymezený prostor v údolí dvou hlavních
toků Myslíkovského a Palkovského. Údolí
je z obou stran lemováno zalesněnými
vrchy. Podél výše zmíněných toků a
komunikace se soustředí zástavba obcí
Kozlovice a Palkovice. Okolní reliéf je
pahorkatinný. Jižní část prostoru v okolí
Myslíku je uzavřená s poměrně vysokými
strmými svahy se smíšenými lesními prosty
a extenzivně obhospodařovanými loukami.
Svahy rozčleňují drobná údolíčka s přítoky.
Severní část prostoru se otevírá do mírně Zemědělské pozemky u Palkovic
zvlněné krajiny, která je intenzivně
zemědělsky obhospodařovaná. Dominantním
prvkem je údolí s tokem Hranečník a lužními
porosty. Krajina pozvolna přechází do široké
nivy Ostravice.
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: zalesněné vrchy Kozlovické hory
a Palkovické hůrky, obce Kozlovice
a Palkovice
spoluurčující: údolí Myslíkovského a
Palkovského potoka, louky, zemědělské
pozemky, vedení zvn
doplňující: komunikace, kulturní charakteristiky
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PDoKP 7 Baška - Nošovice
Geomorfologická charakteristika
PDoKP zahrnuje celek Podbeskydskou pahorkatinu charakteristickou členitým reliéfem,
podcelek Třineckou brázdu s okrskem Frýdecká pahorkatina
Vymezení a charakteristika prostoru:
Prostor byl vymezen mezi obcemi Baškou
a Nošovicemi. Jedná se o plochou pahorkatinu
s
akumulačním
reliéfem
spojených
náplavových kuželů Morávky a Ostravice. Na
krajinném rázu se podílejí právě široké nivy
řek. Jsou to významné přírodní linie
v antropogenním a průmyslově využívaném
území Frýdecko-Místecka. Jedná se o krajinu
plnou kontrastů. Na jedné straně industriální
oblast Frýdecko-Místecka, na straně druhé
zachované přírodní refugia lokalizované do
niv řek Ostravice a Morávky. Charakter
prostoru dotvářejí zemědělské pozemky
obklopené smíšenými lesními porosty v okolí
„Hůry u Trojačky“ (453 m n.m.). Zastoupena
jsou četná údolí s drobnými vodními toky
s patrnými liniemi břehových porostů
v krajině. Vymezený prostor lemují obce
(Baška, Janovice, Skalice, Nošovice, Dobrá).
Velkoplošný rozměr v krajině má areál
automobilky
Hyundai
Nošovice
a
transformovny Nošovice, které do prostoru
zasahují v jeho severní části.

Široká řeka Ostravice

Průmyslovo-zemědělská krajina u Nošovic

Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: řeka Ostravice a Morávka s širokými
nivami, průmyslová aglomerace FrýdeckoMístecka
spoluurčující: zemědělské pozemky, obce Baška, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Dobrá, Nošovice
doplňující: velkoplošný areál Hyundai, transformovna Nošovice a další průmyslové areály.
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ZNAKŮ KRAJINNÉHO RÁZU A JEJICH KLASIFIKACE

4.2.1. Přírodní charakteristika
4.2.1.1. Modelace terénu, klimatické podmínky, půdní poměry
Reliéf území je pestrý a členitý z roviny Moravské brány z Bečevské nivy (nadm. v. 220 m
n.m.) se dostává do Radhošťského podhůří (nadm v. 500 m n.m), střídají se vrchoviny
s pahorkatinami. Na modelaci trénu se významně podílejí široké nivy řek Bečvy, Ostravice a
Morávky.
Z geomorfologického hlediska se celé zájmové území nachází v soustavě „Západní Karpaty,
Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Vněkarpatské sníženiny a Západobeskydského podhůří.
Z hlediska geomorfologie a reliéfu krajiny lze rozdělit zájmové území posuzovaného koridoru
do dvou oblastí. Na západě v nivě Bečvy je to Moravská brána, která je významnou spojnicí
Hornomoravského úvalu a Ostravské pánve na východě přechází do Podbeskydské
pahorkatiny, která charakterizuje velmi pestrý a členitý reliéf s jednotlivými vystupujícími
vrchy v oblasti Nového Jičína, Příbora, Štramberka. Jedná se o pásmo vrchovin a pahorkatin a
brázd ve směru SV – JZ.
Celek: Moravská brána
Podcelek: Bečevská brána s okrsky Dolnobečevská niva a Radslavická rovina
Celek: Podbeskydská pahorkatina
Podcelek: Maleník, okrsek Maleník
Podcelek: Kelčská pahorkatina, okrsky Pacetlucká pahorkatina, Vítonická pahorkatina,
Němětická pahorkatina, Provodovický hřbet
Podcelek: Příborská pahorkatina, okrsky Středobečevská niva, Helštýnská vrchovina
Podcelek: Frenštátská brázda, okrsky Veřovická brázda, Radhošťské podhůří
Podcelek: Štramberská vrchovina, okrsky Kozlovická kotlina a Metylovická vrchovina
Podcelek: Třinecká brázda s okrskem Frýdecká pahorkatina
Klima oblasti spadá mezi teplou oblast T2, která je vymezena mezi obcemi Prosenice a Sušice
a dále přechází v mírně teplou oblast MT10, která se nachází mezi obcemi Sušice a Choryně,
mírně teplá oblast MT9 je u obcí Tichá, Baška – Nošovice, MT2 je v okolí Frenštátu (Quitt,
1972).
4.2.1.2. Přítomnost složek a prvků přírodní povahy
Vodní toky
Vodní prvky se na krajinném rázu podílejí významně. Široké nivy Bečvy, Ostravice i
Morávky jsou dominantními prvky, které utváří modelaci reliéfu. Řeky i jejich lužní břehové
porosty tvoří významné krajinné prvky. Mezi významné vodní linie patří Strhanec,
Dolnonětčický potok, Juhyně, Jičínka, Sedlnice, Ondřejnice, Olešná.
Lesy se podílejí na krajinném rázu oblasti, ale nejsou dominantním prvkem a zásadním
znakem. Větší část přirozeného lesního krytu tvoří dubohabřiny, jejich druhová skladba i
struktura je však na převážné části území ovlivněna lesními zásahy včetně častých převodů na
smrkové monokultury. Poměrně zachovalé lužní porosty jsou soustředěny do niv větších řek
Bečvy, Ostravice a Morávky, kde zahrnují různorodé porosty od střemchových jasenin a
jilmových doubrav po lipové habřiny. V údolí menších toků a jejich přítoků se nacházejí
jasanovo-olšové luhy s typickým podrostem.
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Mokřady a rybníky
Mokřady a rybníky se okrajově podílejí na krajinném rázu vymezeného koridoru. Nejsou
dominantními prvky, jsou to plošné a bodové biotopy zvyšující druhovou biodiverzitu území.
Louky extenzivně obdělávané
Typické pro oblast Podbeskydské pahorkatiny jsou extenzivně obhospodařované louky na
úbočí zalesněných svahů. Jsou to mezofilní ovsíkové louky a pastviny místy s druhově
pestrým rostlinným krytem. Spolu s lesními porosty a toky utváří pestrou maloplošnou
mozaiku v území.
4.2.1.3. Indikátory a přítomnost území zvýšené přírodní hodnoty krajinného rázu
Přítomnost znaků přírodní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny. V následujícím přehledu jsou podrobně charakterizovány vymezené PDoKP
z hlediska přírodní hodnoty.

PDoKP 1 Prosenice - Sušice
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1

Přítomnost národního parku (NP)

A.1.2

Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

A.1.3
A.1.4

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
Přítomnost národní přírodní památky (NPP)

Přítomnost indikátoru
ANO
NE
X
X
X
X
X
X

A.1.5
A.1.6

Přítomnost přírodní rezervace (PR)
Přítomnost přírodní památky (PP)

A.1.7

Přítomnost EVL sítě Natura 2000

A.1.8
A.1.9

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku

A.1.10
A.1.11

Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)

X
X
X
X
X

A.1.7 CZ 714082 Bečva - Žebračka
Lokalitu se zachovalými komplexy převážně lužních lesů o rozloze cca 288,67 ha tvoří tok řeky Bečvy od
Hranic na Moravě po severovýchodní okraj Přerova. Součástí EVL je několik kilometrů dlouhý náhon
Strhanec, který se nachází mezi Osekem nad Bečvou a Přerovem.
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NRBK vymezený v nivě a toku Bečvy
RBC Rybáře (zahrnuje tok a širokou nivu Bečvy, tok Libušky a vodní nádrže pískovny)
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a
lesy. V hodnoceném PDoKP trasa vedení kříží vodní toky Strhanec, Bečvu a Libušku.
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PDoKP 2 Hlinsko – Radotín
Přítomnost indikátoru
ANO
NE
X

A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1
A.1.2

Přítomnost národního parku (NP)
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

A.1.3
A.1.4

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
Přítomnost národní přírodní památky (NPP)

A.1.5
A.1.6

Přítomnost přírodní rezervace (PR)
Přítomnost přírodní památky (PP)

X

A.1.7

Přítomnost EVL sítě Natura 2000

X

A.1.8
A.1.9

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku

A.1.10
A.1.11

Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)

X
X
X
X

X
X
X
X

A.1.6. PP Lesy Bezuchova
Přírodní památka zahrnuje společenstva významná z hlediska evropského společenství - dubohabřiny asociace
Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy a extenzivní sečené louky
nížin až podhůří
A.1.7. CZ 0710007 Lesy u Bezuchova
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; extenzivní sečené louky nížin až podhůří;
dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NRB mezofilní a lesní propojující Lesy u Bezuchova s lesním komplexem Maleník
RBC Kudlov (zahrnuje lesní porosty v údolí Libušky západně od Hlinska)
RBK propojující RBC a PP Lesy Kudlov
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č. 114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a
lesy. V hodnoceném území se vyskytují vodní toky Libuška, Šišemka a lesní porosty.

PDoKP 3 Soběchleby - Choryně
Přítomnost indikátoru
ANO
NE
X

A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1
A.1.2

Přítomnost národního parku (NP)
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

A.1.3
A.1.4

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
Přítomnost národní přírodní památky (NPP)

X
X

A.1.5

Přítomnost přírodní rezervace (PR)

A.1.6
A.1.7

Přítomnost přírodní památky (PP)
Přítomnost EVL sítě Natura 2000

X
X

A.1.8
A.1.9

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku

A.1.10
A.1.11

Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)

X

X
X
X
X
X

A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
RBK U Zámrsk - Loučka
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a
lesy. V hodnoceném PDoKP dominují vodní toky: Maleník, Dolnonětčický p., Rakovka, Kolárovický p.,
Juhyně a její niva, lesní porosty, rybníky (Soběchleby).
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PDoKP 4 Choryně - Jesenice
Přítomnost indikátoru
ANO
NE
X

A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1
A.1.2

Přítomnost národního parku (NP)
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

A.1.3
A.1.4

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
Přítomnost národní přírodní památky (NPP)

A.1.5
A.1.6

Přítomnost přírodní rezervace (PR)
Přítomnost přírodní památky (PP)

X
X

A.1.7

Přítomnost EVL sítě Natura 2000

X

A.1.8
A.1.9

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku

X
X
X

X
X

X
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
X
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)
A.1.5. Přítomnost přírodní rezervace
PR Choryňský mokřad (2029)
Ochrana přírodních hodnot mokřadního ekosystému výjimečného ve středním Pobečví. Jedná se o regionálně
významné refugium mokřadních společenstev s přítomností zvláště chráněných druhů fauny a flóry. Lokalita se
nachází v nadmořské výšce 275 m n. m. v těsném sousedství Velkého Choryňského rybníka.
A.1.6. Přítomnost přírodní památky
PP Choryňská stráž (2028)
Louky s teplomilnými prvky fauny a flóry s výskytem zvláště chráněných druhů, ochrana ukázky přirozené
sukcese původního dubového lesa s jeho typickou faunou a flórou.
PP Jesenice (1519)
Unikátní odkryv spodnokřídového blokového slepence těšínskohradišťského souvrství hašského vývoje slezské
jednotky. Bloky štramberského vápence se světově známou faunou bezobratlých (korálů, mlžů, plžů,
hydrozoií). Současně se jedná o naleziště chráněných druhů živočichů – rak říční.
A.1.7. Přítomnost EVL
CZ 0710182 Choryňský mokřad
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací
typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; lokalita vážky jasnoskvrnné.
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
RBC Obora (vymezený v široké nivě Bečvy severně od obce Choryně)
RBK Drážky – Obora
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a
lesy. V hodnoceném území se nacházejí řeka Bečva a její niva, řeka Juhyně, les Obora, Choryňské rybníky
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PDoKP 5 Hostašovice - Tichá
Přítomnost indikátoru
ANO
NE
X

A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1
A.1.2

Přítomnost národního parku (NP)
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

A.1.3
A.1.4

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
Přítomnost národní přírodní památky (NPP)

A.1.5
A.1.6

Přítomnost přírodní rezervace (PR)
Přítomnost přírodní památky (PP)

X

A.1.7

Přítomnost EVL sítě Natura 2000

X

A.1.8
A.1.9

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku

X

X
X
X
X
X

X
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
X
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)
A.1.5. Přítomnost přírodní rezervace
PR Rybníky (1336)
Přirozené lesní porosty a prameniště a rašelinné louky s četnými chráněnými a mizejícími druhy rostlin.
A.1.7. Přítomnost EVL
CZ 0810035 Kojetínské vrchy
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří; bučiny asociace Asperulo-Fagetum; dubohabřiny asociace GalioCarpinetum
A.1.9. Přítomnost přírodního parku
Přírodní park Podbeskydí byl zřízen v roce 1994 vyhláškou Okresního úřadu Nový Jičín o rozloze 125 km2 a
jeho posláním je především zachování krajinného rázu, který je typický pro toto území, s řadou lokalit, z nichž
je možno vysledovat vývoj zemského povrchu a geologických dějin Země, ale i s mimořádnou druhovou
pestrostí živých organismů a přírodních krás. K ochraně těchto hodnot jsou nutná i určitá omezení.
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NBK (propojuje EVL Kojetínské vrchy s RBC)
RBK 1559 Kamenarka (K149)
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a
lesy. V hodnoceném se nacházejí vodní toky především Jičínka, Lichnovský potok, řeka Lubina a její niva,
Ondřejnice, lesní porosty.
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PDoKP 6 Kozlovice - Palkovice
Přítomnost indikátoru
ANO
NE
X

A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1
A.1.2

Přítomnost národního parku (NP)
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

A.1.3
A.1.4

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
Přítomnost národní přírodní památky (NPP)

A.1.5
A.1.6

Přítomnost přírodní rezervace (PR)
Přítomnost přírodní památky (PP)

X
X

A.1.7

Přítomnost EVL sítě Natura 2000

A.1.8
A.1.9

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku

X
X

X
X
X

X

X
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
X
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NBK Hukvaldy
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a
lesy. V hodnoceném území se nacházejí vodní toky: Myslíkovský potok a jeho přítoky, Palkovský potok a jeho
přítoky, Olešná, Hranečník a lesní porosty.
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PDoKP 7 Baška - Nošovice
Přítomnost indikátoru
ANO
NE
X

A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1
A.1.2

Přítomnost národního parku (NP)
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

A.1.3
A.1.4

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
Přítomnost národní přírodní památky (NPP)

X

A.1.5
A.1.6

Přítomnost přírodní rezervace (PR)
Přítomnost přírodní památky (PP)

X

A.1.7

Přítomnost EVL sítě Natura 2000

X

A.1.8
A.1.9

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku

X
X
X

X
X

X
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
X
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)
A1.4. Přítomnost národní přírodní památky
NPP Skalická Morávka (3375)
Zachování úseku přirozeného divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech s charakteristickými
společenstvy a doprovodnými přirozenými lesními porosty, na které jsou vázány populace vzácných či
ohrožených druhů rostlin a živočichů.
A.1.6. Přítomnost přírodní památky
PP Niva Morávky (5795)
Zachování úseku řeky Morávky jako alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich charakteristickými
společenstvy a doprovodnými jasanovo-olšovými lužními lesy a dubohabřinami.
A.1.7. Přítomnost EVL
EVL Řeka Ostravice CZ0813462
Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů; alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou;
lokalita vranky obecné.
EVL Niva Morávky CZ0810004
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s
židoviníkem německým; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NRBK Morávka
RBC 139 Metylovická hůrka
RBK 1558 Hukvaldy – Metylovická hůrka
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a
lesy. V hodnoceném se nacházejí vodní toky a široké nivy řek Ostravice, Morávka, lužní i smíšené lesy.
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4.2.2. Kulturní a historická charakteristika
4.2.2.1. Historický vývoj krajiny
Nejdůležitější etapou ve vývoji krajiny je ve čtvrtohorách. Od neolitu začala krajinu silně
ovlivňovat lidská činnost a dochází k rozvoji zemědělství. Lidé se nejdříve usidlovali
v rovinách a nížinných pahorkatinách (Moravská brána) a poté osidlovali pahorkatiny a
hornatiny. Nejstarší stopy pobytu člověka v zájmovém území jsou v okolí Přerova a Kelče.
První dočasná sídla neolitických zemědělců vznikala cca 5000 let před naším letopočtem.
Souvislé historické osídlení začíná někdy kolem roku 1000.
Na krajinném rázu vymezeného koridoru se významně podílejí obce i sídla. Jejich vznik a
charakteristika s výskytem významných historických kulturních památek je uveden
v následujícím přehledu:
Obec Osek nad Bečvou leží v Moravské bráně v rovinaté oblasti (nadm. v. 225 m n.m.). První
zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1322. Významnými
pamětihodnostmi jsou: kostel Povýšení sv. Kříže, sochy sv. Tadeáše a sv. Jana Nepomuckého
u kostela
Obec Sušice leží na samém kraji Moravské brány v místech, kde se úrodná a rovinatá Haná
začíná pomalu zvedat k okraji Valašských hor. Sušice patří k nejstarším obcím Přerovska
První zprávy o ní pocházejí z roku 1078, kdy ji olomoucký kníže Ota I. daroval nově
založenému klášteru Hradisko.
Obec Soběchleby se rozprostírá jihovýchodně od Lipníka nad Bečvou. První doložené
osídlení obce se datuje z 1. století, první písemné zmínky se datují ke 14. století (1368). Již ve
středověku byly Soběchleby významná ves. Významnými památkami jsou kostel Nanebevzetí
Panny Marie a socha svatého Vendelína na návsi.
Osídlení obce Kladeruby je velmi staré, což dokládají nálezy pazourků a kamenných seker
při polních pracích na jižním svahu u Doubravy. První doložená zmínka pochází z roku
1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. V obci se nachází nový moderní filiální
kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl postaven v letech 1998 - 1999. Na návsi byla v roce
1843 postavena kaple Panny Marie. Na jihozápadním okraji obce je zbudován kříž
s letopočtem 1761 a plastikou Krista, jedná se o evidovanou kulturní památku.
Kelč, město na rozhraní Hané a Valašska, v malebné záhorské pahorkatině. Kelč leží západně
od Valašského Meziříčí a jihovýchodně od Hranic ve výšce 335 m n.m. Podle obce dostal
název i geomorfologický celek Kelečská pahorkatina a také nejvyšší hora Hostýnských vrchů
s pralesním porostem Kelečský Javorník (865 m). Městem Kelč protéká říčka Juhyně. První
písemná zmínka je v roce 1131, první osídlení již kolem roku 1000 n.l. Nejstarší stopy
pobytu člověka na území dnešní Kelče jsou z mladší doby kamenné. Kelč je zároveň také
jedním z nejmladších měst České republiky, neboť teprve 1. července 1994 navrátil Parlament
České republiky Kelči městský statut. Kulturními památkami jsou kostel sv. Kateřiny, pozdně
gotický zámek, kostel sv. Petra a Pavla, radnice ze 17. stol., barokní socha Jana
Nepomuckého na náměstí, boží muka, měšťanské domy č. 6, 12, 15, 25, 31, fara, sýpka a
základní škola. Památky jsou součástí městské památkové zóny.
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Obec Choryně leží severozápadně od Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 274 m. Obec je
soustředěná do údolí říčky Juhyně poblíž jejího soutoku s řekou Bečvou. První písemná
zmínka o obci je listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. Kulturními
památkami jsou zámek Choryně a kostel sv. Barbory u zámku, výklenková kaplička se sochou
Madony s děckem, bývalý pivovar (erb).
Obec Lešná se nachází západně od Valašského Meziříčí, poblíže řeky Bečvy. Obcí protéká
potok Slaná voda. Dominantu obce tvoří barokní kostel sv. Michaela. Na pravém břehu
potoka se nachází zámek ze 17. stol. s parkem. Kostel i zámek jsou kulturní památkou.
U bývalé polní cesty na Vysokou bylo 5 kaplí Křížové cesty, zbylé dvě jsou kulturní
památkou. Mezi Lešnou a rozcestím Vysoká je jeskyně Panny Marie Lurdské, která byla
postavena v roce 1895.
Hostašovice je obec na úpatí Moravskoslezských Beskyd. Vznik Hostašovic se datuje okolo
roku 1249. Celé území obce je součástí přírodního parku "Podbeskydí". Pamětihodností obce
je kaple, která byla zasvěcena slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metoději.
Hodslavice je jedna z větších obcí na rozhraní Kravařska a Valašska. Obcí prochází silnice
spojující Nový Jičín a Valašské Meziříčí. Údolí je ze všech stran lemováno vrchovinou.
V obci dochováno velké množství kulturních památek. Dominantou obce je římskokatolický
kostel zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně. Je postaven v novorománském slohu, rodný dům
Františka Palackého byl v roce 1978 prohlášen za národní kulturní památku. Kostel Božského
Srdce Páně uprostřed vesnice, kostel sv. Ondřeje, Pilečkův dům, stodola venkovské usedlosti,
evangelická škola. Kulturní památkou je i větrný mlýn holandského typu na návrší západně
od obce Hodslavice.
Mořkov se nachází severně od Moravskoslezký Beskyd. První písemná zmínka o obci se
objevuje roku 1411. K nejstarším budovám v obci patří kostel sv. Jiří o němž je první zmínka
z roku 1587, kaple pany Marie Bolestné a spolu s památníkem Rudé Armády, připomínající
osvobození obce jsou zařazeny mezi kulturní památky.
Veřovice se nachází na horním toku řeky Jičínky, na úpatí stejnojmenných Veřovických
vrchů, které jsou součástí západního výběžku Moravskoslezských Beskyd. Dominantou je
hora Velký Javorník (918 m n.m.) tyčí se nad obcí. Na vrcholu je nová dřevěná rozhledna
vybudovaná v roce 2013. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1411. Pamětihodnostmi
je novorenesanční chrám Nanebevzetí Panny Marie.
Obec Bordovice se nachází podél břehu Lichnovského potoka 390 - 420 m n.m. Údolí je
sevřeno vysokými svahy, které dosahují na severozápadě nadmořské výšky 608 m n.m.,
na jihovýchodě Velkým Javorníkem 918 m n.m. Část obce patří do CHKO Beskydy, část
do přírodního parku Podbeskydí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1584.
Kulturními památkami jsou venkovské domy č.p. 2,34, venkovské usedlostí č.p., 11 a 13.
Poprvé se obec Tichá zapsala do historie v roce 1359. Leží v malebném údolí potoka
Tichávka, obec je součástí přírodního parku „Podbeskydí". Kulturními památkami jsou boží
muka a sousoší Smuteční píseň.
Kozlovice jsou obec v Moravskoslezském kraji v údolí Ondřejnice. První písemná zmínka o
obci pochází z roku 1294. Historicky se jedná o vesnici ležící na hranici mezi Lašskem a
Valašskem. Obec leží v předhůří Beskyd, lemována kopci Tábor a Strážnice a pohořím
Ondřejníků. Dominantou obce je kostel sv. Michala. Kulturní památkami jsou sloup se sochou
P. Marie a švédská mohyla na svahu říčky Ondřejnice.
Obec Palkovice tvoří dvě části Palkovice a Myslík. Leží v předhůří Beskyd
v nadmořské výšce 332 m a nejvyššími body obce jsou Kubánkov (662 m n.m.) a Kozlovická
hůrka (612 m n.m.). Západní část obce lemuje pohoří Palkovické hůrky. První písemná
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zmínka o obci pochází z roku 1437. Kulturními památkami jsou kostel svatého Jana Křtitele,
kaple sv. Mořice a kaplička.
Baška je obec po obou stranách historické moravsko-slezské hranice, dělí se na tři části:
Kunčičky u Bašky a Hodoňovice. Hranici mezi moravskou a slezskou částí obce tvoří řeka
Ostravice. Obcí prochází železniční trať a silnice 1. třídy. Středem Bašky protéká a do
Ostravice ústí Bystrý potok. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1402. Evidovanou
kulturní památkou je Socha sv. Jana Nepomuckého.
Obec Nižní Lhoty se nachází v nivě Morávky, v nadmořské výšce 359 m. Niva řeky Morávky,
obzvláště její pravý břeh, kde v důsledku naplavenin vznikl dosti široký úval, byla poměrně
brzy osídlena, již v roce 1305.
Obec Nošovice je vstupní branou do Moravskoslezských Beskyd a do romantického údolí
řeky Morávky, pramenící u samých hranic se Slovenskem, leží v nadmořské výšce 346 m.
První písemná zmínka o Nošovicích je z roku 1573. Významná je průmyslová zóna
s automobilkou společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech.
4.2.2.2. Indikátory a přítomnost území zvýšené kulturní a historické hodnoty krajinného
rázu
Přítomnost znaků kulturní a historické charakteristiky je indikována přítomností či
nepřítomností standardizovaných indikátorů, identifikované v zájmovém koridoru.
V následujícím přehledu je uvedena charakteristika u všech 7 vymezených PDoKP z hlediska
historické hodnoty krajinného rázu.

B.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

B.1.1
B.1.2

Přítomnost národní kult. památky (NKP)
Přítomnost archeologické památkové rezervace

B.1.3
B.1.4

Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)
Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)

B.1.5

Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)

B.1.6
B.1.7

Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)
Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)

Přítomnost indikátoru
v zájmovém koridoru
ANO
NE
X
X
X
X
X
X
X

X
B.1.8 Přítomnost kulturní nemovité památky
B.1.5. Přítomnost městské památkové zóny
MPZ Kelč vyhlášena v roce 1992. Součástí městské památkové zóny je historické jádro města s mnoha
kulturními památkami.
B.1.8. Přítomnost národní kulturní památky
Rodný dům Františka Palackého, vyhlášen v roce 1978 v obci Hodslavice.
Přítomnost kulturních památek
V každé z uvedených obcí registrována kulturní památka (viz. kap. 4.2.2.1.)
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4.2.3. Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu
V následujícím přehledu jsou uvedeny identifikace a klasifikace znaků (Vorel I., Kupka J., 2008). Přítomnost znaků přírodní a kulturní
charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností standardizovaných indikátorů a jsou uvedeny v bodech A.2. a B.2. Přítomnost
pozitivních znaků a estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů pro pozorovanou krajinnou scénu je uvedena v bodě C.2. Přítomnost
indikátoru pouze v dílčích scenériích nebo v části řešeného území je označena (X). Zastoupení hodnot a znaků je následující dle významu: XXX
zásadní, XX spoluurčující, X doplňující; dle cennosti XXX jedinečný, XX význačný, X běžný, 0 nevyskytuje se.
V následujícím přehledu je uvedená charakteristika pro vymezené dotčené prostory PDoKP 1 – 3 (úsek Prosenice – Choryně):
Klasifikace znaků

Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR

Dle významu

A.2.
A.2.1

Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR
Reliéf nížinný s měkkými tvary

PDoKP 1 Prosenice - Sušice
XXX
XX

A.2.2
A.2.3

Reliéf pahorkatinný mírně zvlněný se zaoblenými hřbety
Reliéf pahorkatinný až vrchovinný s výraznými hřbety

0
0

Dle cennosti

0
0

Dle významu

Dle cennosti

PDoKP 2 Hlinsko - Radotín
0
0
XXX
XX

Dle významu

Dle cennosti

PDoKP 3 Kelčsko
0
0

0

0

XX
0

XX
0

0
0

0
XXX

0
XX

XX

XX

XX
XXX

XX
XX

0
0

0

0

Přítomnost lesních porostů na svazích
Přítomnost lužních lesů

0
XX

0
XX

XX
XX

XX
XX

X

X

X
XX

X
XX

A.2.9
A.2.10

Přítomnost mokřadních luk, mokřadů a rybníků
Extenzivně využívané louky

XX
X

XX
X

X
XX

X
XX

X
X

X
X

A.2.11

Zemědělsky využívané pozemky – orná půda

XXX

X

XX

XX

XXX

XX

B.2.

B.2.2

Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR
Přítomnost staré sídelní oblasti, kontinuálně osídlené,
zemědělsky využívané
Dochovaná struktura krajiny

B.2.3
B.2.4

Dochované cenné architektonické objekty (kostely, kapličky)
Dochované objekty lidové architektury

B.2.5

Kulturní dominanta

A.2.4
A.2.5

Široké nivy řek „přírodního“ charakteru
Regulované řeky s břehovou vegetací

A.2.6

Vodoteče v zaříznutých údolích s břehovou vegetací

A.2.7
A.2.8

B2.1
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PDoKP 2 Hlinsko - Radotín

PDoKP 3 Kelčsko

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
X

X
X

X
X

X
X

XXX
XXX

XX
XX

X

X

X

X

XX

XX
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Znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a
vztahů v krajině
Zřetelné vymezení prostoru liniovými útvary
Zřetelné vymezení prostoru terénním horizontem

PDoKP 1 Prosenice - Sušice

PDoKP 2 Hlinsko - Radotín

PDoKP 3 Kelčsko

XX

0

0

X

X

0

XX

X

X

X

0

0

XX

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

0

0

XX

XX

0

0

X

X

XX

XX

X

X

XX

XX

0

0

XX

XX

0

0

XX

X

XX

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

XXX

XX

XX
0

C.2.11
C.2.12

Zřetelné vymezení prostoru okraji porostů
Vymezení prostorů více horizonty
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického
vnímání krajiny
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů
převažujícím přírodním charakterem
Maloplošná struktura - mozaika s výraznými prvky rozptýlené
zeleně v krajině se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních
celků s harmonickým výrazem
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, údolí ...)
Zřetelné linie vegetačních prvků (břehová vegetace, aleje,
doprovodná zeleň atd.)
Zřetelné linie zástavby
Přítomnost zřetelných terénních dominant

C.2.13

Přítomnost zřetelných architektonických dominant

X

C.2.14
C.2.15

Neobvyklý tvar nebo druh dominanty
Velkoplošná struktura průmyslových a zemědělských areálů

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

C.2.16

Výrazný liniový útvar v krajině antropogenního typu

XX

XX

XX

XX

XX

XX

C.2.5
C.2.6
C.2.7
C.2.8
C.2.9
C.2.10

strana 28

Vliv na krajinný ráz

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

V následujícím přehledu je uvedená charakteristika pro vymezené dotčené prostory PDoKP 4 – 6 (Choryně - Palkovice):
Klasifikace znaků

Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR

Dle významu

A.2.
A.2.1
A.2.2

Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR
Reliéf nížinný s měkkými tvary
Reliéf pahorkatinný mírně zvlněný se zaoblenými hřbety

PDoKP 4 Choryně - Jesenice
XX
XX
XX
XX

A.2.3
A.2.4

Reliéf pahorkatinný až vrchovinný s výraznými hřbety
Široké nivy řek „přírodního“ charakteru

A.2.5

Regulované řeky s břehovou vegetací

A.2.6
A.2.7

Vodoteče v zaříznutých údolích s břehovou vegetací
Přítomnost lesních porostů na svazích

A.2.8
A.2.9

Přítomnost lužních lesů
Přítomnost mokřadních luk, mokřadů a rybníků

A.2.10
A.2.11

Extenzivně využívané louky
Zemědělsky využívané pozemky – orná půda

B.2.

B.2.2
B.2.3

Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR
Přítomnost staré sídelní oblasti, kontinuálně osídlené,
zemědělsky využívané
Dochovaná struktura krajiny
Dochované cenné architektonické objekty (kostely, kapličky)

B.2.4
B.2.5

B2.1

C.2
C.2.1

Dle významu

Dle cennosti

PDoKP 5 Hostašovice – Koz.
0
0
0

Dle významu

Dle cennosti

PDoKP 6 Kozlovice-Palkov.
0
0
0
0

0
0

0
0

XXX
0

XX
0

XXX
0

XX
0

XXX

XX

X

X
XX

0
XX

X

X
XX

0
XX

XX
XX

XX
XX

XX
X

XXX
XXX

XXX
XX

XXX
XX

XX
X
XX
X

X
XX

X
X

PDoKP 4 Choryně - Jesenice

X

X

XX
X

XXX
X

XX
X

XXX
XX

PDoKP 5 Hostašovice – Koz.

PDoKP 6 Kozlovice-Palkov.

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
XXX

XX
X

XX
X

XX
X

XX
XX

XX
XX

Dochované objekty lidové architektury

XX

X

XX

XX

XX

X
X

XX

Kulturní dominanta
Znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a
vztahů v krajině
Zřetelné vymezení prostoru liniovými útvary

X
XX

XX

XX

C.2.2
C.2.3

Zřetelné vymezení prostoru terénním horizontem
Zřetelné vymezení prostoru okraji porostů

C.2.4

Vymezení prostorů více horizonty
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického
vnímání krajiny

C.2.5

Dle cennosti
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PDoKP 4 Choryně - Jesenice

PDoKP 5 Hostašovice – Koz.

PDoKP 6 Kozlovice-Palkov.

XX

0

0

X

X

XX

X

XXX

XX

XXX

XX

X

X

XXX

XX

XXX

XX

0

0

XXX

XX

XX

XX

X

X

XXX

XX

XXX

XX

XX
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C.2.11
C.2.12

Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů
převažujícím přírodním charakterem
Maloplošná struktura - mozaika s výraznými prvky rozptýlené
zeleně v krajině se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních
celků s harmonickým výrazem
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, údolí ...)
Zřetelné linie vegetačních prvků (břehová vegetace, aleje,
doprovodná zeleň atd.)
Zřetelné linie zástavby
Přítomnost zřetelných terénních dominant

C.2.13

Přítomnost zřetelných architektonických dominant

C.2.14
C.2.15

Neobvyklý tvar nebo druh dominanty
Velkoplošná struktura průmyslových a zemědělských areálů

C.2.16

Výrazný liniový útvar v krajině antropogenního typu

C.2.6
C.2.7
C.2.8
C.2.9
C.2.10
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0

0

XX

XX

XX

X

X

X

XXX

XX

XX

X

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

XXX

XX

XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

0

0

X

X

X

X

X

X

XXX

XX

XX

XX

XX

XXX

XX

XX

XX

XX

0

0

XXX

XX

0

0

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX
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V následujícím přehledu je uvedená charakteristika pro vymezený dotčený prostor PDoKP 7 Baška - Nošovice:
Klasifikace znaků

Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR
A.2.
A.2.1
A.2.2

Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR
Reliéf nížinný s měkkými tvary
Reliéf pahorkatinný mírně zvlněný se zaoblenými hřbety

A.2.3
A.2.4

Reliéf pahorkatinný až vrchovinný s výraznými hřbety
Široké nivy řek „přírodního“ charakteru

A.2.5

Dle významu

Dle cennosti

PDoKP 7 Baška - Nošovice
0
0
XX
XX
0
XXX

0
XX

Regulované řeky s břehovou vegetací

XX

XX

A.2.6
A.2.7

Vodoteče v zaříznutých údolích s břehovou vegetací
Přítomnost lesních porostů na svazích

X
XX

X
XX

A.2.8
A.2.9

Přítomnost lužních lesů
Přítomnost mokřadních luk, mokřadů a rybníků

XXX
XXX

XX
XX

A.2.10
A.2.11

Extenzivně využívané louky
Zemědělsky využívané pozemky – orná půda

X
XXX

X
XX

B.2.

B.2.2
B.2.3

Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR
Přítomnost staré sídelní oblasti, kontinuálně osídlené,
zemědělsky využívané
Dochovaná struktura krajiny
Dochované cenné architektonické objekty (kostely, kapličky)

B.2.4
B.2.5

B2.1

PDoKP 7 Baška - Nošovice
XX

XX

XX
X

XX
X

Dochované objekty lidové architektury

X

X

X

X

C.2.1

Kulturní dominanta
Znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a
vztahů v krajině
Zřetelné vymezení prostoru liniovými útvary

C.2.2
C.2.3
C.2.4

C.2

C.2.5

PDoKP 7 Baška - Nošovice
XXX

XX

Zřetelné vymezení prostoru terénním horizontem
Zřetelné vymezení prostoru okraji porostů

X

X

X

X

Vymezení prostorů více horizonty
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického
vnímání krajiny

0

0

XX

(XX)
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C.2.11
C.2.12

Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů
převažujícím přírodním charakterem
Maloplošná struktura - mozaika s výraznými prvky rozptýlené
zeleně v krajině se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních
celků s harmonickým výrazem
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, údolí ...)
Zřetelné linie vegetačních prvků (břehová vegetace, aleje,
doprovodná zeleň atd.)
Zřetelné linie zástavby
Přítomnost zřetelných terénních dominant

C.2.13

C.2.6
C.2.7
C.2.8
C.2.9
C.2.10

0

0

XX

XX

XXX

XX

X

X

XXX

XX

0

0

X

(XX)

Přítomnost zřetelných architektonických dominant

X

X

C.2.14
C.2.15

Neobvyklý tvar nebo druh dominanty
Velkoplošná struktura průmyslových a zemědělských areálů

0

(XX)

C.2.16

Výrazný liniový útvar v krajině antropogenního typu
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5. HODNOCENÍ MÍRY ZÁSAHU STAVBY DO KRAJINNÉHO RÁZU
5.1. T ECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY
Charakterem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Prosenice a TR Nošovice
novým dvojitým vedením o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803. Vedení je
plánováno v trase stávajícího vedení s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy v obci
Mořkov, Palkovice a úseku Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu vedení s označením
V405 (viz. kap. 5.3.). Dále je v trase vedení navržena variantní úprava trasy v obci Lichnov a
Skalice u Frýdku–Místku (viz. kap. 5.2.). Celková délka je cca 80 km. Důvodem akce je
zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR v souvislosti
s navýšením rezervované kapacity transformačního výkonu v oblasti severní Moravy a
Slezska. Součásti záměru je úprava zaústění vedení do polí TR Prosenice v celkové délce cca
200 m.
Pro přestavbu vedení je v maximální možné míře využito koridoru stávajícího vedení o
napěťové hladině 400 kV s označením V403. Je předpokládáno pět míst odklonění z původní
trasy. Jedná se o dílčí úpravu trasy v obci Mořkov, Palkovice a úseku Palkovice – TR
Nošovice. Dále je v trase vedení navržena variantní úprava trasy v obci Lichnov a Skalice u
Frýdku – Místku. Při výstavbě vedení budou použity dva typy stožárů. Z nově rozšířeného
areálu TR Prosenice vychází nové dvojité vedení na stožárech typu Dunaj, které bude
směřovat východním směrem v trase stávajícího vedení s označením V403, překročí řeku
Bečvu a severně míjí Soběchleby. Vedení dále obchází severně Kelč – Staré město, obec
Choryni jižně, opět překračuje řeku Bečvu, severně míjí Hostašovice, prochází obcí
Hodslavice a Mořkov. V úseku vedení mezi obcemi Mořkov stožár č. R20a a Věřovice stožár
č. R21 budou použity stožáry typu Soudek. Od obce Věřovice vedení dále prochází mezi
obcemi Bordovice a Lichnov, severně obchází Frenštát pod Radhoštěm, prochází obcí
Kozlovice a pokračuje jižně okolo Palkovic po stožár č. R26 na stožárech typu Dunaj. V
úseku od Palkovic stožár č. R26a pokračuje vedení okolo Hodoňovic a Nižní Lhoty až do TR
Nošovice, do které bude nové dvojité vedení zaústěno od jihu, na stožárech typu Soudek.
Základní údaje vedení jsou následující:
Délka vedení V403/803 se stožáry typu DUNAJ:
cca 65 km
Jmenovité napětí:
400 kV
Max. proudové zatížení:
2500 A
Napěťová soustava:
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
ochrana živých částí – polohou ochrana neživých částí Ochrana před úrazem:
uzemněním s rychlým vypnutím
Vodiče:
ocelohliníková lana ve trojsvazku
Izolace:
izolátorové závěsy
Zemnicí lana:
ocelohliníková lana
Ochrana proti korozi:
žárové zinkování, nátěr
Základy stožárů:
betonové patkové
Ochranné pásmo (šířka):
je podle §46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče.
Šířka koridoru je dána průmětem krajních vodičů, který činí od
Šířka koridoru:
osy vedení na obě strany 14,7 m v běžné trase a zákonem
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stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině
400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné trase.
Stožáry:
ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, typ
Dunaj.
Základní výška stožáru 46 m.

Obrázek 4: Základní typ nosného stožáru Dunaj

Délka vedení V403/803 se stožáry typu Soudek:
cca 15 km
400 kV
Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:
2500 A
Napěťová soustava:
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
Ochrana před úrazem:
ochrana živých částí – polohou; ochrana neživých částí uzemněním s rychlým vypnutím
Vodiče:
ocelohliníková lana ve trojsvazku
Izolace:
izolátorové závěsy
Zemnicí lana:
ocelohliníková lana
Ochrana proti korozi:
žárové zinkování, nátěr
Základy stožárů:
betonové patkové
Ochranné pásmo (šířka):
je podle §46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče.

strana 34

Vliv na krajinný ráz

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Šířka koridoru je dána průmětem krajních vodičů, který činí od
osy vedení na obě strany 9,3 m v běžné trase a zákonem
stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině
400 kV s nosnými stožáry typ Soudek činí 58,6 m v běžné trase
Stožáry:
ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, typ
Soudek.
Základní výška stožáru 54 m.
Šířka koridoru:

Obrázek 5: Základní typ nosného stožáru Soudek

,
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ŘEŠENÍ

Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ je v obci Lichnov a Skalice
u Frýdku – Místku navržen variantně.
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochází ke kolizi vedení a jeho ochranného
pásma s objekty určenými pro bydlení. Z toho důvodu jsou v uvedených lokalitách navrženy
následující varianty umístění trasy vedení:
Lokalita Lichnov
V obci Lichnov se v ochranném pásmu stávajícího vedení s označením V403 mezi stávajícími
stožáry č. 154 – 158 se nachází celkem tři objekty určené k bydlení.
Varianty jsou označovány jako:
Varianta 0 – Lichnov – zdvojené vedení s označením V403/803 v trase stávajícího vedení
s označením V403 o napěťové hladině 400 kV;
Varianta I – Lichnov – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s označením V403/803 o
napěťové hladině 400 kV.
Obrázek 6. Variantní úprava trasy v lokalitě Lichnov

Lokalita Skalice
V obci Skalice v rozpětí mezi stávajícími stožáry č. 222 – 223 se nachází soubor obytných a
hospodářských budov, které jsou umístěné v ochranném pásmu stávajícího vedení
s označením V403. V blízkosti kolizních objektů dochází k souběhu dvojitého vedení
V403/803 a jednoduchého vedení s označením V405.
Varianty jsou označovány jako:
Varianta 0 – Skalice – zdvojené vedení s označením V403/803 v trase stávajícího vedení
s označením V403 o napěťové hladině 400 kV;
Varianta I – Skalice – zdvojené vedení s označením V403/803 s posunem o cca 1,5 m od osy
stávajícího vedení s označením V403 o napěťové hladině 400 kV;
Varianta II – Skalice – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s označením V403/803 o
napěťové hladině 400 kV.
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Obrázek 7. Variantní úprava trasy v lokalitě Skalice

5.3. D ÍLČÍ

ODKLONĚNÍ Z PŮVODNÍ TRASY

Dílčí odklonění trasy koridoru se předpokládá na třech místech. Jsou uvedeny v následujícím
přehledu.
Změna trasy v obci Mořkov
Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti v objektu pily v obci Mořkov, dochází k posunu
stožáru č. R20a ze stávající trasy. Tento stožár bude umístěn v areálu pily o cca 8,5 m blíže
k potoku, a tím bude posunuto i ochranné pásmo nového vedení na kraj původního
ochranného pásma, tak se uvolní manipulační prostor pro pilu. Stožáry v úseku Mořkov stožár
č. R20 – Veřovice stožár č. R21 jsou typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a
mimo posunutého stožáru č. R20a zůstávají v trase původního vedení.
Změna trasy v obci Palkovice
Při realizaci se uvažuje úprava trasy vedení v úseku mezi stávajícími stožárovými místy
č. R26 – R27. Úprava trasy je provedena posunem stávajícího stožáru č. R26 typu Dunaj
jihozápadním směrem o cca 60,0 m v ose stávajícího vedení. Vedení bude od stožáru č. R26
vedeno v nové přímé trase až ke stožáru č. R27. Od tohoto stožáru se připojí vedení do
stávající trasy, ve které dále pokračuje až do TR Nošovice. V úseku dílčí úpravy trasy vedení
od stožárového místa č. 205 po stožár č. R27 budou použity stožáry typu Soudek s vyložením
fázových vodičů cca 9,3 m. Celková délka úpravy trasy činí cca 920,0 m. Posuzovaný úsek
vedení mezi stožáry č. R26 – R27 zasahuje do katastrálního území Palkovice.
Změna trasy v úseku Palkovice – TR Nošovice
Na katastrálním území Palkovice dochází k zúžení souběhu mezi stávajícími vedeními
s označením V405 a V403. Z důvodu souběhu těchto vedení a dodržení hygienických
požadavků stanovených v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění se uvažuje v úseku
Palkovice stožár č. R27 – TR Nošovice použití stožárů typu Soudek s vyložením fázových
vodičů cca 9,3 m a posunutím osy vedení V403/803 o cca 1,5 m od osy stávajícího vedení
V405. Nově navržená trasa vedení i s ochranným pásmem zůstane v prostoru stávajícího
koridoru vedení s označením V403.
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ŘEŠENÍ STAVBY A TECHNICKÉ OBJEKTY OVLIVŇUJÍCÍ

KRAJINNÝ RÁZ

Na základě technického řešení trasy a vedením v krajině lze definovat ovlivnění krajinného
rázu.
Navržené zkapacitnění vedení V403 v úseku Prosenice – Nošovice ovlivňuje částečně
krajinný ráz z následujících důvodů:
a) nový liniový koridor v území: trasa vedení zvn nepředstavuje nový liniový koridor a
v maximální možné míře vede ve stávajícím koridoru a zachovává současnou trasu.
Využívá existujících stožárových míst. Na základě této skutečnosti nevzniká nový
technický liniový prvek v krajině, který by se stal ohniskem a významně tak ovlivnil
krajinný ráz, především vizuální scenérii. V území, kterým koridor vedení převážně
prochází jsou stožáry již vnímány jako nedílná součást krajiny. Průseky lesními a
břehovými porosty se nerozšíří, naopak se šířka koridoru zmenší o cca 5 m.
V trase vedení o délce cca 80 km jsou místa, kde dochází k odklonění z původní trasy
vedení a místa, kde je trasa vedení řešena variantě.
Dílčí úprava trasy je v obci Mořkov vzhledem k zajištění bezpečnosti v objektu pily,
dochází k posunu stožáru č. R20a ze stávající trasy. Další dílčí úpravou trasy vedení je
mezi stožárovými místy č. R26 – R27. Stávající stožár č. R26 je posunut o cca 60 m
jihozápadním směrem v ose stávajícího vedení jižně od Palkovic. Vedení zvn kříží řeku
Olešnou, úpravou vedení se rozšíří průsek v břehových porostech. Třetí dílčí úprava je
v úseku Palkovice – TR Nošovice, kde dochází k souběhu mezi stávajícími vedeními
s označením V405 a V403. Nově navržená trasa vedení i s ochranným pásmem zůstane
v prostoru stávajícího vedení s označením V403. Jednotlivé úpravy tras vedení nebudou
mít zásadní vliv na krajinný ráz oblasti.
První místo variantního řešení úpravy trasy je u Lichnova u Nového Jičína. Realizace
varianty 0 spočívá v použití stožáru typu Dunaj na stávajících stožárových místech č. 154
– 158 s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy vedení
s označením V403. Varianta I uvažuje mírný odklon trasy o cca 25 m severním směrem
v úseku od stožárového místa č. 155 – 160, při použití stožárů typu Dunaj. Celková délka
úpravy je 1620 m. Nová trasa se odklání od obytného domu, vede po zemědělsky
obhospodařovaných pozemcích a po zahradě obytného domu. V místě odklonění
nevznikne nový průsek. Na stávajících stožárových místech č. 154 – 155 budou použity
stožáry typu Soudek místo stožárů Dunaj.
Druhým místem je variantní řešení u obce Skalice. Varianta 0 spočívá v použití stožáru
typu Dunaj na stávajících stožárových místech č. 222 – 225 s vyložením fázových vodičů
14,7 m a zachováním stávající trasy vedení s označením V403. Realizace varianty I
uvažuje použití stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a posunutím
osy vedení V403/803 o cca 1,5 m od osy stávajícího vedení V405 z důvodu souběhu
těchto vedení a dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení vlády č. 1/2008
Sb., v platném znění. Při realizaci varianty II budou použity stožáry typu Soudek v úseku
stožárových míst č. 222 – 225. Trasa vedení se odkloní o cca 200 m jihozápadním
směrem. Celková délka úpravy trasy činí cca 1240 m. Posuzovaný úsek vedení zasahuje
do lesního komplexu u Hůry u Trojačky. Odkloněním trasy vedení JZ směrem dojde
k částečnému zásahu do lesních porostů v délce cca 1 km, vedení povede nejen po lesních,
ale i po zemědělských pozemcích.
Navrženými variantními řešeními nedojde k ovlivnění krajinného rázu.
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b) výška nového vedení ovlivňuje vizuální charakteristiku dané oblasti: při zdvojení
stávajícího vedení zvláště vysokého napětí je uvažováno převážně (cca 65 km) s použitím
stožárů typu Dunaj o základní výšce 46 m se šířkou koridoru 69,4 m v běžné trase. Na cca
15 km budou použity stožáry typu Soudek o základní výšce 54 m a šířce koridoru 58,6 m
v běžné trase. Současná výška stožárů je cca 30 m. V zájmovém koridoru jsou již stožáry
vnímány jako nedílnou součástí krajiny. Výška navržených stožárů ovlivní vizuální
charakteristiku oblasti (viz. kap. 5.5.3).
c) rozšíření stanice v Prosenicích: stávající vedení s označením V403 je vedeno z
transformovny Prosenice, ze které vychází jako jednoduché vedení s označením V403.
Nové dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803 bude vycházet
z nově rozšířeného areálu stávající transformovny Prosenice. Nové rozšíření je uvažováno
na přilehlých zemědělských pozemcích současné rozvodny (viz. obrázek). Nebude mít
vliv na krajinný ráz dané oblasti.
Obrázek 8: Rozšíření transformovny Prosenice

Obrázek 9: Pohled na rozšíření TR Prosenice

strana 39

Vliv na krajinný ráz

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

5.5. I DENTIFIKACE

KONFLIKTŮ S POZITIVNÍMI HODNOTAMI PŘÍRODNÍ ,
KULTURNÍ CHARAKTERISTIKY , PROSTOROVÝMI VZTAHY A ESTETICKÝMI
HODNOTAMI KRAJINNÉ SCÉNY

Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná stavba
bude do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost celého úseku je vyjádřena
přítomností nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu v tomto úseku trasy. Konfliktnost
úseku je zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé a
neopakovatelné v rámci regionu (NPR, NPP, PR, Natura 2000, NRBC, přírodní park, vizuální
scéna, scenerie).
5.5.1. Konflikt s přírodními hodnotami
Trasa vedení zvláště vysokého napětí na úseku 80 km od Prosenic do Nošovic prochází
zemědělskou krajinnou se zastoupením přírodních prvků a místně dochází ke konfliktu
s pozitivními přírodními hodnotami. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. se v koridoru vedení
vyskytují dvě evropsky významné lokality, přírodní rezervace, národní přírodní památka,
prvky nadregionální územního systému ekologické stability, přírodní park a významné
krajinné prvky. Všechny tyto lokality mají pozitivní přírodní hodnotu v krajině. Řazení lokalit
je podle vymezených PDoKP a dle číslování a vedení stožárů:
A) Zvláště chráněná území a lokality Natura 2000
•

EVL CZ 714082 Bečva – Žebračka (PDoKPP1)
Lokalitu se zachovalými komplexy převážně lužních lesů o rozloze cca 288,67 ha tvoří
tok řeky Bečvy od Hranic na Moravě po severovýchodní okraj Přerova. Součástí území je
několik kilometrů dlouhý náhon Strhanec, který se nachází mezi Osekem nad Bečvou a
Přerovem a NPR Žebračka.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn kříží mlýnský náhon Strhanec, který je součástí evropsky
významné lokality a dále vodní nádrž s lužními porosty. Současné stožáry zvn budou
vyměněny za nové typu Dunaj o základní výšce 46 m. Koridor vedení bude zachován, vliv
na evropsky významnou lokalitu je na přijatelné úrovni.

•

Přírodní rezervace Rybníky (PDoKP 5)
Přirozené lesní porosty s prameništěm a rašelinnými loukami s četnými chráněnými
i mizejícími druhy rostlin.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn kříží rezervaci v jižním cípu. Stožáry jsou lokalizovány
v údolí mimo rezervaci. Zkapacitněním se současný průsek v lesních porostech nezvětší,
naopak se šířka koridoru vedení zmenší o cca 5 m. Lesní porost tvoří ochranný plášť
významných rašelinných společenstev se zvláště chráněnými druhy. Mokřad, který je
nejvýznamnějším biotopem přírodní rezervace ovlivněn nebude.

•

EVL Řeka Ostravice CZ0813462 (PDoKP 7)
Alpínská řeka s bylinnou vegetací podél jejich břehů; vegetace s vrbou šedou; lokalita
vranky obecné. Z hlediska krajinného rázu je to významný krajinný prvek tvořící
morfologii terénu. Široká niva s vodním tokem s významným doprovodem lužních
porostů je místy „přírodního“ charakteru.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn kříží evropsky významnou lokalitu v její severní části a to
v délce cca 185 m a šířce koridoru vedení. Vedení zvn zasahuje do lokality jižně od
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Frýdku – Místku. EVL je již ovlivněna současným průsekem v lužních porostech. Stožáry
situované na hraně údolí, ale především koridor vymezený v lužním lese významně
ovlivnil dříve tuto lokalitu. Navrženým zkapacitněním a využitím míst současných stožárů
bude ovlivnění na přijatelné úrovni. Stožáry budou vyměněny za typ Soudek o základní
výšce 54 m a šířkou koridoru vedení 58,6 m v běžné trase.
•

NPP Skalická Morávka (PDoKP 7)
Zachování úseku přirozeného divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech s
charakteristickými společenstvy a doprovodnými přirozenými lesními porosty, na které
jsou vázány populace vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.

•

EVL Niva Morávky CZ0810004(PDoKP 7)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; alpínské řeky a jejich
dřevinná vegetace s židoviníkem německým; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.
Ovlivnění NPP a EVL: Trasa vedení zvn je situována mezi obce Nižní a Vyšní Lhoty.
V tomto úseku nivy Morávky je vymezena nejen NPP, ale také EVL a nadregionální
biokoridor. Současný koridor tzn. průsek v lužním porostu o délce cca 200 m s lokalizací
stožáru do přírodní nivy významně ovlivnil přírodní hodnotu této lokality. Plánované
zdvojení stávajícího vedení a výměna stožárů již nebude mít tak významný vliv na přírodě
blízkou lokalitu ani na předmět ochrany zvláště chráněného území. Na břehu toku
Morávky bude instalován jeden stožár typu Soudek se základní výškou 54 m a šířkou
koridoru 58,6 m v běžné trase a na okrajích nivy budou instalovány další dva stožáry. Při
výměně stožárů je třeba nezasahovat do biotopů mimo současný průsek.

B) Nadregionální prvky ÚSES
Trasa vedení kříží nadregionální biokoridory, prvky územního systému ekologické stability:
•

NRBK (osa vodní) vymezen v nivě Bečvy

•

NRBK 144 – 151 (osa mezofilní hájová) mezi obcemi Hlinsko a Kladníky prochází
nadregionální biokoridor propojující lesní komplex Maleník s NRBC Kostelecké podlesí

•

NRBK 145 (osa mezofilní) mezi obcemi Jesenice a Hostašovice prochází nadregionální
biokoridor propojující NRBC Radhošť-Kněhyně a NRBC Jezernice

•

NRBK 101 (osa vodní) mezi Nižní a Vyšní Lhotou je v řece Morávce veden nadregionální
biokoridor

Současné vedení zvn kříží nadregionální biokoridory, zkapacitněním se ovlivnění
nepředpokládá, nedojde k rozšíření ochranného pásma vedení, nevznikne nutnost zvětšení
průseků. Vzhledem k nadzemnímu vedení je migrační prostupnost zajištěna.
C) Přírodní park (PDoKP 5 Hostašovice – Tichá)
V zájmovém koridoru se vyskytuje Přírodní park Podbeskydí. Park o rozloze 125 km2 byl
vyhlášen v roce 1994 v nejpozoruhodnější části Podradhošťské pahorkatiny. Jeho posláním je
především zachování krajinného rázu, který je typický pro toto území s řadou lokalit, z nichž
je možno vysledovat vývoj zemského povrchu a geologických dějin Země, ale i s
mimořádnou druhovou pestrostí živých organismů a přírodních krás.
Ovlivnění: Trasa současného vedení zvláště vysokého napětí vede po jižním okraji
vymezeného parku od Jesenice po obec Tichá. Do nejcennějších partií s hodnotami
krajinného rázu nezasahuje. Přesto koridor se stožáry současného vedení již ovlivňuje
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harmonické vztahy a přírodní hodnoty v malebné krajině mezi Moravskými Beskydy a
Štramberskou vrchovinou. Ochranné pásmo vedení vytváří trvale vizuálně patrné průseky v
lesních a břehových porostech. Nové dvojité vedení je vedeno převážně ve stávající trase
vedení, z tohoto důvodu již nedojde k významnému ovlivnění krajinného rázu dané oblasti.
K ovlivnění krajinného rázu dojde ve vizuální scenérii. Stožáry o současné výšce cca 30 m
budou vyměněny za stožáry typu Dunaj o základní výšce 46 m a stožáry typu Soudek o
základní výšce 54 m. Nové stožáry se stanou novým ohniskem v harmonické krajině
přírodního parku.
Navržená úprava trasy vedení u Lichnova, vede po zemědělsky obhospodařovaných
pozemcích a po pozemcích obytného domu. Nevznikne nový průsek. Stávající varianta 0 vede
v blízkosti obytného domu. Varianta 0 ani varianta I nebude mít vliv na krajinný ráz
a hodnoty přírodního parku.
Obrázek 10: Přírodní park Podbeskydí – trasa vedení zvn

Legenda:
Přírodní park
Vedení zvn
Úpravy trasy

D) Významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky v daném koridoru jsou vodní toky a jejich nivy, lesní porosty
a rybníky. Vedení zvláště vysokého napětí kříží přes 89 vodních toků. Lesní porosty jsou ve
vymezeném koridoru zastoupené okrajově, převažují dubohabřiny a lužní lesy.
Ovlivnění: Zásah do vodních toků je minimální. Lesní a břehové porosty negativně ovlivňuje
šířka koridoru vedení, který je prokácen. Břehové porosty a smíšené lesy jsou nahrazeny
keřovým patrem zmlazených dřevin a ovlivňovány osidlováním neofytů a ruderální vegetací.
Navržené zdvojené vedení nebude mít zásadní vliv na významné krajinné prvky, neboť je
převážně vedeno v trase stávajícího vedení s označením V403 a nevyžaduje rozšíření koridoru
vedení. Jižně od Palkovic dochází k posunutí stávajícího stožáru č. R26 o cca 60 m
jihozápadním směrem v ose stávajícího vedení. Úprava trasy je o délce cca 920 m. Posun je
předpokládán v místě přechodu říčky Olešná. Dojde k okrajovému zásahu do břehových
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porostů. Vzhledem k charakteru se významné ovlivnění nepředpokládá. Jižně od Bašky je
variantně navržen posun stávající trasy o cca 200 m jihozápadním směrem od současné osy
vedení. Vedení zvn u variantní úpravy trasy prochází lesním porostem u Hůry u Trojačky.
Délka úseku je 1240 m. Dojde k okrajovému zásahu do okolních lesních porostů a
částečnému ovlivnění významného krajinného prvku. Ovlivnění je minimální. Varianta 0 a I
vzhledem k vedení ve shodné trase neovlivní významný krajinný prvek, průsek v lesním
porostu je totožný.
5.5.2 Konflikt s kulturními hodnotami
Trasa vedení zvn prochází územím, které je historicky i archeologicky významné. Z hlediska
soustředění kulturních hodnot a starého osídlení je to především zemědělská oblast Moravské
brány a Kelčska. Koridor vedení prochází v celé délce krajinou s výskytem kulturních i
archeologických hodnot.
A) Městská památková zóna
MPZ Kelč vyhlášena vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. Součástí městské památkové zóny je
historické jádro města s mnoha kulturními památkami.
Ovlivnění: Vedení
(historické jádro
Vzhledem k této
ovlivnění MPZ.
scenérie prostoru.

zvláště vysokého napětí vede v dostatečné vzdálenosti od vymezené MPZ
centra města) po zemědělských pozemcích severně od města Kelč.
skutečnosti nedojde vlivem zdvojení stávajícího vedení k žádnému
Ovlivněna bude vizuální Jeskyně Panny Marie Lurdské

B) Kulturní památky
Trasa záměru prochází v celé své délce
volnou, převážně zemědělskou krajinou, bez
bezprostředního
kontaktu
s kulturními
památkami. Vyhlášené kulturní památky jsou
soustředěny do center a blízkého okolí obcí a
měst.
Ovlivnění: V blízkosti nebo v koridoru
vedení zvláště vysokého napětí se nacházejí
2 kapličky u obce Lešná, které jsou
kulturními památkami. Ty nejsou vedením
narušeny, dochází pouze k ovlivnění
harmonických
a
vizuálních
vztahů.
Zkapacitnění nebude mít významný vliv.
Pod současným vedením se nachází mezi
obcí Lešnou a rozcestím Vysoká jeskyně
Panny Marie Lurdské, která byla postavena
v roce 1895 a nebude zkapacitněním
ovlivněna,
pouze
v pohledových
souvislostech.

Křížek u obce Soběchleby v blízkosti vedení

V trase vedení zvn se nacházejí další drobné
křížky a kapličky (křížek u obce Soběchleby)
navrhovaným záměrem nebudou ovlivněny.
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5.5.3 Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do prostorových vztahů a
ovlivnění vizuální scény
Posouzení konfliktu s estetickými hodnotami, zásahu do prostorových vztahů a především
ovlivnění vizuálních charakteristik je zhodnoceno v rámci vymezených potencionálně
dotčených krajinných prostorů. Pro hodnocení se využívá tzv. okruh viditelnosti, kde se
rozlišují blízké pohledy do 1 km a dálkové pohledy okolo 3 km.
PDoKP 1 Prosenice – Sušice
Prostor vymezen v rovinaté a zemědělské krajině s převahou liniových prvků přírodních i
antropogenních. Současné vedení zvn tvoří významnou linii v přehledné krajině, ovlivňuje
estetické hodnoty i prostorové vztahy v široké nivě Bečvy. Vzhledem k morfologii terénu je
vedení zvn viditelné z blízkých i dálkových pohledů, krajina je přehledná. Krajinnou clonu
tvoří vzrostlé břehové porosty.
V tomto prostoru je navrženo rozšíření současné transformovny, které je situováno na orné
půdě JZ od obce Osek nad Bečvou. Vzhledem k rozsahu a místě plánovaného rozšíření
transformovny nedojde k ovlivnění prostorových vztahů. Zdvojení vedení s použitím stožárů
typu Dunaj (základní výška 46 m) je lokalizováno v trase stávajícího vedení. Výška stožárů i
rozpětí ovlivní prostorové vztahy v krajině. Nebude mít však vyšší nároky na vymezení
ochranného pásma. Navrženým zkapacitněním se vizuální scéna v prostoru částečně změní.
Posuzovaný návrh vnáší do krajiny stejný prvek, ale v jiném (větším) měřítku. Vedení je
v rovinaté, krajině přehledné a upoutává na sebe pozornost jak z blízkých, tak i z dálkových
pohledů.
PDoKP 2 Hlinsko – Radotín
Prostor vymezen terénním horizontem a okrajem lesních porostů. Krajina je maloplošné
struktury místy s rozptýlenou zelení a zemědělským využitím. Současné vedení VN vede přes
zalesněný hřbítek SV od Sušice, kde zasahuje od prostorových i estetických vztahů průsekem
listnatého lesa.
Viditelnost stožárů je vzhledem k reliéfu zvlněné krajiny a přítomností lesních porostů
zmírněna. Tvoří krajinnou clonu. Navržené zkapacitnění vedení významně ovlivní částečně
estetické i prostorové vztahy v krajině. Ovlivnění je na přijatelné úrovni.
PDoKP 3 Soběchleby – Choryně
Jedná se o prostor s velkoplošnou strukturou otevřených převážně zemědělských ploch.
Vzhledem k charakteru krajiny se významné ovlivnění prostorových vztahů nepředpokládá.
Konflikt s estetickými hodnotami se soustředí do údolních depresích vodních toků, kde
dochází k průsekům do břehových porostů a narušením přírodních hodnot a do blízkosti obcí,
kde jsou stožáry negativně v krajině vnímány. V území v okolí Kelče je přítomnost zřetelných
architektonických dominant. Vizuálně dominantními kulturními památkami v krajině je kostel
v obci Soběchleby a zámek v Kelči.
Vedení představuje liniovou stavbu s výraznými technickými prvky (stožáry vedení, vodiče),
které jsou viditelné zejména v otevřených úsecích, které v okolí města Kelče jsou. Vizuální
scéna daného prostoru je vedením zvn (stožáry) ovlivněna. Vedení prochází severně
v blízkosti obcí Kladníky, Radotín, Soběchleby, Dolní Nětčice, Rouské, Kelč, Komárovice a
jižně od obce Kladeruby. Z obcí je vedení zvn patrné blízkými pohledy. Vizuální vjem je
navíc umocněn mírně zvlněným reliéfem krajiny a její otevřeností. Místy je vedení odcloněno
ovocnými sady a liniemi ovocných dřevin podél komunikací, údolími a břehovými doprovody
vodních toků. Navržené zkapacitnění ovlivní prostorové vztahy i vizuální charakteristiku
krajiny. Stožáry nebudou novým prvkem v krajině, ale zkapacitněním se změní jejich měřítko.
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Výška i rozpětí na sebe upoutá pozornost především v blízkých pohledech. Vzhledem
k zemědělskému charakteru krajiny je ovlivnění na přijatelné úrovni.
PDoKP 4 Choryně - Jesenice
Krajinnou dominantou v zemědělsko-průmyslové krajině u Valašského Meziříčí je niva
Bečvy s břehovými porosty. Zde jsou soustředěny estetické i „přírodní“ hodnoty, přestože tok
je regulován a niva zemědělsky využívaná. Prostorové a harmonické vztahy jsou vedením
zvn (stožáry) ovlivněny směrem k obci Lešná, kde se mírně zvlněný reliéf zvedá v plochou
vrchovinu. Je to krajina maloplošné struktury s přítomností kulturních dominant, které tvoří
estetický prvek v krajině (dvě kapličky se vzrostlými lípami u obce Lešná).
Vizuální scéna je současným vedením zvn již ovlivněna. Široká niva Bečvy, otevřená
zemědělská oblast a zvedající se svah u obce Lešná tvoří přehlednou krajinu. Současné
vysoké stožáry jsou patrné z blízkých, ale i z dálkových pohledů. Krajina s vedením zvn je
přehledná z vyvýšeného místa „Slaná voda“ (414 m n.m) situovaného severně od obce
Vysoká. Navržené zkapacitnění vnese do přehledné krajiny nové měřítko, ovlivní estetické
vztahy i vizuální vjem v krajině.
PDoKP 5 Hostašovice – Tichá
Dotčený prostor je součástí přírodního parku Podbeskydí. Je zřetelně vymezen terénními
horizonty. Okraj prostoru tvoří hradby Beskydských hor. Území je s maloplošnou strukturou,
mozaikou s výraznými prvky rozptýlené zeleně v krajině se zemědělským využitím. Vedení
zvn prochází po úpatí Štramberské vrchoviny nad obcemi Hodslavice, Mořkov, Veřovice,
Bordovice a obcí Tichá. Vedení zvn se stožáry vnáší do krajiny antropogenní liniový koridor,
který ovlivňuje harmonické i prostorové vztahy v krajině.
Optické vnímání vedení stožárů se výrazně mění s každou změnou stanoviště a pozorovatele.
Z některých pohledů splynou stožáry vedení v zákrytu v jediný. Již malá změna stanoviště
tuto situaci změní a budou tak převažovat pohledy, ze kterých naopak budou vynikat dva a
více vedle sebe stojících stožárů. Stejně tak ochranné pásmo vedení vytváří trvale vizuálně
patrné průseky lesními a břehovými porosty v harmonickém území. Z hlediska viditelnosti se
vysoké stožáry ve vizuální scéně nejvíce uplatňují v obci Hodslavice, kde jsou situovány do
střední části obce. U ostatních obcí vede koridor na jejich severních okrajích. Podbeskydí je
území s panoramatickým vnímáním krajiny. Z nové rozhledny na Velkém Javorníku se
skýtají dálkové krajinné pohledy do údolí. Navržené zkapacitnění vzhledem k výšce i rozpětí
nových stožárů ovlivní částečně prostorové vztahy a vizuální souvislosti krajiny.
PDoKP 6 Kozlovice – Palkovice
Prostor je zřetelně vymezen terénními horizonty a okraji lesních porostů Palkovické
a Melylovické hůrky. Území je s průhledy a přítomností panoramatického vnímání krajiny.
Vedení zvn vede po úbočí obou svahů uzavřeného údolí. Zkapacitnění vedení Prosenice –
Nošovice vede na východním okraji obcí Kozlovice a Palkovice.
Koridor vedení s vysokými stožáry se uplatňuje v blízkých pohledech (do 1 km), neboť vede
na svahu poměrně sevřeného a úzkého údolí. Stožáry se uplatňují ve vizuální scenerii v celé
své délce. Stožáry jsou vnímány jako nedílná součást krajiny. Jižně od Palkovic dochází
k posunutí stávajícího stožáru č. R26 o cca 60 m jihozápadním směrem v ose stávajícího
vedení. Úprava trasy je o délce cca 920 m. Posun je předpokládán v místě přechodu říčky
Olešná. Dojde k okrajovému zásahu do břehových porostů, ovlivnění harmonických i
prostorových vztahů se v dané přeložce nepředpokládá. Posuzovaný návrh vnáší do údolí
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stejný prvek, ale ve větším měřítku. Nové stožáry se stanou ohniskem a budou na sebe
upoutávat pozornost.
PDoKP 7 Baška – Nošovice
Prostor je součástí agro-industriální krajiny Frýdecko-Místecka. Estetické hodnoty a
harmonické vztahy jsou soustředěny do dvou niv velkých řek Ostravice a Morávky. Řeka
Ostravice a Morávka se podílejí na krajinném rázu dané oblasti. Zřetelné jsou linie břehových
lužních porostů v širokých nivách. Střídá se velkoplošná struktura otevřených ploch s většími
porostními celky s harmonickým výrazem s velkoplošnou strukturou průmyslových a
zemědělských areálů.
Ve vizuální scéně dálkových pohledů se uplatňují zalesněné hory Moravskoslezských Beskyd
s dominantní Lysou horou (nadm.v.1323 m n.m.). Vedení zvn je vnímáno nejen z dálkových
pohledů, ale i z blízkých pohledů. Ve vizuální scéně blízkých pohledů jsou stožáry zvn patrné
v rovinatých částech prostoru tj. v blízkosti širokých otevřených niv. Při průchodu Hůrou u
Trojačky jsou stožáry odcloněné morfologií terénu zvlněné krajiny se zaříznutými údolími a
přítomností smíšených lesů. Výrazně negativní vliv je vnímán při průchodu přírodě blízkém
území jako jsou nivy Ostravice a především Morávky.
Jižně od Bašky je variantně navržen posun stávající trasy o cca 200 m jihozápadním směrem
od současné osy vedení. Tento posun je z důvodu oddálení od obytných a hospodářských
budov, které se nacházejí v ochranném pásmu. Vedení zvn u variantní úpravy trasy prochází
lesním porostem u Hůry u Trojačky. Délka úseku je 1240 m. Dojde k okrajovému zásahu do
okolních lesních porostů, prostorové vztahy budou částečně ovlivněny novým průsekem. Tato
varianta je však vhodnější z hlediska vizuálních podmínek a akustické pohody. U varianty 0 a
I nedojde k zásahu do lesních porostů, avšak obytné budovy zůstanou v ochranném pásmu.
Z hlediska krajinného rázu jsou varianty shodné.
Shrnutí zásahu do prostorových vztahů, harmonického měřítka a vizuální scenérie pro
PDoKP:
• navrženým zkapacitněním nevznikne nový prvek v krajině
• posuzovaný návrh vnáší do krajiny stejný prvek, ale v jiném měřítku
• vedení zvn je v potencionálně dotčených prostorech spoluurčujícím prvkem a upoutává na
sebe pozornost především v blízkých pohledech (okruh do cca 1 km)
• v přehledné zemědělské krajině nebo z vyvýšených míst budou stožáry o navrhované
základní výšce 46 a 54 m viditelné i z dálkových pohledů (cca 3 km)
• vzhledem k parametrům stožárů dojde k zásahu do prostorových vztahů, míra vlivu je
snížena již současným vedením
• navržený záměr ovlivní harmonické měřítko v lokalitách, kde jsou soustředěny přírodní
hodnoty
• navržené zkapacitnění ovlivní vizuální scenérii ve všech PDoKP
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FOTODOKUMENTACE TRASY VEDENÍ ZVLÁŠTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ

ÚSEK PROSENICE – SUŠICE (PDOKP 1)
Obrázek 11: Přechod řeky Bečvy a její nivy

Obrázek 12: Průchod vedení u obce Sušice
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ÚSEK HLINSKO – RADOTÍN (PDOKP 2)
Obrázek 13: Zalesněný hřbítek SV od Sušice, průsek ve smíšeném lese

Obrázek 14: Průchod podél lesního porostu jižně od Hlinska
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ÚSEK SOBĚCHLEBY – CHORYNĚ (PDOKP 3)
Obrázek 15: Přechod Dolnonětčického potoka u Soběchleb

Obrázek 16: Průchod vedení u města Kelč
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Obrázek 17: Vedení zvn vede po zemědělských pozemcích u Juhyně

Obrázek 18: Přechod rybníčku jižně od obce Choryně

strana 50

Vliv na krajinný ráz

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

ÚSEK CHORYNĚ – JESENICE (PDOKP 4)
Obrázek 19: Přechod Bečvy u Choryně, zásah do břehových porostů

Obrázek 20: Vedení zvn prochází zemědělskými pozemky mezi lesním komplexem Obora
komunikací a železnicí u Valašského Meziříčí
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Obrázek 21: Průchod vedení zvlněným reliéfem u obce Jesenice

Obrázek 22: Průchod vedení severně od obce Jesenice, průsek v lesním porostu
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ÚSEK HOSTAŠOVICE – TICHÁ (PDOKP 5)
Obrázek 23: Průchod vedení mezi obcemi Hostašovice a Hodslavice

Obrázek 24: Průchod středem obce Hodslavice
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Obrázek 25: Průchod vedení na severním okraji Mořkova u toku Jičínka

Obrázek 26: Průchod vedení severně nad obcí Veřovice,
území součástí přírodního parku Podbeskydí
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Obrázek 27: Průchod vedení u obce Bordovice,
pohled od vedení směrem na Moravskoslezké Beskydy (Velký Javorník s rozhlednou)

Obrázek 28: Průchod vedení u obce Tichá, průsek břehovými porosty Lubiny
v pozadí Ondřejník
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Obrázek 29: Průchod vedení PR Rybníky JZ od obce Kozlovice

ÚSEK KOZLOVICE – PALKOVICE (PDOKP 6)
Obrázek 30: Průchod vedení východně od obce Kozlovice

strana 56

Vliv na krajinný ráz

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Obrázek 31: Zaříznuté údolí Palkovického potoka; Palkovice - Myslík

Obrázek 32: Průchod lesním komplexem „Na horách“ JV od Palkovic
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ÚSEK BAŠKA – NOŠOVICE (PDOKP 7)
Obrázek 33: Přechod nivy Ostravice, zásah do lužních porostů

Obrázek 34: Řeka Ostravice
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Obrázek 35: Průchod lesním komplexem „Hůra u Trojačky“

Obrázek 36: Průchod nivou Morávky (NPP Skalická Morávka)
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Obrázek 37: Průchod nivou Morávky u Vyšní Lhoty

Obrázek 38: Konec úseku u transformovny Nošovice
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VIZUALIZACE ZKAPACITNĚNÍ VEDENÍ ZVLÁSTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ –
STOŽÁRY TYPU DUNAJ

Obrázek 39: Průchod lesními porost u Hostašovic – současný stav

Obrázek 40: Průchod lesními porost u Hostašovic – zkapacitnění, stožár Dunaj
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Obrázek 41: Průchod vedení středem obce Hodslavice – současný stav

Obrázek 42: Průchod vedení středem obce Hodslavice – zkapacitnění, stožár Dunaj
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Obrázek 43: Průchod podél lesního porostu jižně od Hlinska – současný stav

Obrázek 44: Průchod podél lesního porostu jižně od Hlinska – zkapacitnění, stožár Dunaj
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Obrázek 455: Pohled na křížení u Hodslavic – současný stav

Obrázek 466: Pohled na křížení u Hodslavic – zkapacitnění, stožár Dunaj
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VIZUALIZACE ZKAPACITNĚNÍ VEDENÍ ZVLÁSTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ –
STOŽÁRY TYPU SOUDEK

Obrázek 477: Křížení lesního porostu jižně od Bašky – současné vedení
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Obrázek 488: Křížení lesního porostu jižně od Bašky – zkapacitnění, stožár Soudek
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Obrázek 499: Křížení biotopů EVL řeky Ostravice – současné vedení
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Obrázek 50: Křížení biotopů EVL řeky Ostravice – zkapacitnění, stožár Soudek
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Tabulka 2: Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na tyto znaky
Klasifikace identifikovaných znaků

Znaky dle §12

Konkrétní identifikované znaky a hodnoty

Řeka Bečva a Mlýnský náhon Strhanec (součástí EVL Bečva
– Žebračka)
PR Rybníky
EVL Řeka Ostravice
EVL Niva Morávky, NPP Skalická Morávky
Nadregionální biokoridory
Významné krajinné prvky (vodní toky a lesní porosty)
Městská památková zóna Kelč
Znaky kulturní
charakteristiky vč.
Kulturní památky
kulturních dominant Kulturní dominanty obcí
Drobná sakrální stavba
Harmonická krajina přírodního parku Podbeskydí
Znaky estetických
hodnot vč. měřítka a Dominantní liniové útvary v krajině (vodní toky, nivy,
vztahů v krajině
břehová vegetace, aleje
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického
vnímání krajiny
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů
převažujícím přírodním charakterem
Maloplošná struktura - mozaika s výraznými prvky
rozptýlené zeleně v krajině se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních
celků s harmonickým výrazem
Přítomnost zřetelných terénních dominant
Velkoplošná struktura průmyslových a zemědělských areálů
Přítomnost zřetelných architektonických dominant
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Dle pozitivních či
negativních
projevů
Pozitivní
Neutrální
Negativní
pozitivní

Dle významu v KR

Dle cennosti

Zásadní
Spoluurčující
Doplňující
zásadní

Jedinečný
Význačný
Běžný
význačný

Posouzení míry vlivu
na identifikované
znaky
Pozitivní zásah
Žádný zásah
Slabý zásah
Středně silný zásah
Silný zásah
Stírající zásah
slabý zásah

pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní

význačný
význačný
jedinečný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
význačný
význačný

středně silný zásah
středně silný zásah
středně silný zásah
slabý zásah
slabý zásah
slabý zásah
žádný zásah
žádný zásah
žádný zásah
středně silný zásah
středně silný zásah

pozitivní

spoluurčující
zásadní
zásadní
spoluurčující
spoluurčující
spoluurčující
doplňující
doplňující
doplňující
zásadní
zásadní až
spoluurčující
doplňující

význačný

slabý zásah

negativní

spoluurčující

význačný

středně silný zásah

pozitivní

spoluurčující

běžný

slabý zásah

neutrální

zásadní

běžný

žádný zásah

pozitivní
negativní
pozitivní

doplňující
spoluurčující
doplňující

význačný
běžný
běžný

žádný zásah
žádný zásah
slabý zásah
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6. ZÁVĚR
Nadzemní vedení zvláště vysokého napětí bezesporu ovlivňuje krajinný ráz. Jako výrazně
negativní je však vnímáno jen v konkrétních specifických případech, především v čistě
přírodním nebo v přírodě blízkém území. Koridor vedení prochází územím, kde jsou stožáry
zpravidla vnímány již jako nedílná součást krajiny. Vedení představuje liniovou stavbu s
výraznými technickými prvky (stožáry vedení, vodiče), které jsou viditelné zejména v
otevřených úsecích krajiny. Optické vnímání vedení stožárů se výrazně mění s každou
změnou stanoviště a pozorovatele. Z některých pohledů splynou stožáry vedení v zákrytu v
jediný. Již malá změna stanoviště tuto situaci změní a budou tak převažovat pohledy, ze
kterých naopak budou vynikat dva a více vedle sebe stojících stožárů. Stejně tak ochranné
pásmo vedení vytváří trvale vizuálně patrné průseky lesními a břehovými porosty.
Trasa dvojitého vedení je z převážné části situována v trase stávajícího vedení s označením
V403 tak, aby z pohledu krajinného rázu nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu nově
vznikajícími průseky. Vliv dvojitého vedení nedosáhne míry, která by byla s ohledem na
ochranu krajinného rázu a jeho zákonných kritérií neúměrná. Zkapacitnění vedení v
maximální míře zachová stávající trasu a využívá existujících stožárových míst. Přesto
vzhledem k novým rozměrům je z hlediska ochrany krajinného rázu kolizní, a to především z
pohledu ovlivnění harmonických a prostorových vztahů v území. Vzhledem k charakteru
stavby není možné z hlediska snížení vlivu na krajinný ráz navrhnout kompenzační opatření.
Podzemní varianta vedení vzhledem k náročnosti není uvažována.
Na základě výše uvedené analýzy je možné konstatovat, že navrhovaná stavba „Zdvojení
stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“ představuje v omezené míře rušivý zásah do
zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Hlavním důvodem
minimalizace vlivu je to, že zdvojené vedení V403/803 je vedeno v převážně v trase
stávajícího jednoduchého vedení V403. V trase vedení o délce cca 80 km jsou tři místa, kde
dochází k odklonění z původní trasy vedení a dvě místa, kde je trasa vedení řešena variantě.
Odklonění trasy ani variantní řešení nebudou mít významný negativní vliv na krajinný ráz.
Pouze u navrženého variantního řešení odklonění trasy u obce Skalice dojde k částečnému
zásahu do lesních porostů v délce cca 1 km.
Realizace navrženého záměru výrazně negativně neovlivní lokality a území chráněné
zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Stavba zdvojeného vedení nebude mít
vyšší nároky na vymezení ochranného pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. Nebude převážně
rozšiřovat požadavky na rozsah ploch bez porostu.
Tabulka 3: Zhodnocení vlivu navrženého záměru na zákonná kritéria krajinného rázu
Vliv na zákonná kriteria krajinného rázu
rozšíření rozvodny
vedení zvn
vedení zvn
(viz §12 zákona)
Prosenice
(stožár Dunaj)
(stožár Soudek)
slabý až středně
slabý až středně
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
žádný
silný
silný
Vliv na stanoviště Natura 2000
žádný
středně silný
středně silný
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
žádný
slabý
slabý
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
žádný
žádný
žádný
Vliv na krajinné dominanty
žádný
slabý
slabý
Vliv na estetické hodnoty
žádný
slabý
slabý
žádný
slabý až středně
slabý až středně
Vliv na harmonické měřítko krajiny
silný
silný
žádný
slabý až středně
slabý až středně
Vliv na prostorové vztahy v krajině
silný
silný
Hodnocení: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah
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• z hlediska vlivů na hodnoty přírodní charakteristiky lze vliv záměru hodnotit jako slabý.
Středně silný zásah lze předpokládat na lokalitách PR Rybníky, EVL Řeka Ostravice, NPP
Skalická Morávka a EVL Niva Morávky,
• z hlediska vlivů na významné krajinné prvky (VKP), lze navržené zkapacitnění hodnotit
jako slabé. Středně silné jsou v nivách řek Ostravice a Morávky,
• z hlediska vlivů na kulturní charakteristiky lze záměr hodnotit jako slabý. Částečně
negativní vjem bude vnímán při průchodu na okraji města Kelč (dálkové průhledy),
• z hlediska vlivů na krajinné dominanty lze záměr hodnotit jako slabý, vedení je již vnímáno
součástí krajiny,
• z hlediska vlivů na estetické hodnoty lze vlivy klasifikovat jako slabé až středně silné.
Středně silné budou v územích se soustředěním přírodních hodnot a při průchodu přírodním
parkem Podbeskydí,
• z hlediska vlivů na harmonické a prostorové vztahy lze navrhované zkapacitnění hodnotit
jako slabé při průchodu zemědělskou krajinou. Středně silný zásah je při průchodu
přírodním parkem Podbeskydí a při křížení širokých niv řek Ostravice a Morávky.

Navrhovaná stavba „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“ je
navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocena jako
přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.
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