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ÚVOD 

Záměr „Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře“ spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí svým rozsahem a charakterem do kategorie II, a 

tedy patří mezi záměry podléhající zjišťovacímu řízení, konkrétně pod bod 10.10 Rekreační 

a sportovní areály, hotelové komplexy a související  zařízení v územích chrán ěných 

podle zvláštních právních p ředpis ů. 

Z tohoto důvodu bylo již v listopadu 2006 společností Ecological Consulting a.s., zpracováno 

Oznámení pro uvedený záměr a to v rozsahu dle přílohy č. 3 cit. zákona a dne 15.12.2006 

bylo předáno Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX.  Posléze, dne 

8.1.2007, bylo zajištěno zveřejnění tohoto dokumentu rozesláním dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k připomínkování.   

Vlastní závěr zjišťovacího řízení byl tímto orgánem vydán dne 19.3.2007 pod č.j. 

580/913/ENV/06/2007, ve kterém byly stanoveny požadavky na zpracování dokumentace 

vlivů předmětného záměru na životní prostředí. 

V období 05/06 2007 proto byla společností Ecological Consulting a.s. zpracována 

dokumentace dle přílohy č. 4 cit. zákona, která byla dne 19.7.2007 předložena ministerstvu a 

dne 2.8.2007 byla ministerstvem rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům a dopisem ze dne 20.9.2007 byla 

dokumentace zaslána zpracovateli posudku (RNDr. Milan Macháček, EKOEX Jihlava). 

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů v procesu posuzování vlivů záměru na 

životní prostředí a na základě doporučení zpracovatele posudku byla ministerstvem 

dokumentace podle § 9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. vrácena k dopln ění. 

 

Ministerstvo požaduje, aby doplnění dokumentace rozpracovalo a konkretizovalo záměr 

v následujících oblastech: 

- ovlivnění kvality vody ve vodním toku Satina v důsledku navrženého způsobu 

vypouštění odpadních vod z Bezručovy chaty s ohledem na odběr vody z tohoto toku 

a jeho využití k pitným účelům; 

- ovlivnění kvality vody v prameništi „Na Větrech“ v důsledku tohoto vypouštění 

odpadních vod, a to zejména v období s nedostatečnými srážkami; 

- ovlivnění prameniště „Na Větrech“ v důsledku realizace výstavby liniových vedení; 

-  způsob provedení demolice bufetu „Šantán“. 
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Dále je nutné v doplnění dokumentace zohlednit a vypořádat všechny připomínky a 

podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádřeních obdržených ministerstvem ke zveřejněné 

dokumentaci. 

 

Tento dokument nenahrazuje plné znění Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 

Sb., jedná se pouze o doplnění této dokumentace a dodatek věnující se nejvýznamnější 

problematice požadované Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy 

IX. a zároveň se věnující reakcím na připomínky k dokumentaci. 

 

1. Základní údaje o zám ěru 

 

Záměr „Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech“ představuje úmysl 

Klubu českých turistů vytvořit repliku Bezručovu chaty, která vyhořela v r. 1978. Nová chata 

bude mít stejné půdorysné řešení (šířka a délka hlavní části objektu přibližně 13,15 x 26,6 m, 

výška budovy v nejvyšší části 8,4 m) i základní architektonické řešení. 

Vlastní stavba Bezručovy chaty je lokalizována do katastrálního území Staré Hamry 2 

jižním směrem od meteorologické stanice. Majitelem pozemku je Klub českých turistů, jedná 

se o parcelu č. 437/3. V souvislosti s výstavbou Bezručovy chaty je plánována rekonstrukce 

stávajícího vodovodu v délce 390 m. Vodovod spojuje vrchol Lysé hory se zdrojem vody na 

prameništi Velké Větry. Dále bude vybudována nová čistírna odpadních vod pro čištění 

splaškových vod z objektu chaty. V trase vodovodu bude uloženo také potrubí pro odpadní 

vyčištěnou vodu z ČOV.  

Další úpravy představuje odstranění stávajícího objektu „Šantán“, na jehož místě 

bude vybudován podzemní obslužný objekt pro terénní obslužné vozidlo, rolbu a úschovnu 

lyží, kol a skladování separovaného odpadu. 

Dispoziční řešení objektu je zaměřeno zejména na možnost poskytování 

restauračních služeb, kdy se předpokládá produkce průměrně asi 100 hlavních jídel denně. 

V době špičkového využití zde bude možné zajistit až 250 jídel denně. Záměr proto 

předpokládá zajištění přibližně 90 míst u stolů v restauraci a jídelně (63 míst v turistické 

restauraci s výčepem a 27 míst v jídelně). Další místa budou k dispozici na terase, která 

bude sloužit pouze pro posezení bez obsluhy. 

Ubytovací kapacita byla na základě požadavků Správy CHKO Beskydy snížena oproti 

původnímu projektu (25 lůžek) na maximálně 14 lůžek. Ubytování bude poskytováno jen 

krátkodobě a v turistické kategorii, nepůjde o poskytování dlouhodobých rekreačních pobytů. 
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2. Hodnocení vybraných vliv ů záměru 

 

2.1. Vyhodnocení vliv ů záměru na vody a vodní hospodá řství 

2.1.1. Množství / charakteristika vod v p řepadu „Na V ětrech“, emisní 

standardy 

Podle terénních šetření zpracovatele dokumentace a dle sdělení zástupce investora dochází 

v prameništi „Na Větrech“ po většinu roku k povrchovému odtoku nespotřebované vody. Na 

základě provedených měření v období snížených vydatností byla nalezena průměrná 

hodnota přeronu 0,219 l/s. K jejímu dalšímu snížení bude docházet odběrem na Bezručovu 

chatu (Ø 0,097 l/s), takže nicméně i v období snížených vydatností pramene lze 

předpokládat průměrný povrchový odtok nespotřebované vody cca 0,12 l/s. 

Přepad z uvedeného pramene je přitom bezesporu voda, která se zcela přirozeně 

vyskytuje v dané lokalitě na zemském povrchu. V místě, kde má do ní být zaústěna 

vyčištěná odpadní voda z Bezručovy chaty tedy přepadající voda zcela naplňuje dikci 

ustanovení §2 odst.1 vodního zákona č. 254/2001 Sb., zahrnujícího „Vymezení pojmů“, 

použitých v tomto normativním právním aktu.  Zde je povrchová voda definována jako: 

„Povrchovými vodami jsou vody  přirozeně se vyskytující na zemském povrchu;…“  

Navíc je lokalita „Na Větrech“ jediná dosažitelná povrchová voda v okolí vrcholu Lysé 

hory, do které je dle platné legislativy možné vypouštět vyčištěnou odpadní vodu. 

 Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových stávající legislativa 

připouští; jako nezbytné pro takovéto nakládání s vodami je však povolení vodoprávního 

úřadu, vydané podle ustanovení § 8 cit. zákona. Při vydávání takovéhoto povolení věcně a 

místně příslušným vodoprávním úřadem je však tento vázán hodnotami emisních standardů, 

tak jak jsou obsaženy v příloze č.1 nař.vl.č. 61/2003 Sb. v platném znění.  

 Ve smyslu posledně citovaného nařízení vlády (tabulka 1a) nelze pro uvedenou 

velikost zdroje překročit emisní standardy (tj. znečištění ve vypouštěné odp. vodě) 

BSK5……40 mg/l („p“), resp. 80 mg/l („m“).  

Ani při požadavku na použití nejlepších dostupných technologií pro čištění odpadních 

vod (BAT NEEC) nejsou uvedené hodnoty výrazně přísnější a činí 30, resp. 50 mg/l (viz 

Metodický pokyn MŽP ze 14.9.2007 k uvedenému nařízení  vlády). Tyto hodnoty budou u 

vyčištěné vody s rezervou dodrženy (dle posudku fy KONEKO spol. s r.o. z ledna 2005 bude 

jejich znečištění 3,3 mg BSK5/l). 
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2.1.2. Technologie čišt ění odpadních vod z Bezru čovy chaty 

Čištění odpadních vod, odtékajících z Bezručovy chaty  bude zajišťovat třístupňová, 

mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) s terciárním stupněm. První stupeň 

bude tvořen dvěma paralelně řazenými septiky, druhý stupeň rovněž dvěma paralelně 

řazenými aerobními reaktory  typu SBR se suspendovanou biomasou. Jednotlivé fáze 

biologického čištění v těchto reaktorech (aktivace, sedimentace, odtah vyčištěné vody) 

budou automaticky řízeny.  Pro odstraňování fosforu bude sloužit simultánní koagulace 

fosfátů železitou solí s dávkováním činidla  do obou reaktorů. Třetí stupeň bude tvořen 

gravitačně protékaným zemním filtrem se štěrkovým ložem. Na odtoku z terciárního stupně 

je tak očekávána odpadní voda s těmito parametry: 

 

Q................Ø 0,057 l/s 

BSK5..............3,3 mg/l 

NL..................1,6 mg/l 

 

 Z popsaného technického řešení jsou zřejmé dva základní závěry a to: 

 

� ČOV je navržena  velmi flexibilně a umožňuje tak  dostatečně kvalitní provoz i při 

poruše/údržbě jedné poloviny prvého či druhého stupně (viz dále) 

� ČOV splňuje nejpřísnější podmínky, kladené na čistírny této velikosti. Explicitně lze 

uvést, že navržená technologie čištění dokonale splňuje kriteria, navržená pro ČOV 

této velikosti  jakožto nejlepší dostupné technologie (BAT NEEC). Tato byla 

definována v poslední době Ministerstvem životního prostředí a lze je nalézt v příloze 

č.2 Metodického pokynu, publikovaného ve Věstníku MŽP, 10 ,(2007). 

 

2.1.3. Dodržení p ředepsaných koncentrací v toku pro vodárenský odb ěr 

 

Při rovnoměrném přítoku odpadní vody do přeronu a předpokladu znečištění přeronu 

nad výústí...1,0 mg BSK5/l lze zjistit imisní koncentraci pod výústí ze směšovací rovnice, 

vycházející z výše uvedených hodnot (viz  též posudek fy KONEKO): 

 

         BSK5 = (0,057 . 3,3 + 0,12 . 1,0) / (0,057 + 0,12) = 1,74 mg/l  
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Vodárenský odběr z toku Satina (který je m.j. popsaným přepadem „Na Větrech“ 

napájen) je od vyústění odpadních vod vzdálen cca 2,3 km.   

 Přípustné koncentrace v toku při existenci tohoto vodárenského odběru jsou dány 

jednak imisními standardy z přílohy č.3 nař.vl.č.61/2003 Sb. a jednak hodnotami přílohy č.13 

vyhl.č. 428/2001 Sb. v platném znění. 

 Pro prvý uvedený případ činí předepsaný imisní standard 2,6 mg BSK5/l a bude tak 

splněn i bez uvažování samočištění v daném toku a to hned pod výústí vyčištěné odpadní 

vody.  V současné době navíc uvedené imisní standardy nejsou závazné, ale vodoprávní 

úřad k nim pouze přihlédne  (§6 odst.2 cit. nař.vl.). 

 

 Pro druhý uvedený případ činí předepsané hodnoty surové vody (pro úpravu na vodu 

pitnou) 3,0 až 7,0 mg BSK5/l a to podle metody úpravy, rozlišované jako A1, A2, A3. I zde je 

zřejmé, že i pro nejjednodušší způsob úpravy (A1) budou koncentrace v surové vodě v místě 

odběru s rezervou dodrženy. 

I kdybychom připustili při nerovnoměrnosti vypouštění nárazový přítok vyčištěné vody 

ve výši dvojnásobku průměru, t.j. 0,114 l/s, činila by koncentrace po smíšení (za 

výústí)…3,08 mg BSK5/l. Je zjevné, že působením samočištění (viz dále) a nárůstem průtoků 

v uvedeném toku na zmíněné délce 2,3 km budou výše uvedené předepsané koncentrace 

s rezervou dodrženy. 

 

2.1.4. Kyslíkové pom ěry v toku, biochemické procesy 

Pro zajištění  zdárného průběhu samočistících pochodů v uvedeném  toku je třeba, aby 

minimum rozpuštěného kyslíku v toku nekleslo  pod 30 - 70% nasycení (viz příloha č.13 

vyhl.č.428/2001 Sb.). Pro většinu mikroorganizmů i vyšších živočichů v toku tak lze za zcela 

vyhovující považovat koncentraci rozpuštěného kyslíku 6,0 mg/l. 

 Průběh křivky kyslíkového průhybu v toku, tak jak je vypouštěním odpadních vod 

způsoben,  je přitom dán známou Streeter-Phelpsovou rovnicí ve znění: 

 

            D = [K1L/ (K2 – K1)] . [ exp.(-K1x/v) – exp.(-K2x/v) ] + D0. exp.(-K2x/v) 

 

kde:  

D........... deficit rozpuštěného kyslíku 

D0.................. počáteční deficit rozp. kyslíku (pod výústí) 

K1, K2............ rychlostní konstanty (spotřeby O2 a reaerace) 

x................... vzdálenost (v ose toku) 

v................... rychlost vody v toku 
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 V souladu s uvedenou rovnicí  byla pro praktickou aplikaci  navržena (Fair G.M., 

Sewage W.J., 445, 1939, resp. Imhoff K., Taschenbuch der Stadtentwässerung; Wien, 1990) 

relace pro maximum možného znečištění toku (B) bezprostředně pod výústí. Tato má tvar: 

 

B = F.z 

 

kde: 

F................... maximální deficit kyslíku (v minimu křivky kyslíkového průhybu) 

z................... konstanta, závislá na druhu toku, teplotě a stavu toku nad výústí 

 

 Volíme-li dle popsaného maximálně nepříznivý stav ( 25o C,  rozp. kyslík nad výústí 

...6,0 mg/l a relat. malý tok), obdržíme: 

 

   B = (8,4 – 6,0) . 2,1 = 5,04 mg BSK5/l 

 

 Jelikož dle výše uvedeného je předpokládána koncentrace v toku pod výústí...1,74 

mg BSK5/l ( a maximálně 3,08 mg BSK5/l)  je zřejmé, že předpoklady  zdárného průběhu 

biochemických pochodů (samočištění) v daném toku jsou s rezervou dodrženy. 

 

2.1.5. Poruchy na ČOV 

Vlastní třístupňová mechanicko-biologická ČOV s terciárním dočištěním je  navržena tak, 

aby k poruchám v čištění s následným zhoršením kvality odtékající vody docházelo 

minimálně. Dosaženo je toho zejména 

 

� Volbou jednoduchých a spolehlivých strojně technologických zařízení (septiky bez 

potřeby strojního zařízení, reaktory SBR s eliminací potřeby vracení aktivovaného 

kalu, gravitačně protékaný filtr) 

 

� Zdvojením základních čistících stupňů, takže při poruše na jednom ze septiků či na 

jednom reaktoru SBR lze paralelně provozovat zbývající části 1. či 2. stupně čištění. 

Čistící efekt by tak neměl být zásadně narušen oproti stavu před poruchou. 

 

K těmto opatřením se ještě navíc předpokládá, že bude instalováno elektronické hlídání 

poruch, které bude dálkově napojeno na terminál autorizované firmy SOVEKO v Ostravě. 
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Dispečink této organizace zajišťuje smluvně servis a mimo jiné i pravidelné vyhodnocování 

výsledků měření. 

 

I přes tato opatření nelze a priori možné zhoršení kvality odtoku z ČOV v důsledku 

závažnějších poruch či rekonstrukcí vyloučit. S těmito případy ale legislativa vodního práva 

běžně počítá a umožňuje získat na přechodnou dobu „výjimkové“ povolení vodoprávního 

úřadu, dle ustanovení §38 odst.9 vodního zákona. Vodoprávní orgán přitom zváží délku této 

nezbytně nutné doby, tak aby biota v toku či následné užití povrchové vody nebylo 

významně ohroženo. 

 

2.1.6. Nesetrvalý charakter p řeronu z prameništ ě 

Vydatnost pramene „Na Větrech“ byla měřena v hydrologicky nepříznivém období (srpen 

2002). Lze tedy předpokládat, že skutečná vydatnost pramene bude po větší část roku vyšší, 

než naměřená hodnota 0,219 l/s.  

  

Podle terénních šetření zpracovatele dokumentace, provedených v průběhu roku 2007 a dle 

sdělení zástupce investora a dalších pravidelných návštěvníků  dochází v prameništi „Na 

Větrech“ po většinu roku k povrchovému odtoku nespotřebované vody. V nepříznivých 

ročních období je nicméně nutno předpokládat, že k povrchovému odtoku nebude docházet 

vůbec. Tento stav by však podle uvedeného neměl trvat déle než 50 – 90 dní v roce.   

I v tomto  případě, kdy povrchová voda, do níž jsou vyčištěné vody zaústěny (přeron), 

nepoteče po celý rok, lze  však uvedený způsob vypouštění považovat za vypouštění „do 

povrchových vod“.  Tato situace je zjevná nejen ze zavedené praxe, existující v této oblasti 

desítky let, ale např. i z formulace ustanovení §43 vodního zákona. Zde se jako podmínka 

pro hodnocení povrchové vody jako vodního toku uvádí doslova: „Vodní toky jsou povrchové 

vody, tekoucí….trvale nebo po převažující část roku..“. 

 I v uvedeném, hydrologicky nepříznivém období však lze v souladu s uvedenými 

skutečnostmi předpokládat, že vyčištěné odpadní vody nebudou vypouštěny do vod 

podzemních, ale že v místě přeronu půjde o podpovrchový odtok. V takovém případě tyto 

vody jsou nadále brány jako povrchové, jak je to dáno dikcí ustanovení §2 odst.1 vodního 

zákona. Zde se uvádí, že povrchové vody svůj charakter neztrácejí, „..protékají-li přechodně 

zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem, nebo...“. 

Současně KČT počítá s tím, že pod objektem Bezručovy chaty bude vybudován 

zásobník užitkové dešťové vody. Voda z tohoto zásobníku bude sloužit ke splachování WC a 

v případě extrémního sucha k posílení ředění vyčištěné vody z ČOV. Špičky odběru vody 

budou pokrývat akumulační vodojemy se zásobou vody na cca 5 – 8,5 dní  provozu.  
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2.1.7. Ovlivn ění kvality vody v prameništi 

Na základě výše uvedeného, vč. provedených měření lze předpokládat celkovou vydatnost 

prameniště „Na Větrech“ ve výši 0,219 l/s. Tuto hodnotu je třeba následně ověřit dodatečným 

hydrogeologickým posouzením  (viz navržená opatření ve fázi přípravy). Jedná se o 

podzemní vodu, spontánně vyvěrající na zemský povrch v daném místě. Pramen je dotován 

především srážkovou činností. 

Přesné údaje o hloubce podzemní vody konkrétně v místě záměru však nejsou k dispozici a 

je třeba je doplnit. Dle hydrogeologické studie (AQD – envitest, s.r.o.) s ohledem na umístění 

lokality v hydrogeologickém rajónu vrcholových partií Lysé hory, který je charakterizován jako 

čistě infiltrační, s hluboce zakleslou trvalou zvodní, prakticky bez pramenů, není pokryv 

skalního masivu v místě stavby trvale zvodněn. Trvalá hladina podzemní vody zvodně ve 

skalním masivu se v místě uvažované chaty nachází v hloubce desítek metrů pod povrchem. 

V místě (pravděpodobně puklinového) pramene „Na Větrech“ se tato hladina nachází 

v hloubce cca 120 m.  

 

V období snížených vydatností pramene lze v důsledku odběru na Bezručovu chatu 

předpokládat průměrný povrchový odtok nespotřebované vody z prameniště  cca 0,12 l/s. 

 

Při rovnoměrném přítoku odpadní vody do tohoto  přeronu a předpokladu znečištění přeronu 

nad výústí...1,0 mg BSK5/l byla zjištěna (viz výše) imisní koncentrace pro BSK5 pod výústí ze 

směšovací rovnice, a to ve výši 1,74 mg/l. I kdybychom připustili při nerovnoměrnosti 

vypouštění  z ČOV nárazový přítok vyčištěné vody ve výši dvojnásobku průměru, t.j. 

0,114 l/s, činila by koncentrace po smíšení (za výústí)…3,08 mg BSK5/l.  

 Co se týče povrchové vody v daném místě, lze konstatovat, že za daných předpokladů bude 

docházet k zdárnému průběhu biochemických pochodů (samočištění) v povrchovém toku. 

Podobná situace bude nastávat i v hydrologicky nepříznivých obdobích. V tom případě lze 

předpokládat, že vyčištěné odpadní vody nebudou vypouštěny do vod podzemních, ale že 

v místě přeronu půjde o podpovrchový odtok, jak je uvedeno výše. 

 

Na kvalitu vody v prameništi tak budou mít zásadní vliv zejména tyto uvedené skutečnosti: 

 

� Vzdálenost a technické řešení  vypouštění odpadních vod od místa odběru 

Odpadní potrubí bude zaústěno spolu s přepadem vodního zdroje do nepropustného 

výústního objektu, který bude zřízen pod objektem jímání vody. Vyčištěná voda se zde 

bude mísit s přepadající vodou z prameniště a poté odtékat do povrchové stružky. 
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Lokalitu vypouštění odpadní vody je třeba situovat minimálně 10 m za místo odběru vody 

pro Bezručovu chatu. 

� Koncentrace znečištění (zejména BSK5) ve vypouštěné odpadní vodě  

Koncentrace BSK5 ve vypouštěné odpadní vodě bude, jak již bylo zmíněno výše, i 

v případě nerovnoměrnosti vypouštění z ČOV, představovat po smíšení hodnotu 3,08 mg 

BSK5/l. Tato hodnota je zcela vyhovující, neboť při této hodnotě jsou předpoklady  

zdárného průběhu biochemických pochodů (samočištění) v daném toku s rezervou 

dodrženy. 

� Množství vypouštěné odpadní vody ve vztahu k množství vody v přeronu 

Na základě směšovací rovnice je poměr vypouštěné odpadní vody k množství vody 

v přeronu zcela vyhovující. Při daném poměru a rovnoměrném přítoku odpadní vody do 

tohoto  přeronu a předpokladu znečištění přeronu nad výústí...1,0 mg BSK5/l byla zjištěna 

(viz výše) imisní koncentrace pro BSK5 pod výústí ze směšovací rovnice, a to ve výši 

1,74 mg/l. I kdybychom připustili při nerovnoměrnosti vypouštění  z ČOV nárazový přítok 

vyčištěné vody ve výši dvojnásobku průměru, t.j. 0,114 l/s, činila by koncentrace po 

smíšení (za výústí)…3,08 mg BSK5/l.  

� Hloubka hladiny podzemní vody v místě vypouštění 

Dle výše zmíněných skutečností nejsou přesné údaje o hloubce hladiny podzemní vody 

v místě vypouštění odpadní vody známy a je třeba je upřesnit. Dle hydrogeologické 

studie není pokryv skalního masivu v místě stavby trvale zvodněn. Trvalá hladina 

podzemní vody zvodně ve skalním masivu se v místě  (pravděpodobně puklinového) 

pramene „Na Větrech“ nachází v hloubce cca 120 m a proto k jejímu ovlivnění 

vypouštěnou odpadní vodou nedojde.  

I v hydrologicky nepříznivých obdobích bude mít odtok vody z přeronu  podpovrchový 

charakter v půdních a vrstvách a sutích  a produkovaná odpadní voda tak bude 

přinejmenším podpovrchově odtékat .  

 

Na základě výše uvedených údajů tedy ovlivnění kvality vody v prameništi „Na Větrech“ 

v důsledku odběru vody pro Bezručovu chatu a v důsledku vypouštění odpadních vod 

nepředpokládáme. 

Možné ovlivnění kvality vody v prameništi samotnou výstavbou je popisováno v následující 

kapitole 2.2. Vyhodnocení vlivů fáze výstavby (konkrétně 2.2.2. Ovlivnění prameniště „Na 

Větrech“ v důsledku realizace výstavby liniových vedení), při dodržení opatření uvedených 

ve zmíněné kapitole neočekáváme negativní ovlivnění prameniště v důsledku výstavby. 
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2.2. Vyhodnocení vliv ů fáze výstavby 

2.2.1. Způsob provedení demolice bufetu 

V rámci stavby bude vytyčen obvod staveniště, vodovodní potrubí, podzemní i nadzemní 

kabelová vedení a jejich ochranná pásma v rozsahu staveniště. Dodavatel stavby zajistí 

provizorní připojení staveniště na el. energii. Před zahájením prací bude upřesněn 

harmonogram výkopových a montážních prací po úsecích a po dobu provádění bude 

průchod daným úsekem na dobu 10 dní zastaven. Investor umístí po dohodě se SCHKO 

Beskydy na vhodném místě tabule informující o uzávěře turistického chodníku.  V souladu se 

závěry Urbanistické studie bude objekt „Šantán“ odstraněn a místo něj bude vybudován 

podzemní obslužný objekt. Demolice objektu bude provedena v souladu se stavebním 

zákonem, vzhledem k charakteru stavby lze její demolici provést ručně bez použití těžké 

mechanizace. Tento způsob demolice rovněž doporučujeme z hlediska ochrany životního 

prostředí jako nejvhodnější. Vybouraný materiál bude roztříděn a odstraněn odvozem na 

příslušnou skládku.  

Počítá se s využitím  bufetu pro  zařízení staveniště. Demolice bude provedena po 

zprovoznění Bezručovy chaty. Následně bude místo bufetu „Šantán“ postaven podzemní 

obslužný objekt. 

 

Terénní práce budou prováděny mimo hnízdní období ptáků, nejlépe v období pozdního léta. 

Obecně by terénní práce neměly být prováděny v období 1. březen – 15. červenec. Je nutné 

minimalizovat hlučnost při demoličních pracech. Práce budou usměrněny do co nejkratšího 

časového období.  

Při dodržení opatření uvedených v kapitole 4. Nové znění kapitoly D.IV dokumentace 

nepředpokládáme významné negativní ovlivnění prvků ochrany přírody. 
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2.2.2. Ovlivn ění prameništ ě „Na Větrech“ v d ůsledku realizace výstavby 

liniových vedení 

 Výkop pro vodovodní a odpadní potrubí bude proveden ručně, což umožňuje pracovat po 

částech, předpokládaná šířka výkopu je 1 - 1,5 m. V místech, kde bude výkop procházet 

skalním podložím a nebude hrozit sesutí stěn, lze výkop zúžit až na 1 m. Ve výkopu bude 

uloženo vodovodní potrubí a odpadní potrubí vyčištěné vody.  

 

Vodovodní potrubí bude uloženo do nezámrzné hloubky 1,2 – 1,5 m v trase stávajícího 

vodovodu, který je v terénu vytyčen a označen, a bude sledovat konfiguraci složitého terénu 

se sklonem v rozmezí 0,8 – 69 %. Nad potrubím bude uložen silový a signalizační kabel typu 

CYKY. Vodovodní potrubí bude zaústěno do suterénu chaty a osazeno vodoměrnou 

soupravou. Odtok vyčištěné vody ze zemního filtru bude společně s přepadem dešťových 

vod z akumulační nádrže zaústěn do revizní šachty PP DN 400. Potrubí (specielní 

polyetylénová hadice) bude v trase obsypáno štěrkopískem 0,3 m nad vrchol potrubí. 

Směrové a výškové lomy budou provedeny pomocí typových tvarovek a zajištěny 

betonovými bloky. Nad potrubí bude upevněn měděný vodič. Po ukončení montáže bude 

potrubí zapískováno a výkopová rýha bude zasypána vytěženým materiálem. Po montáži 

bude potrubí zkoušeno na vodotěsnost podle ČSN 73 67 16.   

 

Odpadní potrubí bude ukončeno cca 1,3 m pod úrovní terénu v šachtě vyplněné hrubým 

kamenivem, ze které bude vyčištěná voda odtékat do stávající stružky pro odvod povrchové 

vody. Mísení vyčištěné odpadní vody s přeronem stružky bude zajištěno trubkou IPE 32x2,9 

uloženou ve spádu 0,4 % umístěnou 100 mm pod hladinou vodojemu. Stružka bude 

upravena tak, aby umožňovala odběr vzorků pro kontrolní měření čistoty vytékající vody. 

 

V trase výkopu bude nejprve sejmut „drn“ a shrnuta svrchní vrstva málo vyvinuté zeminy, 

která bude spolu s vegetací nahoru navrácena po zasypání výkopu. Přebytečná (vytlačená) 

zemina bude uložena v prostoru vodojemu. Po zásypu potrubí výkopovou zeminou lze 

v pruhu výkopu po dobu několika let očekávat zvýšenou infiltraci srážkové vody. Zvýšení 

infiltrace však nelze přesně vyčíslit. Tam, kde výkop povede v místě stávajícího turistického 

chodníku, bude celá trasa chodníku vyskládána kamenem. Tím bude rovněž docíleno 

zastavení postupující degradace a rozšiřování chodníku erozí způsobenou intenzivním 

využíváním turisty.   Investor počítá s ekologickým dozorem po dobu stavby.  

V bezprostředním okolí výkopu lze dle hydrogeologické studie, provedené pro Dokumentaci 

EIA, očekávat vlivem odstranění krycí vrstvy zhoršení kvality podzemní vody mělké zvodně v 
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sutích. Proto je vhodné výkopy provádět v období minimálních srážek, jako zásyp použít 

původní zeminu. Pokud do vzdálenosti do 30 m od pramene nebude výkop proveden strojní 

technikou (dle sdělení investora  a jak již bylo zmíněno výše, bude výkop v celé své délce 

proveden ručně), nepředpokládá se odkrytí hladiny podzemní vody a ovlivnění pramene. Aby 

nebyl ovlivněn pramen je dále nezbytné, aby výkopem nedošlo k protnutí předpokládané linie 

pramene nad jímacím zařízením. Výkopy pro stavbu a potrubí doporučujeme provádět, 

pokud možno, v období minimálních srážek (podzim) a jako zásyp použít původní zeminu. 

Povrch terénu je vhodné upravit tak, aby se trasa potrubí nestala  potenciální erozní rýhou. 

Při dodržení těchto podmínek neočekáváme negativní ovlivnění prameniště „Na Větrech“. 

Protnutí předpokládané linie pramene však není předpokládáno vzhledem k tomu, že trasa 

vodovodu a kanalizace bude vedena v místě stávajícího nefunkčního vodovodu, která je již 

zaměřena, tedy nemůže dojít k poškození stávajících pramenů. V r. 2000 provedl KČT 

opravu podzemního vodojemu v místě prameniště „Na Větrech“ a zároveň byl obnoven  

přepad vody z podzemního zásobníku. Terén pod jímáním vody je neustále zvodněný vodou 

z přepadu a vodou z prameniště, která uniká mimo podzemní zásobník. 

 Vedení trasy vodovodu a kanalizace v původní historické stopě se oproti jiným způsobům 

(např. navrhované vedení trasy po hranici NPR Mazák) jeví jako nejvhodnější, navrhovaná 

změna trasy by nevedla ke kýženému výsledku minimalizace dopadů realizace záměru na 

životní prostředí. 

Při navrženém situování trasy  vodovodu a kanalizace a při dodržení uvedeného způsobu 

provedení stavebních prací tedy nepředpokládáme negativní ovlivnění vydatnosti ani kvality 

vody v prameništi. 
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3. Vypo řádání p řipomínek k dokumentaci 

V průběhu zveřejnění dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla Ministerstvu 

životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX. doručena řada vyjádření, jejichž seznam 

je uveden níže. V textu níže jsou uvedeny pouze výtahy jednotlivých vyjádření: 

 

1) KÚ Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 

123288/2007, spis.zn. ŽPZ/2298/2007/Bal z ze dne 22.8.2007 

2) OI ČIŽP Ostrava, čj. ČIŽP/49/OOO/0721913.001/07/VRT ze dne 21.8.2007 

3) MŽP, odbor zvláště chráněných částí přírody čj. 58404/ENV/07-282/620/07 ze 

dne 1.10.2007 

4) MŽP, odbor ochrany vod č.j. 3355/740/07; 58405/ENV/07 ze dne 15.8.2007 

5) AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy č.j. 3997/BE/2007 ze dne 10.9.2007 

6) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. 

HOK/FM-3443/215.1.2/07 ze dne 15.8.2007 

7) Obec Malenovice, č.j. mal/861/2007 ze dne 12.9.2007 

8) OS Beskydčan ze dne 13.9.2007 

9) Hnutí Duha, Olomouc, 13.9.2007 

10) Pan Vladimír Bílek, Mohelnice, 24.9.2007 

11) Pan Tomáš Duda, Brno, 12.9.2007 

12) Paní Veronika Syrová, Žichlínek, 12.9.2007 

13) Mgr. Michal Rezek, Brno, 12.9.2007 

14)  Paní Pavla Zelenková, Zdenice, 12.9.2007 

15)  Ing. Martin Ulman, Bohumín, 13.9.2007 

16)  Ing. Karel Chvostek, Frýdek-Místek, 13.9.2007 

17)  Paní Eva Štefková, Napajedla, 13.9.2007 

18)  Pan Radek Menšík, Frýdek-Místek, 13.9.2007 

19)  Paní Monika Kašparová, Ostravice, 12.9.2007 

20)  Paní Anna Sypěnová, Přerov, 12.9.2007 

21)  Paní Adéla Kulštrunková, Přerov, 12.9.2007 

22)  Paní Pavla Široká, Palkovice 12.9.2007 

23)  Paní Eva Stanovská, Vřesina, 12.9.2007 

24)  Paní Zdenka Sadílková, Plzeň, 12.9.2007 

25) Pan Jan Křivonožka, Fulnek, 12.9.2007 

26)  Pan Michal Bojda, Lidečko, 12.9.2007 

27)  Pan Martin Janča, elektronicky, 13.9.2007 
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28) Pan Jakub Musiolek, Dobrá, 12.9.2007 

29) Paní Alena Rafajová, Olomouc, 12.9.2007 

30) Paní Barbara Solilová, Kravaře u Hlučína, 12.9.2007 

31) Paní Martina Kašná, Frýdek-Místek, 12.9.2007 

32) Paní Lenka Přibylová, Opava, 12.9.2007 

 

V následujících odstavcích jsou uvedeny reakce na relevantní připomínky doručené ke 

zveřejněné dokumentaci: 

 

Ad 1) KÚ Moravskoslezského kraje, odbor životního p rost ředí a zemědělství 

Krajský úřad požaduje podrobněji posoudit likvidaci odpadních vod a zhodnocení parametrů 

přeronu jímacího objektu pitné vody. 

Podrobně je problematika řešena v kapitole 2.1. Vyhodnocení vlivů záměru na vody a 

vodní hospodářství tohoto Doplnění dokumentace. 

 

Ad 2) Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Ostrava 

Ve vztahu k ochraně vod ČIŽP požaduje doplnění dokumentace i o posouzení, zda 

vypouštěním odpadních vod z ČOV záměru nedojde k takovému ovlivnění kvality povrchové 

vody, která by znemožnila způsob jejího současného užití. 

Toto posouzení je obsaženo v Doplnění dokumentace výše (v kapitole 2.1. 

Vyhodnocení vlivů záměru na vody a vodní hospodářství). 

 

Ve vztahu k odpadovému hospodářství ČIŽP upozorňuje, že výkopová zemina při 

rekonstrukci vodovodu a kanalizace v rámci záměru, dále demontované staré potrubí a 

související vytěžený materiál mohou vykazovat nebezpečné vlastnosti, které činí odpad 

nebezpečným dle přílohy č. 2 zákona o odpadech. Proto původce musí tyto odpady zařadit 

dle Katalogu odpadů do příslušné kategorie a druhu a tyto odpady předávat pouze 

oprávněné osobě k převzetí nebezpečných odpadů. V dokumentaci uváděné některé pojmy 

(vytěžený materiál, materiál z demolice) zákon o odpadech nezná, nutno je specifikovat 

podle platné legislativy o odpadech. Dále upozorňuje, že na meziskládce nemohou být 

shromažďovány nebezpečné odpady, produkované odpady musí být shromažďovány 

utříděně dle druhů a kategorií odpadů. 

Vytěžený materiál v prostoru výstavby nádrží ČOV u chaty budou představovat 

především  odpady kat. č. 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03“. V případě materiálu z demolice objektu „Šantán“ bude největší množství odpadů 

představovat především odpad pod kat. č. 17 09 04 „Směsné stavební a demoliční 
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odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03“, kat. č. 17 02 01 „Dřevo“, 

kat. č. 17 02 02 „Sklo“.  

Nepředpokládáme, že materiál z výkopu pro vodovod a kanalizaci bude vykazovat 

nebezpečné vlastnosti, neboť se nejedná o průmyslovou oblast, či o oblast s jinou 

ekologickou zátěží. Staré vodovodní potrubí bude odvezeno do sběrných surovin. 

Podrobně bude nakládání s odpady, včetně konkretizace množství a druhů odpadů, 

řešeno v dalších stupních zpracování (dokumentace pro stavební povolení). 

 

Ad 3) MŽP, odbor zvlášt ě chrán ěných částí p řírody 

Ke kapitole D.IV. „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ uplatňuje následující připomínky: 

1) Str. 117 – podmínky uvedené v bodech 4, 5, a 6 v části „opatření ve fázi přípravy“ 

představují zákonné povinnosti investora, jež vyplývají z příslušných platných právních 

předpisů, nepovažujeme proto za smysluplné jejich uvádění v této kapitole (Stejně tak i 

v případě dalších opatření zde uvedených – např. konstatování, že: „se vznikajícími odpady 

bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy...“ – to je snad samozřejmost, že bude 

investor dodržovat platnou legislativu). 

Tyto podmínky byly v novém znění kapitoly D.IV vypuštěny (viz kapitola 4. Nové 

znění kapitoly D.IV dokumentace uvedená v tomto Doplnění dokumentace). 

 

2) Str. 11 – zpracovatel dokumentace konstatuje, že : „návrhy na opatření minimalizující 

negativní vliv světelného znečištění jsou uvedeny v kapitole B.I.6 a D.IV“. V kapitole B.I.6 

jsou sice tyto návrhy, které vycházejí z přílohy „Komentář z hlediska ochrany přírody a 

krajiny“ zpracované RNDr. Věrou Kouteckou a Zdeňkem Poláškem, uvedeny, avšak do 

kapitoly D.IV je zpracovatel dokumentace již nezapracoval. 

Vzhledem k tomu, že skutečně tyto návrhy uvedené v kapitole B.I.6 nebyly již 

zmíněny v kapitole D.IV, doplňujeme tímto do kapitoly D.IV. Charakteristika opatření 

k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 

prostředí“ podmínky, které uvádíme v kapitole 4 tohoto doplnění dokumentace. 

 

3) Zmírňující opatření vyplývající z posouzení vlivu záměru podle ustanovení §45i 

zákona č. 114/1992 Sb. (vlivy na soustavu Natura 2000) požadujeme v rámci kapitoly č. D.IV 

a následně i v průběhu dalších fází procesu posuzování vlivů uvádět samostatně od 

ostatních opatření, a to z důvodu jejich závaznosti v následných povolovacích řízeních. 

Na základě požadavku Ministerstva životního prostředí, odboru zvláště chráněných 

částí přírody jsou zmírňující opatření vyplývající z posouzení vlivu záměru na 
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soustavu NATURA 2000 uvedena v kapitole D.IV samostatně. Plné nové znění 

kapitoly D.IV je uvedeno v kapitole 4 tohoto doplnění dokumentace. 

 

4) Do kapitoly D.IV požadujeme zapracovat doporučení vyplývající ze závěrů provedené 

hydrologické studie (AQD – envitest s.r.o.). V oznámení bylo v kapitole D.IV uvedeno 

opatření: „Režim čerpání pitné vody a vypouštění vyčištěné odpadní vody bude nastaven 

tak, aby byl zajištěn dostatek vody z přeronu jímacího objektu pitné vody – minimálně 0,12 

l/s – a aby výsledná koncentrace BSK5 ve stružce po smísení odpadní vody s vodou 

z přeronu nebyla vyšší než 3 mg/l“. Toto opatření bylo z námi neznámých důvodů 

v dokumentaci přeformulováno na méně konkrétní znění: „Budou přijata příslušná opatření, 

aby byl zajištěn dostatek povrchové vody z přeronu jímacího objektu pitné vody (cca 0,12 

l/s).“. 

Doporučení hydrogeologické studie (AQD – envitest s.r.o.) byla zapracována do 

kapitoly D.IV Dokumentace podle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. Nově zpracované 

plné znění této kapitoly D.IV je uvedeno v kapitole  4. Nové znění kapitoly D.IV 

dokumentace tohoto doplnění dokumentace. Problematika množství a koncentrace 

vody byla řešena v kapitole 2. tohoto doplnění dokumentace. 

 

Ad 4) MŽP, odbor ochrany vod  

Souhlasí s předloženým záměrem za předpokladu dodržení požadavků stanovených 

nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a dále pravidel stanovených vyhláškou č. 

450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 

plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 

škodlivých následků. 

 

Ad 5) AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy  

Správa CHKO Beskydy sděluje, že nemá k dokumentaci zásadní připomínky s tím, že v další 

fázi posuzování budou plně respektována opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů (kapitola D.IV. str. 117/120 Dokumentace).   

 

Ad 6) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav ě 

KHS MSK se sídlem v Ostravě nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a 

nepovažuje za nutné daný záměr dále posuzovat. 

  

 



„OBNOVA BEZRU ČOVY CHATY NA LYSÉ HOŘE V BESKYDECH“ 

DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE dle p řílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

 Ecological Consulting a.s.  21 
www.ecological.cz 

Ad 7) Obec Malenovice 

Obec Malenovice souhlasí se závěrem dokumentace, že jako nejvýhodnější řešení záměru 

je realizace varianty U1 a V1, tedy varianty původního řešení Bezručovy chaty s vedením 

vodovodu ve stávající historické trase i se závěrem, že v oblasti nakládání s odpadními 

vodami je ekologicky přijatelný. Doporučuje záměr k urychlené realizaci, čímž dojde oproti 

dnešnímu stavu ke zlepšení vzhledu a stavu v současnosti zanedbaného vrcholu Lysé hory, 

jenž v žádném případě neodpovídá významu nejvyššího vrcholu Beskyd. 

 

Ad 8) OS Beskyd čan 

 
Nekompletním a neobjektivním hodnocením nejsou splněny požadavky zjišťovacího řízení 

v bodech: 

 

2 a) vyhodnocení kumulace negativních vlivů na zatížení dotčeného území pro jednotlivé 

ekosystémy a složky životního prostředí – ignoruje skutečnou situaci na lokalitě 

Na lokalitě byly provedeny terénní průzkumy, dokumentace vycházela z řady 

relevantních podkladů. Kumulace negativních vlivů byla řešena zvažovanou variantou 

U3 především v oblasti vlivu na krajinný ráz. Vliv v ostatních směrech nebylo možné 

zcela objektivně posoudit vzhledem k nedostatku vstupních údajů ke konkurenčnímu 

záměru.  

 

2 b) posouzení vlivu záměrů rozvoje sportovních aktivit a Natury 

Bezručova chata bude sloužit především jako zázemí pěších turistů. S provozováním 

sportovních aktivit chata nepočítá, bude sloužit pouze jako zázemí, není tedy 

povinností zpracovat vliv rozvoje sportovních aktivit. Zhodnocení vlivu na NATURU 

2000 je provedeno v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy Dokumentace 

EIA. 

 

2 d) zpracování variant pro snížení negativních vlivů 

V Dokumentaci EIA byly zpracovány varianty na základě celkové situace vrcholu 

Lysé hory. Ke snížení negativních vlivů byly zvažovány varianty nakládání 

s odpadními vodami. Z různých důvodů však byla jako realizovatelná stanovena 

varianta V1.    
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4 a) nakládání s výkopovou zeminou resp. způsob její dopravy na úložiště a jeho vliv na 

ŽP 

Nakládání s výkopovou zeminou je popsáno v rozsahu současné míry znalostí 

v kapitole B.III.3 Odpady zpracované Dokumentace. 

Dále je třeba upozornit, že veškeré nakládání s výkopovou zeminou bude prováděno 

ručně, případně spouštěním na laně pomocí kladky, tedy co nejšetrnějším způsobem 

vzhledem k ochraně životního prostředí. 

 

4 b) způsob řešení nakládání s odpady 

Nakládání s odpady je řešeno v kapitole B.III.3 Odpady zpracované Dokumentace. 

   

V posuzované dokumentaci chybí zohlednění a vypořádání některých požadavků...: 

1) Součástí dokumentace není vlastní projektová dokumentace všech částí záměru... 

Projektová dokumentace není povinnou součástí dokumentace, technické řešení 

záměru vycházející z podkladů předložených investorem je pro potřeby dokumentace 

EIA popsáno v kapitole B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru. Ke 

změnám oproti přednesenému projektu v Oznámení nedošlo. Byla pouze se 

zadavatelem konzultována možnost variant, pro které (alespoň částečně) vypracoval 

některé podklady. Změna v Oznámení oproti předchozím řízením nastala v počtu 

lůžek, které byly na základě naturového hodnocení sníženy (KOUTECKÁ, V. (2005): 

Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech. Posouzení podle ustanovení  § 

45i zákona č. 114/1992 Sb. (Vlivy na soustavu NATURA 2000) – ms., depon. in: 

RNDr. Věra Koutecká, Dvořákova 2265/24, 702 00 Ostrava). 

   

2) Výběr variant záměru neodpovídá našemu požadavku, např. záměr bez lůžek a 

s větší kapacitou obslužnosti restaurace... 

V Dokumentaci EIA byly hodnoceny varianty, které vyplynuly ze stávající situace 

existence dvou podobných záměrů v citlivé oblasti vrcholu Lysé hory. Byl tedy řešen 

zásadní problém kumulace těchto dvou záměrů. Pro zhodnocení snížení možných 

negativních vlivů z výstavby a provozu Bezručovy chaty byly zvažovány varianty 

nakládání s odpadními vodami. Další varianty nebyly investorem předloženy. 

Alternativy záměru bez lůžek a s větší kapacitou obslužnosti byly zpracovatelem 

dokumentace EIA zvažovány, tyto varianty však neřeší zásadní konflikty s ochranou 

přírody vzniklé existencí dvou konkurenčních záměrů (rovněž bylo v  tomto 

přihlédnuto k závěrům RNDr. Koutecké jak z hodnocení vlivů na NATURU 2000 – na 

základě kterého byl počet lůžek snížen na možné minimum, tak z přílohy 

dokumentace Komentář z hlediska ochrany přírody a krajiny. Navržený počet lůžek je 
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dle našeho názoru únosný i v případě provozu Horské chaty. Navíc se dle sdělení 

zástupce investora převažuje krátkodobá návštěvnost  a je možné ubytovací kapacitu 

dále snížit. Je předpokládána možnost, že ve vlastní projektové dokumentaci pro 

stavební povolení tedy může dojít k ještě příznivějším změnám vzhledem k ochraně 

životního prostředí (konkrétně v architektonickém řešení, kdy  je možné provést na 

základě odůvodněných požadavků úspornější exteriér chaty).   

 

3) Seriozní posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.... 

S obecným tvrzením, že funkcionalistická stavba ze 30. let  20. stol. s pultovou 

střechou na hory nepatří se neztotožňujeme. Vždy bychom měli vyhodnotit konkrétní 

stavbu pro konkrétní situaci a místo.  

 

Posouzení vlivu stavby (a to Bezručovy chaty i Slezského domu) na krajinný ráz  bylo 

provedeno podle nepublikovaného metodického postupu: „Metodický postup 

posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný 

ráz“ (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička 2004). Tento metodický postup byl 

vypracován ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a plně 

implementuje složky, které tvoří krajinný ráz (přírodní, kulturní a historické 

charakteristiky) 

 

Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz bylo provedeno pro 2 námi identifikovaná 

místa krajinného rázu. První místo krajinného rázu tvoří vrcholové partie Lysé hory, 

zde se budou obě stavby uplatňovat nejvíce. Druhé místo krajinného rázu jsme 

nazvali Lysohorská rozsocha.  

 

Jak bylo v posouzení napsáno, v dálkových pohledech se Bezručova chata téměř 

neuplatňuje. Bezručova chata nebude „clonit“ či „pohledově rušit“ žádnou stavbu. 

Vzhledem k tomu, že se uplatňuje jen výjimečně při dálkových pohledech (viz příloha 

6 v předloženém posouzení), typ střechy nebude  rozeznatelný, tedy dle našeho 

názoru pultová střecha objektu je přijatelná. 

 

Bezručova chata se bude uplatňovat především v námi identifikovaném místě 

krajinného rázu, který tvoří vrcholová partie Lysé hory.  Vrcholová partie Lysé hory 

byla postupně zastavována od druhé poloviny 19. století dodnes. V současné době 

zde můžeme nalézt 6 architektonicky zcela odlišných objektů. Tyto objekty jsou 

nesourodé nejen z hlediska použitého materiálu, ale zejména z hlediska hmotového 

řešení. Harmonické měřítko je zde stávajícími stavbami negativně ovlivněno. 
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Nenachází se zde žádný objekt, který by reprezentoval  architekturu, typickou pro 

zdejší oblast. Výjimkou snad je jen kamenný dům, který jako jediný z objektů má 

sedlovou střechu a je celý z přírodního materiálu (kámen a dřevo). Objekty na vrcholy 

Lysé hory tedy rovněž nesplňují kritéria, která jsou stanovena pro umisťování staveb 

v CHKO Beskydy dle Plánu péče (výjimkou je kamenný dům).  

 

Dle našeho názoru použitím pultové střechy u Bezručovy chaty nedojde v místě 

krajinného rázu, které tvoří vrcholové partie Lysé hory, k negativnímu zásahu do 

estetických hodnot tohoto místa, protože zde neexistují architektonicky původní 

stavby, ale pouze architektonicky odlišné stavby. Dominantou zde je televizní vysílač 

a právě funkcionalistická jednoduchost může velmi dobře korespondovat s touto 

technickou stavbou z 80. let a i s ostatními stavbami na vrcholu.  

 

Navíc navrhovaná stavba je replikou chaty ze 30. let, chata na tomto místě existovala 

bez problému téměř 40 let, a její výstavbou dojde k obnově historické charakteristiky 

daného místa. Tedy dojde k pozitivnímu zásahu do krajinného rázu místa krajinného 

rázu, protože historická charakteristika je součástí krajinného rázu.   

 

V následujícím přehledu je Projekt Bezručovy chaty porovnán s kritérii stanovenými  

pro umisťování staveb v CHKO Beskydy (dle Plánu péče): 

• půdorys objektu - obdélný půdorys, kde délka se rovná zhruba dvojnásobku 

šířky stavby. - splňuje  

• komín - umístění komína poblíž hřebene střechy. Příčinou této polohy komína 

bylo nejen situování kuchyňské části v dispozici objektu, ale i jeho ochrana proti 

povětrnostním podmínkám. - nespl ňuje 

• vstup do domu - vstup v podélné boční stěně, pokud možno ve střední části. 

Tato zásada vychází z půdorysného členění, typického pro naši tradiční zástavbu a 

se vstupem přes síň. Vstup ve štítové stěně byl zásadně nepřijatelný a nemožný, 

neboť by se vstupovalo přímo do obytné místnosti. Částečně splňuje , hlavní vchod 

je situován ze severní strany (podélná), vchody jsou situovány ze západní a východní 

strany (boční). 

• okna - symetrické umístění dělených oken. Ve štítové fasádě symetrické umístění 

oken a použití menších členěných, případně i sdružených okenních otvorů v 

podkrovní části - splňuje 

• střecha - symetrická sedlová střecha se sklonem okolo 45o. Hřeben střechy je 

orientován rovnoběžně s delší stranou objektu. Je potřeba citlivě z estetického 
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hlediska posuzovat použití nových materiálů nahrazujících tradiční střešní krytiny. Při 

použití moderní techniky a technologie by zde měl mít své místo i kvalitní řemeslný 

detail. Souvisejícím znakem je totožnost spodní úrovně střechy a stropu. Domy byly 

budovány vždy jako přízemní nebo později patrové s konstrukcí krovu posazenou 

přímo na stropní konstrukci obytného podlaží. Teprve až rozvoj vaznicového krovu, 

který umožňuje výhodné budování podkroví jeho uložením na půdní nadezdívku 

bočních okapových stěn porušil tuto tradici. Půdní polopatro s vaznicovým krovem, 

pocházející z počátku 20. století je dnes v některých oblastech natolik běžné, že je 

přiřazováno ke znakům architektury lidové. - nespl ňuje  

• použití p řírodních materiál ů - jde o využití přírodních materiálů (dřevo, kámen). 

Na podezdívky objektů byl používán materiál nejblíže dostupný a tudíž pro jednotlivé 

oblasti typický. V této oblasti je to hlavně pískovec. - splňuje  

• omítka - na fasádách objektů používány omítky a nátěry, které vzhledově 

odpovídají vápennému nátěru nebo štukové omítce. Použití tvrdých cementových 

stříkaných omítek je nevhodné. - splňuje  

 

Dle Stanoviska Obce architektů k výstavbě Bezručovy chaty na Lysé hoře 

z 1.12.2004 (viz PŘÍLOHA č. 2 tohoto doplnění dokumentace) je horská chata jiný 

stavební druh než horská chalupa. Má jinou velikost, měřítko, účel. Nemůže být tudíž 

její zvětšeninou včetně sedlové střechy, polovaleb a kabřinců. Proto funkcionalistický 

přístup je dle Obce architektů nanejvýš vhodný. Příchozí pochopí, že  se jedná o 

ubytovací zařízení s účelně navrženou dispozicí. 

   Navíc, jak již bylo uvedeno výše, lze dle sdělení zástupce investora, provést 

v dokumentaci pro stavební povolení úpravy v dispozici chaty, kdy je možné provést 

úspornější exteriér a zároveň provést úpravy v materiálovém složení (kamenná 

podezdívka a srubová stavba).  

 

4) Variantní způsob řešení zásobování vytvořením meziskladu např. v Krásné (snížení 

počtu výjezdů optimalizací dopravy) 

Varianty řešení zásobování jsou reálné pouze po komunikaci. Provozování vrtulníku 

je nevhodné z důvodu vysokých nákladů na provoz a z důvodu produkovaného hluku. 

Provozování meziskladu v Krásné rovněž dle názoru zpracovatele neřeší počty 

výjezdů na samotný vrchol Lysé hory, ty by s největší pravděpodobností měly stejnou 

frekvenci. Toto však v současnosti nelze dokázat. Podrobné řešení této problematiky 

bude spíše úkolem navazujících řízení či samotného provozu Bezručovy chaty. 
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5) Hluková studie stanovuje hlučnost na hranici NPR Mazák, požadovali jsme však 

vyhodnocení hlučnosti uvnitř NPR – tedy vrstevnice dosahu hladin akustického tlaku 

v MZCHÚ. Údaje jsou potřebné pro posouzení dosahu vlivu trvalého hluku (tepelná čerpadla) 

a dočasného hluku (terasy s návštěvníky) vzhledem k umístění zdroje vysoko nad terénem, 

tedy i nad lesním porostem. 

Rozsah zpracování hlukové studie pro posouzení vlivu hluku z provozu Bezručovy 

chaty jak na veřejné zdraví, tak na faunu NPR Mazák, je dostatečný. Vzhledem 

k tomu, že hladina hluku na hranici NPR Mazák dosáhne hodnoty 45,2 dB, která je 

z hlediska studie vlivu akustického tlaku na denzitu živočichů vyhovující [podrobněji 

viz dále v textu Ad 10) bod d)] a v prostoru NPR Mazák se bude hluk dále výrazně 

snižovat, nebylo třeba hlukovou studii dále rozpracovávat. 

 

Vlastní připomínky: 

a) odpadní vody 

Problematika je řešena v kapitole 2.1. Vyhodnocení vlivů záměru na vody a vodní 

hospodářství tohoto doplnění dokumentace. 

 

b) volba variant a jejich precizování 

Reakce viz výše bod 2) tohoto vyjádření OS Beskydčan. 

 

c) hodnocení variant 

Při hodnocení variant byla projevena snaha co nejobjektivněji postihnout jednotlivé 

uvažované varianty v základních parametrech. 

 

d) Není řešena dostatečná obslužnost návštěvníků vrcholu během plánované dvouleté 

výstavby. 

Řešení obsluhy turistické veřejnosti není úkolem posuzování vlivů na životního 

prostředí. Předpokládáme, že občerstvení návštěvníků bude v období výstavby 

stejně jako za současného stavu zajištěno ostatními provozovateli občerstvení na 

vrcholu Lysé hory.  
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Ad 9) Hnutí Duha, Olomouc 

Hnutí DUHA má k dokumentaci následující připomínky: 

a) Podceňuje vliv na povrchové a podzemní vody (záměr má prakticky znehodnotit 

pramen na Velkých větrech svými odpadními vodami). 

V kapitolách uvedených výše v tomto Doplnění dokumentace (kap. 2.1. Vyhodnocení 

vlivů záměru na vody a vodní hospodářství) je vyhodnocen vliv na povrchové a 

podzemní vody. Dle tohoto vyhodnocení neočekáváme, že dojde ke znehodnocení 

pramene v lokalitě „Na větrech“. 

 

b) Podceňuje vliv na některé zvláště chráněné druhy, které se v NPR Mazák pravidelně 

vyskytují, např. rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd hnědý (Ursus arctos), případně nebere 

v úvahu, že i druh zjištěný v blízkém okolí dotčeného území toto území s největší 

pravděpodobností obývá (vzhledem k velikosti individuálních okrsků sledovaných druhů). To 

dokládají naše terénní pozorování, každoročně zasílané na Správu CHKO Beskydy. 

Vliv na výše zmíněné druhy živočichů rozhodně podceněn nebyl. Těmito živočišnými 

druhy se mimo jiné podrobně zabývalo naturové hodnocení (KOUTECKÁ, V. (2005): 

Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech. Posouzení podle ustanovení  

§45i zákona č. 114/1992 Sb. (Vlivy na soustavu NATURA 2000) – ms., depon. in: 

RNDr. Věra Koutecká, Dvořákova 2265/24, 702 00 Ostrava) v jehož závěru jsou 

navržena opatření, jejichž dodržení umožňuje realizaci záměru Bezručovy chaty. 

Závěry naturového hodnocení byly převzaty do Oznámení podle přílohy č. 3 zákona 

č. 100/2001 Sb. a také do Dokumentace podle přílohy č. 4 výše jmenovaného 

zákona. V tomto doplnění dokumentace jsou uvedeny v kapitole 4. Nové znění 

kapitoly D.IV dokumentace. 

 

c) Není objektivně zhodnocen vliv vzhledu stavby na estetiku. Funkcionalistická stavba 

ze 30. let minulého století s pultovou střechou na hory nepatří. 

Reakce na připomínku viz ad 8) bod 3). Dle vyjádření Obce architektů (viz PŘÍLOHA 

č. 2 tohoto Doplnění dokumentace) je funkcionalistický styl chaty zcela vyhovující. 

 

 Ad 10) Pan Vladimír Bílek, Mohelnice 

Dle pana Bílka se dokumentace dostatečně nevypořádává s požadavky obsaženými v části 

D přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Například: 

a) Podceňuje vliv na povrchové a podzemní vody (záměr má prakticky znehodnotit 

pramen na Velkých větrech svými odpadními vodami 

Viz ad 9). 
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b) Nedostatečně řeší situaci, kdy pramen má nedostatek vody pro vlastní provoz chaty a 

vůbec žádnou vodu pro ředění odpadních vod. 

Tato problematika je řešena v kapitole 2.1. Vyhodnocení vlivů záměru na vody a 

vodní hospodářství. 

Zároveň zde můžeme dodat, že spotřeba pitné vody pro provoz chaty je 

minimalizována i využitím zadržené srážkové vody (pomocí akumulační nádrže o 

objemu 35 m3). Chata bude mít oddílný rozvod - nezávislý rozvod pitné a užitkové 

vody. Užitková voda bude sloužit pro WC, úklid, požární účely a  bude také sloužit pro  

ředění vyčištěné vody z ČOV.  Pitná voda bude sloužit  pouze pro pití, mytí a vaření. 

 

c) Není řešen dopad situace obsluhování návštěvníků po dobu výstavby chaty 

Náhradní způsob obsluhování návštěvníků nebude provozován. Předpokládáme, že 

občerstvení návštěvníků bude v období výstavby stejně jako za současného stavu 

zajištěno ostatními provozovateli občerstvení na vrcholu Lysé hory. 

 

d) Není navrženo dostatečné opatření k vyloučení trvalé hlučnosti z tepelného 

čerpadla, která ovlivní nejen návštěvníky, ale především život v rezervaci v těsné blízkosti 

záměru. Není navrženo žádné variantní řešení  změnou technologie vytápění. 

Pro zhodnocení hlučnosti tepelného čerpadla byla vypracována hluková studie, která 

byla součástí Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. jako příloha č. 3. 

Hluková studie hodnotila vliv stacionárních zdrojů hluku - vzduchotechniky 

a tepelného čerpadla – a akustického tlaku z provozu kuchyně a restaurace 

na nejbližší chráněné vnitřní a vnější prostory. Další zařízení, která by mohla být 

zdrojem nadlimitního hluku v chráněném venkovním nebo vnitřním prostředí nejsou 

známa. 

Z hlukové studie vyplynulo, že na hranici NPR Mazák, ležící ve vzdálenosti cca 6 m 

od jihozápadní stěny chaty, bude dominantním zdrojem hluku provoz tepelných 

čerpadel. Hladina akustického tlaku z jejich provozu dosáhne hodnoty  LAeq,24hodin = 

45,2 dB. 

V chráněném venkovním prostoru před nejbližším oknem pokoje personálu 

v podzemním podlaží bude hladina akust. tlaku LAeq,8hodin = LAeq,1hodina = 38,0 dB.  

Hladina akustického tlaku na hranici chráněného venkovního prostoru před okny 

pokojů hostů nepřekročí  LAeq,8hodin = LAeq,1hodina = 40 dB.  

Venkovní jednotky tepelných čerpadel budou umístěny na jižní straně chaty. Vložný 

útlum na samotném objektu chaty pro směr šíření akustického tlaku ke chráněným 

objektům meteostanice a budovy vysílače bude natolik velký, že hladina akustického 
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tlaku stávajícího hluku pozadí nebude na hranici chráněného venkovního prostoru 

obou objektů provozem tepelného čerpadla navýšena. 

Pro zhodnocení míry disturbančního vlivu této hodnoty akustického tlaku byly použity 

závěry studie uvedené v publikaci Wildlife and Roads – The Ecological Impact.  

Tato studie se opírala o výsledky z několika dřívějších studií vlivu akustického tlaku 

silniční dopravy na denzitu živočichů. Jako limitní hodnoty pro hnízdění ptáků i pro 

rozmnožování ostatních druhů byly stanoveny hodnoty uvedené v následující tabulce. 

Hodnoty nižší, než tyto limitní, nemají vliv na denzitu živočišných druhů. 

 

Tab. 1: Limitní hodnoty v dB pro hnízdní ptáky a ostatní druhy živočichů 

Stanoviště     Ornitofauna 
  Všechny 

druhy 

Les 36-58 45-52 

Volná pastvina 43-60 47 

 

Z uvedeného vyplývá, že hodnota 45,2 dB na hranici NPR Mazák je vyhovující, 

přičemž hluk ze silniční dopravy posuzovaný v rámci modelové studie má výrazně 

vyšší disturbanční dopad než hluk z provozu Bezručovy chaty.  

Z výše popsaných důvodů se tedy vytápění pomocí tepelného čerpadla jeví jako 

vyhovující a tedy není třeba navrhovat jiná variantní řešení technologie vytápění. 

 

e) Není objektivně zhodnocen vliv vzhledu  stavby na estetiku. Funkcionalistická stavba 

ze 30. let minulého století s pultovou střechou na hory nepatří. 

Reakce uvedena viz ad 8) bod 3). 

 

f) Dokumentace přehlíží skutečnost, že stavbou Bezručovy chaty se zmenší volný 

prostor vrcholu a přitom by stačilo jen opravit Restauraci Lysá hora 

S obnovou  Bezručovy chaty je počítáno již v Urbanistické studii vrcholu Lysé hory 

(Gajdušek et al. 2002), chata zde již v historii dlouhodobě existovala, realizace 

záměru rovněž přispěje k řešení současných problémů vrcholu Lysé hory (neestetický 

vzhled a stav vrcholu, nekoordinovaný pohyb návštěvníků po celém prostoru vrcholu 

bez dostatečného počtu míst k sezení, nová legislativa v oblasti vodního 

hospodářství, ad.).   
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Pan Bílek požaduje vrácení dokumentace k doplnění nebo přepracování. Novou 

dokumentaci požaduje zpracovat v souladu s Lysohorským desaterem udržitelného rozvoje 

turistického ruchu vrcholu. 

 

Ad 11) Pan Tomáš Duda, Ostrava 

Viz ad 10). 

 

Ad 12) Paní Veronika Syrová, Lanškroun 

Viz ad 10). 

 

Ad 13) Mgr. Michal Rezek, Brno 

Viz ad 10). 

 

Ad 14) Paní Pavla Zelenková, Zdenice 

Viz ad 10). 

 

Ad 15) Ing. Martin Ulman, Bohumín 

1) Již v minulé dokumentaci nebylo řešeno vodní hospodářství pro navrhovanou BCH a 

současná EIA to neřeší taky. Stále se uvažuje o vypouštění odpadních vod z BCH do 

pramene Na Větrech, tady nemůžeme hovořit o vodoteči a o ředění, neboť tento pramen 

v teplých měsících nemá skoro žádnou kapacitu nebo zcela vysychá, tudíž nemůže sloužit 

ani jako zdroj vody pro BCH, natož jako vodoteč, kde by mělo „docházet“ k nějakému ředění. 

Dále je paradoxně plánováno vypouštění odpadních vod do vodárenského pásma 

Malenovice a přírodní rezervace Malenovického kotle. 

Tato problematika je řešena v kapitole 2.1. Vyhodnocení vlivů záměru na vody a 

vodní hospodářství. 

 

2) Výstavbou BCH a budovy „technického zázemí“ dojde k navyšování zastavěnosti 

vrcholu Lysé hory, což je v rozporu s CHKO a dále dojde k navýšení ubytovacích kapacit, 

což je také v rozporu s CHKO. Nehledě na to, že budova tech. zázemí už tam dnes je. 

Ubytování je navrženo jako turistické, ale toho je na vrcholu dost a je otázkou, zda ve 21. 

století bude zájem o ubytování s palandami a sprchou a toaletou na chodbě. Chata je 

navržena jako replika chaty z 30.let minulého století (nevhodná pro vrcholovou partii Lysé 

hory) se stejnou půdorysnou velikostí tehdy pro 40 lidí, ale dnes jen pro 15. Myslel jsem, že 

když turisté ubrali ubytovací kapacitu, přesunuli ji alespoň do restaurační kapacity. Ale není 

tomu tak. Vrchol LH nutně potřebuje řešit restaurační kapacitu při tak narůstající jeho 
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návštěvnosti, ale toto nová BCH naprosto neřeší a proto si myslím, že je výstavba BCH zcela 

zbytečná. 

S obnovou  Bezručovy chaty je počítáno již v Urbanistické studii vrcholu Lysé hory 

(Gajdušek et al. 2002), chata zde již v historii dlouhodobě existovala, realizace 

záměru rovněž přispěje k řešení současných problémů vrcholu Lysé hory (neestetický 

vzhled a stav vrcholu, nekoordinovaný pohyb návštěvníků po celém prostoru vrcholu 

bez dostatečného počtu míst k sezení, nová legislativa v oblasti vodního 

hospodářství, ad.).   

 

3) V dokumentaci je vyčítána konkurenčnímu projektu jeho komerčnost jako negativní 

jev. KČT je příspěvkovou organizací zcela odkázanou na dotaci ze státního rozpočtu a 

penězích vybraných od členské základny, a tak si myslím, že pokud se vlastník nebude 

chovat právě komerčně, dopadne BCH podobně jako dnes proslulý nelegálně provozovaný 

Šantán a spousta objektů patřících KČT, všechny opravy těchto objektů jdou ve formě dotací 

na vrub státního rozpočtu a daňových poplatníků. 

Jedná se o obchodně-právní záležitost, kterou hodnocení vlivů uvedeného záměru na 

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. neřeší, ani řešit nemůže.  

 

4) V dokumentaci jsou nepravdivé údaje o již existující a legálně fungující ČOV. 

Výstavba nové ČOV je naprosto zbytečná a opět se zmenší volný prostor na vrcholu LH.  

Navrhovaná ČOV jako součást záměru obnovy Bezručovy chaty bude představovat 

stavbu zcela v souladu s požadavky legislativy. 

 

 

Ad 16) Ing. Karel Chvostek, Frýdek-Místek 

1) Navrhovaných 90 míst u stolu je žalostně málo. Dle zkušeností z provozu Chaty Lysá 

hora je zapotřebí minimálně 2-3 x více, ale spíše ještě více s ohledem na stále narůstající 

zájem o turistiku. 

Vzhledem k potřebě minimalizovat vliv na životní prostředí realizací záměru 

(například množství vznikajících odpadních vod) je předpokládaný počet 

obsluhovaných a ubytovaných hostů zcela dostačující.  
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2) Tomu zdaleka neodpovídá ani navrhovaná kapacita ubytování pro personál. Chatu 

Lysá hora v současnosti obsluhuje ve špičkových dnech (je jich zatím 10-15) personál 12 lidí 

a to je brzdným elementem nedostatečná plocha kuchyně a jejího zázemí, které neumožňuje 

zvýšit výrobu jídel dle požadavku a návštěvnosti. 

Kapacita ubytování pro personál je vzhledem ke kapacitě ubytování a míst k sezení 

v restauraci , jídelně a na terase předpokládána jako dostatečná. KČT předpokládá, 

že personál bude představovat rodina chataře a dvě až tři pomocné síly.  

 

3) Lysá hora netrpí nedostatkem ubytování v turistické chatě. Té je dost a je vytížena 

v průměru na 5%. Co však chybí je ubytování a služby odpovídající době, ve které žijeme, tj. 

se sociálním příslušenstvím na pokoji atd. Přece tam nebudeme budovat stanový tábor, 

nebo zemljanky, aby to bylo ještě dokonalejší. 

Klub českých turistů se zavázal ke snaze minimalizovat negativní vliv na životní 

prostředí, tomu je tedy uzpůsoben i charakter nabízeného ubytování, které i dle 

našeho názoru zcela odpovídá svému umístění do zvláště chráněného území.  

 

4) Lysá hora nemá nedostatek technického zázemí. Má funkční ČOV s výsledky, které 

splňují požadované normy kvality odpadních vod a s dostatečnou kapacitou umožňující 

čištění všech objektů na Lysé hoře. Dále má garáž pro rolbu, skútr i jiná potřebná zařízení. 

Má prostory pro skladování dřeva. Má fungující kanalizaci i vodní zásobník na 100 m3 vody. 

Má dostatečný zdroj vody pro zásobování celého vrcholu (vodní zdroj Radiokomunikací). 

Jediný problém který je, že nemá možnost vypouštění odpadových vod do vodoteče, jak 

předepisuje zákon. Tyto všechny funkce a objekty Lysá hora má aniž se kopne do země, 

aniž se bude uměle zvyšovat zastavěnost vrcholu. 

S obnovou  Bezručovy chaty je počítáno již v Urbanistické studii vrcholu Lysé hory 

(Gajdušek et al. 2002), chata zde již v historii dlouhodobě existovala, realizace 

záměru rovněž přispěje k řešení současných problémů vrcholu Lysé hory (neestetický 

vzhled a stav vrcholu, nekoordinovaný pohyb návštěvníků po celém prostoru vrcholu 

bez dostatečného počtu míst k sezení, nová legislativa v oblasti vodního 

hospodářství, ad.).   

 

5) Navržený způsob likvidace odpadních vod je řešením, kdy bude dlouhodobě 

porušován zákon o odpadech a vodách. V obdobích, kdy jsou menší srážky (letos to bylo 

několik týdnů) je přeron z pramene na Větrech nulový. Tatáž dlouhodobá situace je i v zimě. 

Kalkulovat s nějakým průměrným číslem je zcela nesmyslné. Z toho jasně vyplývá, že 

navržený způsob vypouštění odpadních vod je nereálný a vyžaduje využití jiné vodoteče než 
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je přeron pramene na Větrech. Jinak bude dlouhodobě docházet k výtoku odpadních vod na 

povrch za pramenem na Větrech bez možnosti ředění s odpadem na vodárenské pásmo pod 

ním a tím k porušování zákona. 

Tato problematika je řešena v kapitole 2.1. Vyhodnocení vlivů záměru na vody a 

vodní hospodářství. 

 

6) Ve zprávě se silně zdůrazňuje nekomerční činnost při provozu navrhované Bezručovy 

chaty. Dle mého názoru a zkušeností je tomu naopak. Jen dostatečně silný a dostatečně 

čitelný subjekt může zajistit  řádnou funkci takového zařízení obzvlášť v tak frekventovaném 

a složitém místě. U něj by nebylo možné aby bez vody, bez ČOV, bez záchodů, bez 

kanalizace, bez smlouvy o dodávkách vody a používaní WC pro své návštěvníky provozoval 

veřejné stravovací zařízení jako je Bezručova chata – Šantán. 

Jak již bylo zmíněno výše, i tato připomínka se týká spíše obchodně-právních 

záležitostí, které hodnocení vlivů uvedeného záměru na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb. neřeší, ani řešit nemůže.  

Provozování Bezručovy chaty bude v souladu s legislativními předpisy, zároveň 

budou nabízeny služby takového charakteru a budou přijata veškerá navržená 

opatření, aby byl minimalizován či kompenzován negativní vliv realizace záměru na 

životní prostředí.  

 

Ad 17) Paní Eva Štefková, Napajedla 

Viz ad 10). 

 

Ad 18) Pan Radek Menšík, Frýdek-Místek 

Pan Menšík má k dokumentaci následující připomínky: 

1. Navrhovaný způsob vypouštění odpadní vody do vodoteče, která se nachází na 

Větrech v Malenovickém kotli, jsem nikde nenašel zakreslenou v mapách. V období sucha ve 

dnech 20.7.2007 a 19.8.2007 z této vodoteče vůbec nevytékala voda, nevím jakou vodou 

chtějí ředit odpadní vodu a ještě zásobovat vlastní provoz chaty z pramene, který má 

nedostatek vody. 

Problematika odpadních vod je řešena v kapitole 2.1. Vyhodnocení vlivů záměru na 

vody a vodní hospodářství. 

 

2. V dokumentaci jsem nenašel řešení provizorního občerstvení a záchodů pro 

návštěvníky v průběhu stavby chaty. 

Reakce na připomínku viz ad 10). 
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3. Proč v projektu je počítáno s dalším navýšením lůžkové kapacity, když v současné 

době vrchol nabízí možnost nouzového přespání na chatě p. Antonína Ludvíka, a dále 

možnost noclehů v rámci lyž. kurzů v objektu Kameňák patřící společnosti AK 1324 s.r.o. 

Lůžková část byla součástí již původní Bezručovy chaty a proto byla zahrnuta i do 

projektu chaty současné, jež bude replikou původní  chaty. Současný uvažovaný 

počet lůžek je reakcí na požadavky minimalizace lůžkové kapacity Správou CHKO 

Beskydy a je stanoven na základě doporučení naturového hodnocení, je tedy plně 

únosný z hlediska životního prostředí. Tento předpoklad počtu lůžek však lze 

v dokumentaci pro stavební povolení na základě odůvodněných připomínek dále 

snížit a tedy i navrhnout úspornější exteriér. 

 

4. Samotnou výstavbou BCH a doprovodných objektů dojde k dalšímu zmenšení 

volného prostoru na vrcholu, přitom by stačilo pouze zrekonstruovat a opravit stávající 

obslužné objekty na Lysé hoře. 

S obnovou  Bezručovy chaty je počítáno již v Urbanistické studii vrcholu Lysé hory 

(Gajdušek et al. 2002), chata zde již v historii dlouhodobě existovala, realizace 

záměru rovněž přispěje k řešení současných problémů vrcholu Lysé hory (neestetický 

vzhled a stav vrcholu, nekoordinovaný pohyb návštěvníků po celém prostoru vrcholu 

bez dostatečného počtu míst k sezení, nová legislativa v oblasti vodního 

hospodářství, apod.).   

 

Ad 19) Paní Monika Kašparová, Ostravice 

Paní Kašparová má následující připomínky: 

1. Zaráží mě, že na úplně novém (zatím) nezastavěném místě by měla stát novostavba 

(přitom stačí opravit restauraci Lysá hora) 

Místo, kde má být umístěn záměr, představuje v současnosti rumiště zarůstající zbytky 

základů původní Bezručovy chaty. Tato lokalita není reprezentativní součástí vrcholu 

Lysé hory, proto se domníváme, že výstavbou záměru dojde spíše ke zlepšení její 

estetické stránky. 

 

2. Ani vzhled této budovy krajinnému rázu nijak nepřispěje, spíše naopak. 

Reakce na problematiku krajinného rázu je uvedena v části ad) 8 OS Beskydčan. 
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3. Výstavba a zavedení tepelného čerpadla není možná tou nejlepší technologií a 

řešením z důvodů hlučnosti, která bude mít vliv na živé organismy v rezervaci a 

nejbližším okolí. Zřejmě ovlivní i pohodu návštěvníků. 

Při posuzování vlivu hlučnosti tepelného čerpadla nebyl zjištěn žádný nedostatek 

vyplývající z platné legislativy a ze studie ovlivnění fauny v okolí záměru, tento návrh je 

tedy v dané lokalitě přijatelný. 

 

4. Také není v dokumentaci dořešena situace ohledně zásobení vodou a myslím, že i 

dopad na povrchové a podzemní vody (pramen na Velkých Větrech) bude o 

mnohem větší než se předpokládá. 

Posouzení dopadu na povrchové a podzemní vody je uvedeno v kapitole 2.1. 

Vyhodnocení vlivů záměru na vody a vodní hospodářství. 

 

Ad 20 - 23)  

Viz ad 10). 

 

Ad 24 - 25)  

Viz ad 10) a ad 18). 

 

Ad 26) Pan Michal Bojda, Lide čko 

Viz ad 10). 

 

Ad 27) Pan Martin Jan ča 

Navrhuje změnu lokalizace Bezručovy chaty na základy bývalého bufetu, toto řešení by 

podle něj vedlo k vyřešení problematiky odpadních vod vzhledem k již existující čističce 

odpadních vod a k vyřešení hlučnosti tepelného čerpadla na okraji NPR Mazák. Vytýká 

rovněž, že funkcionalistická stavba s rovnou střechou na vrcholky hor nepatří. 

Dle jednotlivých odborných studií, jež byly zpracovány pro Oznámení a Dokumentaci 

EIA, nebyla potvrzena nevhodnost předpokládané lokality k umístění Bezručovy chaty, 

nevhodnost tohoto umístění nebyla potvrzena ani z legislativního hlediska, proto 

považujeme umístění Bezručovy chaty na původním místě za vhodné. Investor je ovšem 

dle vyjádření zástupce investora ochoten umístit chatu na základy bufetu „Šantán“. Tato 

změna umístění však dle našeho názoru není nutná a nebyla dosud podrobněji 

zpracovávána.   
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Ad 28 – 32)  

Viz ad 10). 

 

4. Nové znění kapitoly D.IV. dokumentace 

 

Opatření ve fázi p řípravy:  

1. Investor zpracuje v relevantních případech nakládání se závadnými látkami ve smyslu 

ustanovení §39 vodního zákona  havarijní plán, který bude schválený příslušným 

vodoprávním orgánem. 

2. Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval 

nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí 

3. Budou zajištěny individuální správní akty, resp. rozhodnutí uvedená v kapitole B.I.9. 

4. Investor zažádá v souvislosti s výstavbou o udělení výjimek ze zásahu do I. a II. zóny 

CHKO (trasa vodovodu a kanalizace probíhá I.zónou, chata se nachází ve II.zóně). 

Výjimky v tomto případě uděluje vláda ČR. 

5. Investor dále zažádá o udělení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů 

hořce tolitového (Gentiana asclepiadea) a ještěrky živorodé (Zootoca vivipara), kteří patří 

mezi silně ohrožené druhy. Pro vydávání výjimek k zásahům do biotopů zvláště 

chráněných druhů jsou u silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů příslušné správy 

CHKO (zde SCHKO Beskydy). V rámci vlastní realizace stavby se investor bude řídit 

podmínkami, které stanoví ve svém vyjádření tyto orgány. 

6. V případě prokázaného výskytu dalších zvláště chráněných druhů živočichů dle zákona 

č. 114/1992 Sb. či jejich dodatečném nálezu v lokalitě stavby, zajistí investor před vlastní 

výstavbou udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu a případný 

záchranný transfer. 

7. V průběhu přípravných prací i v průběhu výstavby bude důsledně dbáno na likvidaci 

neoindigenofytů v areálu a případných deponiích zemin. 

8. Před započetím stavby bude uzavřena písemná dohoda mezi investorem a organizací 

provádějící archeologický dohled (Archeologický ústav AV ČR Brno). 

9. Nejméně 10 dní před zamýšleným počátkem zemních prací bude organizace provádějící 

archeologický dohled informována o přesném počátku výkopových prací a o umožnění 

kontroly výkopů. 

10. Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude 

zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.  
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11. Bude zamezeno nežádoucím zásahům do bilančního režimu prameniště, které by mohly 

snížit množství odtékající vody z přeronu výrazně pod zjištěnou hodnotu ( cca 0,12 l/s).  

12. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby budou upřednostňováni ti, kteří budou 

garantovat minimalizaci negativních vlivů stavby na zdraví obyvatel a budou používat 

moderní a progresivní postupy výstavby (využití méně hlučných a životnímu prostředí 

šetrných technologií). 

13. Zpracovat a nechat schválit provozní řád čistírny odpadních vod. 

14. Doporučujeme provést dlouhodobé hydrologické měření a výpočet využitelné vydatnosti 

prameniště Na Větrech včetně provedení  doplňkového hydrogeologického  posouzení  

dané lokality. 

15. Na stavbě bude přítomen autorizovaný stavební dozor. 

 

Opatření ve fázi realizace: 

1. Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a 

majetku při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a ČSN. 

2. Je třeba zcela vyloučit možné havarijní znečištění vyplývající z úniku provozních kapalin 

(pohonných hmot, olejů), nátěrových hmot či jiných chemikálií do okolního prostředí.  

3. Bude prováděna preventivní a pravidelná údržba všech mechanismů, které budou na 

zájmové lokalitě používány. Stroje budou zabezpečeny proti úniku ropných látek (např. 

záchytné vany). 

4. Stavební práce budou směřovány do období mimo hnízdění většiny druhů ptáků, a to 

mimo období březen až první polovina července. 

5. Kvůli minimalizaci hlukového zatížení lokality bude nutno do výdechového kanálu 

vzduchotechniky umístit tlumič hluku. 

6. Případné krátkodobé deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty, které 

nebudou bezprostředně využity do šesti týdnů od vlastní skrývky, budou osety travinami. 

7. V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému 

památkovému ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum. 

8. V případě zjištění narušení archeologické terénní situace umožní investor dokumentaci či 

záchranný archeologický výzkum, dále bude zajištěno ohlášení náhodných 

archeologických nálezů zjištěných v průběhu stavby. 

9. Dodavatel stavby bude mít uzavřenu smlouvu s oprávněnou osobou provozující zařízení 

k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu. 

10. Odpady budou předávány k využití či zneškodnění pouze oprávněným osobám. 
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11. Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů“ (vyhláška č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů). 

12. Vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány 

k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nebudou obsahovat 

nebezpečné složky a nebudou znečištěny nebezpečnými látkami. 

13. Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby, např. 

na odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech.  

14. Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám v 

prostorách k tomuto účelu vyhrazených.  

15. Zařízení staveniště bude vybaveno chemickým WC. 

16. Splaškové vody z mytí rukou nebudou vypouštěny volně na terén, ale jímány a 

likvidovány v souladu se zákonem o vodách. 

17. Na zařízení staveniště budou v dostatečném množství k dispozici havarijní prostředky. 

18. Používané nákladní automobily a stavební mechanizace budou v dokonalém technickém 

stavu a budou splňovat příslušné normy stanovené pro jejich provoz. 

19.  Na zařízení staveniště nebude dlouhodobě odstavována mechanizace či parkovány 

osobní a nákladní automobily. 

20. V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými vanami 

pro zachycení případných úkapů ropných látek. 

21. Vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném. 

Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným 

kropením prostoru staveniště, deponií zemin a přístupových komunikací. 

22. Stavební práce budou organizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění okolí 

hlukem a emisemi (vypínání motorů, kontrola technického stavu mechanizace a strojů, 

kropení staveniště, deponií apod.). 

23. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 

budou uskutečňovány v obytné zástavbě v pracovní dny v rámci běžné pracovní doby. 

Stavba nebude prováděna v nočních hodinách (tj. 22.00 – 6.00), ve dnech pracovního 

klidu a v době státem uznaných svátků. 

24. Po ukončení stavebních prací bude přístupová komunikace bezodkladně uvedena do 

původního stavu, stejně tak jako plocha zařízení stavenišť. 

25. Na ploše zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám ani PHM 

s výjimkou množství pro jednodenní potřebu ať již z důvodu použití látek pro výstavbu 

(penetrační nátěry apod.) či jako PHM do ručního nářadí (motorové pily, apod.). 

26. Na zařízení staveniště či vlastní stavbě nebude probíhat čerpání PHM. V případě plnění 

nádrží ručního nářadí nebo kompresorů bude použito trychtýře a záchytné vany. 
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27. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících 

stavebních prací.  

28. Po celou dobu výstavby je třeba, aby byl realizován stavební dozor odborníků z ochrany 

přírody a krajiny, který bude garantem akceptování opatření na ochranu přírody, jež budou 

zpracována do stavebního povolení. 

29. Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 

rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. Pro osetí upravených ploch 

budou využity vhodné druhy rostlin odpovídající místním přírodním podmínkám. 

30. Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno 

k likvidaci. 

31. Výsadba jehličnanů (jedná se o lesní půdní fond, jehož ochrana se řídí zákonem MZ ČR 

č. 289/1992 Sb., o lesích a změnách zákonů souvisejících), která bude dotčena realizací 

varianty V1, tedy rekonstrukcí vodovodu a stavbou odpadního potrubí, bude po dohodě 

s vlastníkem (Lesy ČR) v předstihu přesazena nebo nahrazena novou výsadbou.  

32. Rostliny druhů Gentiana asclepiadea – hořec tolitový a Streptopus amplexifolius – čípek 

objímavý, které se budou nacházet přímo v trase výkopu pro vodovod a kanalizaci nebo 

v její bezprostřední blízkosti při realizaci varianty V1, budou přesazeny na nejbližší 

vhodnou lokalitu. Přesazení bude možno provést nejlépe počátkem vegetačního období 

obou druhů, tj. před fází kvetení. Determinace rostlin, vytipování vhodných lokalit a 

vlastní přesazení bude provedeno podle podmínek určených orgánem ochrany přírody.  

33. Doporučujeme omezit venkovní osvětlení všech objektů určených pro veřejnost na 

nezbytně nutnou dobu z bezpečnostních důvodů (věž vysílače je osvětlena stále) – limit 

v zimě např. do 22 hod, v létě do 23 hod, a to pouze lampa před vchodem. Jiné venkovní 

osvětlení je zbytečné (tzn. i ze zadní strany Bezručovy chaty orientované k NPR Mazák).  

34. Veškeré venkovní lampy budou obsahovat kryty bránící létajícímu hmyzu nebo letounům 

v přímém kontaktu s výbojkou (tj. přímému usmrcení horkem). Jako vhodný kryt se jeví 

plexisklo, které je umístěno v takové vzdálenosti od zdroje světla (výbojky), že se 

nezahřívá na teplotu nad 40 °C. Hmyz nejvíce reaguje na m odré a UV spektra, nejméně 

na červené. Z pohledu spektra se jeví jako nejvhodnější světlo s převahou vlnové délky 

580–650 nm, tj. zabarvené do oranžova nebo červena.  

35. Do oken budou instalována speciálních skla, která eliminují průnik světla ze zdrojů 

umělého osvětlení interiérů do venkovní prostředí, a také žaluzie a okenice – jejich 

užívání musí být součástí provozního řádu zařízení. 

36. Lze také navrhnout experimentální instalaci mdlého nasvětlení siluet budov,  odpovídající 

intenzitě měsíčního světla, jež by v okolí staveb umožnilo orientaci návštěvníkům za 

temnějších nocí (bezpečnostní hledisko) a přitom by nemělo působit rušivě na orientaci 
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některých druhů ptáků protahujících v noci. Tato možnost ovšem závisí na zvážení všech 

zainteresovaných stran. 

37. Výkopem pro vodovod a kanalizaci nesmí být protnuta předpokládaná linie pramene nad 

jímacím zařízením. 

38. Provádět výkopy pro stavbu a potrubí pokud možno v období minimálních srážek 

(podzim) a jako zásyp použít původní zeminu. Povrch terénu zhutnit a upravit tak, aby se 

trasa potrubí nestala  potenciální erozní rýhou. 

39. Demolici bufetu „Šantán“ doporučujeme, pokud to bude v celém rozsahu možné, provést 

ručně. 

 

Opatření ve fázi provozu: 

1. Dodržovat zpracovaný a schválený provozní řád  čistírny odpadních vod se zřetelem 

k minimalizaci vypouštěného znečištění. 

2. Nepřekračovat hodnoty povoleného množství odběru vod z prameniště. 

3. Doporučuje se sledovat stav turistických cest a případná realizace nápravných opatření 

(např. povrchová úprava vyskládanými kameny, zábrany v místě zkratek, aj.).  

 

 

Opatření vyplývající z Posouzení podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Vlivy 

na soustavu NATURA 2000): 

 

1) Stavební práce musí být realizovány mimo období březen až první polovina července 

2) Při výkopových a stavebních pracích je nutné usměrnit pohyb turistů tak, aby 

nedocházelo k poškozování okolní vegetace a turisté staveniště libovolně 

neobcházeli a nevznikaly tak nové chodníky (informační tabule, mechanické zábrany 

apod.) 

3) Doporučujeme, aby ke slavnostnímu otevření chaty došlo v období mimo hnízdění 

vzácných druhů ptáků 

4) Ubytování bude pouze krátkodobé, v turistické kategorii (max. 2 noci) 

5) Provoz chaty nezvýší významně provoz po silnici fy. České radiokomunikace, a.s. 

(zvl. ubytovaní hosté) 

6) Zařízení nebude sloužit k provozování hromadných dlouhodobějších akcí (vícedenní 

podniková školení, hlučné oslavy, apod.) 

7) V chatě bude zřízeno informační centrum o ochraně přírody a krajiny 
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8) Provozovatel zařízení speciálně upozorní ubytované hosty i další návštěvníky chaty 

na zákaz vstupu do ZCHÚ mimo značené cesty a provozování zimních sportů mimo 

vyhrazené prostory (sjezdovka, značené turistické trasy); speciální pozornost bude 

věnována aktérům zimních „adrenalinových“ sportů (snowboarding, skialpinismus), 

případně i dalších (paragliding, rogalo) 

9) Přístupové cesty budou udržovány v únosném stavu (zvl. zábrany proti zkracování 

serpentin po spádnici, což je příčinou eroze).  

10) V co největší míře bude omezeno světelné znečištění 

11) Odpadové nádoby budou každý večer vyprazdňovány do uzamykatelného prostoru 

(vzhledem k možnému výskytu medvěda hnědého) 

12) Provoz chaty nesmí být příčinou tlaku na zvýšení rekreačního zázemí a vybavení 

v prostoru vrcholu (znovuotevření sjezdovky, doprava pro hosty po silnici České 

radiokomunikace a.s., umožnění dlouhodobého ubytování aj.) 

13) Provoz chaty nesmí být příčinou tlaku na vybudování nebo vyznačení vybudování 

nových turistických, běžeckých a cyklistických tras v masívu Lysé hory 

14) Navrhujeme, aby došlo v rámci kompenzace k vybudování hlubší umělé vodní 

nádržky v okolí prameniště nejlépe tak, aby její kvalita vody nebyla provozováním 

ČOV ovlivněna. Parametry nádržky mohou být navrženy ve spolupráci se 

zhotovitelem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„OBNOVA BEZRU ČOVY CHATY NA LYSÉ HOŘE V BESKYDECH“ 

DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE dle p řílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

 Ecological Consulting a.s.  42 
www.ecological.cz 

 

ZÁVĚR 

Doplnění dokumentace, zpracované  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr 

„Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech“ se zabývalo požadavky Ministerstva 

životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, na rozpracování a konkretizování 

záměru. Jedná se o rozpracování v oblasti ovlivnění kvality vody ve vodním toku Satina  a      

v prameništi „Na Větrech“   v důsledku navrženého vypouštění odpadních vod, zejména 

v období s nedostatečnými srážkami. Dále bylo třeba rozpracovat možné ovlivnění kvality, 

event. množství vod v prameništi v důsledku realizace výstavby liniových vedení a v oblasti 

způsobu provedení demolice bufetu „Šantán“. Samostatná kapitola se rovněž věnuje 

vypořádání relevantních připomínek doručených ke zveřejněné dokumentaci.  

Po podrobném prozkoumání záměru obnovy Bezručovy chaty a jeho možných vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že v důsledku realizace uvedené výstavby  

nelze očekávat negativní ovlivnění prameniště pokud budou dodrženy následující podmínky 

a opatření: 

� Do vzdálenosti 30 m od pramene nelze  výkop provádět strojní technikou (výkop 

bude v celé své délce proveden ručně), nepředpokládá se odkrytí hladiny podzemní 

vody a ovlivnění pramene. 

�  Při provádění výkopu je nezbytné, aby nebyl ovlivněn pramen , t.j. aby nedošlo 

k protnutí předpokládané linie pramene nad jímacím zařízením.  

� Výkopy pro stavbu a potrubí doporučujeme provádět, pokud možno, v období 

minimálních srážek (podzim) a jako zásyp použít původní zeminu.  

� Povrch terénu je nutno upravit tak, aby se trasa potrubí nestala  potenciální erozní 

rýhou.  

Demolicí bufetu „Šantán“ rovněž neočekáváme negativní ovlivnění okolního přírodního 

prostředí pokud budou dodrženy následující podmínky a doporučení: 

� Terénní práce budou prováděny mimo hnízdní období ptáků, nejlépe v období 

pozdního léta. Obecně by terénní práce neměly být prováděny v období 1. březen – 

15. červenec. 

� Bude minimalizována hlučnost při demoličních pracech. 

� Práce budou usměrněny do co nejkratšího časového období.  
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� Demoliční práce doporučujeme, pokud to bude v celém rozsahu možné, provést  

ručně. 

Z hlediska krajinného rázu lze stavbu rovněž doporučit k realizaci. Z důvodů četných 

negativních vyjádření z řad občanů byla situace znovu prověřena. Negativní vliv na krajinný 

ráz nebyl v daném případě shledán, což je podpořeno i stanoviskem Obce architektů 

Ostrava  ze dne 1.12.2004 (viz PŘÍLOHA Č. 2). 

 

Co se týče problematiky vodního hospodářství, je z uvedeného zřejmé, že při dodržení 

předpokládaných parametrů vyčištěné odpadní vody z Bezručovy chaty a za 

předpokládaných průtoků v přeronu z prameniště „Na Větrech“,  budou dodrženy legislativní 

požadavky na tomto úseku a to 

 

� Dodrženy emisní a imisní standardy dané nař.vl.č. 61/2003 Sb. v platném znění 

� Dodrženy požadavky zákona č.274/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhl.č. 428/2001 Sb. 

ve vztahu ke stávajícímu vodárenskému odběru z toku Satina 

 

Současně je reálný předpoklad splnění požadavků individuálního správního aktu, jak 

může být pro dané nakládání s vodami ve smyslu ustanovení §8 vodního zákona vydán. 

 Zároveň je zjevné, že v povrchové vodě pod výústí odpadních vod z Bezručovy chaty 

budou splněny předpoklady řádného průběhu samočistících pochodů, jak vyplývá z průběhu 

křivky kyslíkového průhybu, zjištěného z aplikované Streeter – Phelpsovy rovnice.  

 Ovlivnění kvality a množství vody v prameništi se nepředpokládá. 

 

Na základě výše uvedených údajů je realizace záměru „Obnova Bezručovy chaty na Lysé 

hoře v Beskydech“ možná, a to i v oblasti vypouštění vyčištěných odpadních vod do 

uvedených povrchových vod. Návrh v uvedené variantě byl posouzen jako nejvhodnější, jiné 

alternativy, jako například vedení trasy vodovodu po hranici NPR Mazák, byly již 

v Dokumentaci EIA zhodnoceny jako nevhodné k realizaci. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA č. 1 Vyjádření Ministerstva ŽP č.j. 580/913/ENV/06/2007 ze dne 

29.11.2007 

PŘÍLOHA č. 2 Stanovisko Obce architektů k výstavbě Bezručovy chaty na Lysé hoře 

ze dne 1.12.2004  

 


