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Prohlášení 
 
Posudek jsem zpracoval jako držitel osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 6333/246/OPV/93, 
vydaného dne 15.4.1993 Ministerstvem životního prostředí České republiky v dohodě 
s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle paragrafu 6 odst. 3 a paragrafu 9 odst. 
2. zákona ČNR č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění je toto osvědčení zároveň 
osvědčením o autorizaci podle § 19  zákona č. 100/2001 Sb. Rozhodnutím MŽP čj. 
23877/ENV/06 ze dne 7.4.2006 byla autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle 
§ 19 odst. 10 zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění prodloužena. 

Poněvadž součástí posuzované Dokumentace E.I.A.  je příslušným orgánem ochrany přírody 
požadované hodnocení vlivů posuzovaného záměru na lokality soustavy Natura 2000 v ČR 
podle § 45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (tzv. naturové hodnocení), 
zpracované autorizovanou osobou, je součástí předkládaného posudku samostatné posouzení 
tohoto naturového hodnocení, zpracované příslušnou přizvanou autorizovanou osobou. 
 
 

Datum: 31.07. 2008                                                Podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovaný posudek je vyhotoven dle rozsahu Přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 163/2006 Sb.   
Hodnocená Dokumentace (RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, CSc. a kol., 06/2007, doplnění 
dokumentace  01/2008) je posouzena podle následujících kriterií: 
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BC  biocentrum (bez použití úrovně) 
BK  biokoridor (bez použití úrovně) 
BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
ČIŽP (OI) Česká inspekce životního prostředí (oblastní inspektorát) 
DP  dobývací prostor 
E.I.A  Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí 
EVL  Evropsky významná lokalita 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
CHLÚ  chráněné ložiskové území 
KES  koeficient ekologické stability 
KHS  krajská hygienická stanice 
MěÚ  městský úřad 
MPO  ministerstvo průmyslu a obchodu 
MZd ČR ministerstvo zdravotnictví České republiky 
MZe ČR ministerstvo zemědělství České republiky 
MŽP   ministerstvo životního prostředí  
MŽP-OVVS-IX   ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX Ostrava, Čs. legií 5  
NA   nákladní automobily 
NPR  národní přírodní rezervace 
OA  osobní automobily 
OS  občanské sdružení ustavené ve smyslu  zákona o sdružování občanů 
OI  občanská iniciativa 
OP  ochranné pásmo (bez specifikace) 
PP  přírodní památka 
PR  přírodní rezervace 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa (bývalý LPF) 
RBC  regionální biocentrum 
SÚP  směrný územní plán  
TNA  těžké nákladní automobily 
TZ  turistická značka (oficiální dle Klubu českých turistů, zanesená v turistických  mapách) 
TZL  tuhé znečišťující látky 
ÚP  územní pracoviště 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚPN SÚ územní plán sídelního útvaru 
ÚPN VÚC územní plán velkého územního celku 
US  urbanistická studie 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
VÚC  velký územní celek 
ZCHÚ  zvláště chráněné území 
ZCHD  zvláště chráněné druhy (živočichů, rostlin) 
ZPF  zemědělský půdní fond 
ŽP  životní prostředí 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název:      
Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech 
 
Kapacita (rozsah) záměru:             
Replika Bezručovy chaty původní se stejným půdorysným řešením (šířka a délka hlavní části 
objektu přibližně 13,15 x 26,6 m, výška budovy v nejvyšší části 8,4 m) i základním 
architektonickým řešením. Základní kapacitní údaje: 
• poskytování restauračních služeb:  produkce průměrně asi 100 hlavních jídel denně, max. 

až 250 jídel denně, 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: max. 14 lůžek (po dohodě se Správou CHKO Beskydy), ubytování 
jen krátkodobě a v turistické kategorii. 

Vyvolané investice: 
• rekonstrukce vodovodu v délce 390 m 
• řešení odvodu odpadních vod z ČOV do vodoteče „Na Větrech“ v délce 377 m ve shodné 

stopě výkopu. 
 
Umístění:    
kraj:      Moravskoslezský 
příslušná obec:    Malenovice, Ostravice 
místní část:     nestanovena 
k.ú.:      Malenovice, Staré Hamry 2 
Záměr bude realizován na místě původní Bezručovy chaty na parcele č. 437/3 v k.ú. Staré 
Hamry 2. Kromě toho bude opraven vodovod a uloženo nové potrubí pro vedení vyčištěné 
odpadní vody v trase vedoucí od chaty směrem k prameništi Velké Větry – v k.ú. Malenovice. 

  
Charakter stavby:  
Jde o obnovu vyhořelé Bezručovy chaty na stejném místě vrcholové části Lysé hory, 
spočívající ve formě repliky původní chaty a rekonstrukce vodovodu, odstraněn stávající 
bufet Šantán.a nahrazen hospodářským objektem, zapuštěným do terénu. Provozní řešení je 
především restaurační s možností krátkodobého turistického ubytování. 

Záměr negeneruje kromě vodohospodářských investic (rekonstrukce vodovodu a nové 
odvedení odpadních vod) žádné vyvolané investice ani záměry charakteru sportovně 
rekreačních aktivit. 

Obchodní firma oznamovatele:   
Klub českých turistů 
 
IČ oznamovatele:               
00505609 
 
Sídlo (bydliště) oznamovatele:    
Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 
 
 
Oprávněný zástupce oznamovatele:   
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Ing. Jaroslav Šlechta, Okružní 901, 674 01 Třebíč 
Tel.: 602 288 321 

 

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  
V rámci zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (z.č. 163/2006 Sb.u probíhajícího procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí) byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 
zákona č. 100/2001 Sb., v uvedeném znění. Dokumentace byla zpracována v červnu 2007 
autorizovanou osobou RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem,  s kolektivem spolupracovníků (i 
externích) na základě závěru zjišťovacího řízení, vydaného příslušným úřadem, tj. 
ministerstvem životního prostředí, OVSS-IX v Ostravě pod čj. 580//913/ENV/06/2007, sp.zn. 
000381/A-10 ze dne 19.3.2007 s následujícími požadavky dopracování s důrazem na  
následující oblastí: 
1. Vlivy záměru z hlediska ochrany vod: 

• V souladu s ust. § 38 odst. 4 zák. o vodách č. 254/2001 Sb. navrhnout jiné řešení likvidace odpadních 
vod (např.společné čištění OV s dalšími objekty na Lysé hoře 

• Zpracovat posouzení, zda realizací záměru dojde k odkrytí hladiny podzemních vod 
• Zpracovat způsob zneškodnění technologické vody, vznikající v době výstavby záměru 
• Zpracovat variantní řešení trasy vodovodu a kanalizace, např. po obvodu NPR Mazák 
• Vypracovat hydrogeologickou studii 

2. Vliv záměru z hlediska ochrany přírody a krajiny 
• Zatížení vrcholu Lysé hory a okolí vyhodnotit z hlediska kumulace negativních vlivů záměru „Obnova 

Bezručovy chaty na Lysé hoře“ a záměru  „Obnova horské chaty na místě vyhořelé chaty Slezský 
dům…“ na ekosystémy a jednotlivé složky životního prostředí 

• Zpracovat posouzení vlivů záměru „Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře“ a záměru  „Obnova horské 
chaty na místě vyhořelé chaty Slezský dům…“ v kontextu na rozvoj sportovních aktivit a zázemí pro ně 
v dotčeném území tak, aby byly respektovány závěry posouzení vlivů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
(V Koutecká) 

• Zpracovat důsledně hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz, včetně zohlednění kumulace vlivů se 
záměrem Obnova horské chaty na Lysé hoře na místě vyhořelé chaty Slezský dům…“ 

• Zpracovat další varianty řešení záměru, jimiž by byl minimalizován výrazný negativní vliv na ŽP ve 
smyslu připomínek, vznesených odborem mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP (např. využití 
alternativních možností ubytování, nulová varianta bez ubytovací kapacity) 

• Zpracovat vyhodnocení vlivu předpokládané dopravy osob minibusy a rolbou, resp. individuálních či 
hromadných výjezdů ubytovaných hostů a vypracovat varianty řešení dopravy pro zásobování objektu 

• Zpracovat návrh opaření k minimalizaci negativního vlivu světelného znečištění vzniklého v důsledku 
provozu záměru (např. úplné vyloučení venkovního osvětlení nebo jeho co největšího omezení na straně 
otočené k NPR Mazák, použití speciálních skel do oken, eliminujících průnik světla ze zdrojů umělého 
osvětlení interiéru do venkovního prostředí apod.)  

3. Vlivy záměru na veřejné zdraví 
• Hlukovou studii doplnit o úrovně hladiny akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech na 

hranici NPR Mazák 
• Zpracovat odborný posudek dle vyhl. MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících 

látek….., včetně přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů 
4. V dokumentaci dále zpracovat 

• způsob řešení nakládání s výkopovou zeminou a stavebními materiály 
• způsob řešení nakládání s odpady 
• vyhodnocení vlivu realizace záměru ve vztahu k ochrannému pásmu geodetického bodu vrcholu 

Příslušný úřad dále uplatňuje  požadavek na to, aby součástí dokumentace bylo též zohlednění 
obdržených připomínek. (Úplné znění závěru zjišťovacího řízení viz Příloha. 2 posudku) 
 
 
Po zveřejnění a projednání následně vypracované Dokumentace a po obdržení vyjádření 
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k vypracované Dokumentaci příslušný úřad stanovil v září 2007 zpracovatele posudku s tím, 
že poslední podklady byly doručeny 29.10.2007. S ohledem na podaná vyjádření zpracovatel 
posudku v listopadu 2007 doporučil příslušnému úřadu Dokumentaci vrátit k doplnění 
především s důrazem na vodohospodářské aspekty řešeného záměru, což příslušný úřad 
akceptoval. Doplněná dokumentace byla zveřejněna v únoru 2008 a od března 2008 bylo 
pokračován ve zpracování posudku s tím, že poslední podklady byly doručeny 16.4.2008 
V dalším textu je nadále používáno termínu „dokumentace“ nebo „předložená dokumentace“, 
případně „doplněná dokumentace“ či „doplnění dokumentace“. 
 

II.1. Úplnost dokumentace  
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětného záměru v rozsahu Přílohy 
č.4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č.163/2006 Sb. byla zpracována týmem 
zpracovatelů, vedeného RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem.,  držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti čj. 14563/1610/OPVŽP/97 ze dne 28.4.1998 (prodloužení osvědčení o odborné 
způsobilosti neuvedeno).  
 
Členění dokumentace 

Dokumentace obsahuje úvodní část, která kromě stručné rekapitulace vývoje záměru obsahuje 
především vstupní komentáře zpracovatelů dokumentace k závěru zjišťovacího řízení. 

Vlastní  dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli  - charakterizuje základní údaje o 
oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím způsobem. 

Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky posuzované stavby a v zásadě 
naplňuje po formální stránce  požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/201 Sb., 
v platném znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části 
předkládaného posudku. 

Z hlediska části  C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  lze označit po 
formální stránce ve vztahu k uvažovanému záměru za akceptovatelné, z hlediska věcné 
náplně a pojetí kapitol /oddílů) je tato část opět komentována v příslušné části předkládaného 
posudku. 

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části  dokumentace:  

 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení velikosti a 
významnosti 

 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a 
možnosti přeshraničních vlivů 

 Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 
životní prostředí 

 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 

 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace 

 
Část E - Porovnání variant řešení záměru – v posuzované dokumentaci je vyhodnocována 
jediná územní aktivní varianta  navrhované obnovy Bezručovy chaty (var. U1) v porovnání 
s variantou nulovou (U0), variantou výstavby horské chaty (U2) a variantou U3 kompromisní 
(schválení výstavby obou chat – Bezručovy i horské ch.). Dokumentace dále řeší 4 varianty 
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nakládání s odpadními vodami – V1 – využití stávající trasy historického vodovodu, V2 – 
trasa kanalizace nová podél NPR Mazák, V3 – napojení na ČOV firmy AK1324, napojení na 
vodní zdroj Zimný, V4 – prodloužení trasy vodovodu. 
  
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné 
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a  H. Přílohy.  
 
Přílohová část dle dokumentace obsahuje:  
 
Příl. 1: Mapa širších vztahů (grafické měřítko) 
Příl. 2: Přehledná situace (kopie geometrického plánu, zákres do ortofotomapy, překreslení do mapového 

podkladu shodného měřítka s ortofotomapou) 
Příl. 3:  Hluková studie (RNDr. J. Matěj, Olomouc, 06/2007) 
Příl. 4:  Rozptylová studie (ve skutečnosti jde o odborný posudek dle § 17 zák. č. 86/2002 Sb. - Ing. P. Fiedler, 

Háj ve Slezsku, 06/2007)  
Příl. 5:  Posouzení vlivů na stavby krajinný ráz (Mgr. P. Utíkalová, Ecological Consulting a.s., Olomouc, 

06/2007) 
Příl. 6:  Hydrogeologický posudek (Ing. S. Valíček, AQD-envitest s.r.o., Ostrava, 06/2007)  
Příl. 7:  Komentář z hlediska ochrany přírody a krajiny (RNDr. V. Koutecká, Z. Polášek, Ostrava, 06/2007) 
Příl. 8:  Závěr zjišťovacího řízení 
Příl. 9:  Stanovisko Správy CHKO Beskydy ze dne 28.6.2005 podle §45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění 

(z pozice ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000) 
Příl. 10: Vyjádření příslušného stavebného úřadu (MěÚ Frýdlant nad Ostravicí) 
Příl. 11: Osvědčení odborné způsobilosti hlavního řešitele dokumentace  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku po formální stránce pokládá Dokumentaci za úplnou, členění odpovídá 
příloze č. 4 zákona až na určité odlišnosti v rámci oddílu C (viz dále). K formálnímu pojetí 
(zpracování) Dokumentace však uplatňuje následující připomínky či poznámky: 

• Část C je strukturně pojata poněkud odlišně od struktury dle Přílohy č. 4 zákona (v 
oddíle C.1. ve  výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik navíc popis 
klimatu a ovzduší, geologická a hydrogeologická charakteristika, hydrologické poměry, 
charakteristika  půd, přesun dat k územím se zvýšenou citlivostí do  oddílu C.2), 
z hlediska předepsaných požadavků na náplň části C je dokumentace i přes uvedené 
přesuny kompletní. 

• Výčet navazujících rozhodnutí na str. 30-31 je s výjimkou předpokladu řešení závazného 
stanoviska k dotčení VKP dle §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, 
eventuelně souhlasu Správy CHKO k některým činnostem v ZCHÚ dle § 44 cit. zákona,   
pokládat za objektivní. 

• Ilustrace některých zvláště chráněných zájmů v kapitole C.I.8 již není analogicky 
promítnuta do kapitoly C.I.9 ohledně území chráněných na základě mezinárodních úmluv 
– např. celková mapka EVL Beskydy nebo PO Beskydy (z příslušných nařízení vlády ČR) 
s orientačním vyznačením polohy, částečně suplováno zákresem hranic do mapy 
vyhodnocení krajinného rázu v příloze č. 5 dokumentace1.  

• Prezentaci řešitelského kolektivu (na rozdíl od řady jiných dokumentací EIA)  je možno 
pokládat za přehlednou, na druhé straně chybí spoluautor přílohy č. 7 a uvedení 
autorizací ohledně provádění posouzení podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. a § 67 téhož 

                                            
1 Přehledné mapové vymezení EVL a PO Beskydy není součástí ani naturového hodnocení z roku 2005 (V. 

Koutecká, Z. Polášek), vypracovaného pro potřeby Oznámení EIA, ale přímo jako příloh tohoto Oznámení 
nedoloženého. Blíže viz Banaš M v příloze č. 3 posudku. 
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zákona pro Dr. Kouteckou (autorka naturového posouzení, ze kterého čerpají i příslušné 
kapitoly dokumentace (C.I.9,   části kapitoly D.I.7 včetně  textu na str. 106 – 109 

• V přílohové části lze postrádat přehlednou fotodokumentaci vlastního zájmového území 
záměru a zejména zájmového území vyvolaných vodohospodářských investic, 
fotodokumentace v rámci Přílohy. 5 je spíše ilustračního charakteru k vrcholu Lysé hory. 
Z tohoto důvodu je součástí posudku fotodokumentace zájmového území pořízená 
zpracovatelem posudku (Příloha č. 5 posudku). 

• Mapové podklady přílohy č. 1 a přílohy č. 2 mohly mít vyšší vypovídací hodnotu na 
základě standardních map např. měř. 1:50.000 (pro přílohu č. 1), 1:10.000 (Příloha č. 2 
– zcela chybí měřítko), naopak zvýraznění obou nejbližších ZCHÚ je nutno pokládat za 
přínosné. Obecně mohla být součástí mapových podkladů mapa  zonace CHKO Beskydy 
s průmětem záměru a vyvolaných investic (ze serveru www.geoportal.cz je uveden jen 
výřez  na str. 61 Dokumentace). Analogie platí i pro mapy Přílohy č. 5 –vlivy na krajinný 
ráz – širší vztahy. Jedinou podrobnější mapou je tak mapa vyhodnocení krajinného rázu 
jako příloha č. 4 studie vyhodnocení vlivů na krajinný ráz s grafickým měřítkem (viz 
příloha č. 5 Dokumentace)  

• Příloha č. 4 není rozptylovou studií, ale vyžádaným odborným posudkem podle § 17 odst. 
6 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, rozpor mezi názvem přílohy a obsahem přílohy. 

• Příloha č. 6 je ve skutečnosti hydrogeologickou studií autorizované osoby pro 
hydrogeologii, nikoli hydrogeologickým posudkem, jak uvádí název přílohy. 

 
Doplnění dokumentace 
Předložené doplnění dokumentace z ledna 2008 je po formální stránce nenahrazuje plné znění 
dokumentace a je pouze doplněním (rozvedením) některých kapitol původní dokumentace a 
především komentářem k připomínkám, podaným v rámci vyjádření k dokumentaci.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V daném kontextu formálního pojetí lze doplnění dokumentace pokládat za korektní. 
 
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod 
hodnocení 
 
Posuzovaný záměr je navrhován jako obnova vyhořelé Bezručovy chaty v souladu s 
původním architektonickým pojetím (replika) na původním místě s tím, že pro zásobování 
vodou je navržena rekonstrukce historického vodovodu z roku 1935 v délce 390 m a v téže 
trase je navrženo odkanalizování nově navrhované ČOV objektu  délce 377 m. Stávající bufet 
Šantán je navrženo demolovat a na jeho místě řešit hospodářský objekt. Dokumentace se 
rovněž věnuje kumulaci se záměrem obnovy  horské chaty na Lysé hoře na místě vyhořelé 
chaty Slezský dům. 

II.2.1. Popis technického a technologického řešení 
 
Text této části posudku přebírá určující údaje z dokumentace s důrazem na popis parametrů 
aktivní varianty, jsou stručně případně komentovány i poskytnuté doplňující údaje 
v předloženém doplnění dokumentace. Dokumentace čerpá z projektové dokumentace 
(Havlíček, Jurásek, ARKOS Ostrava, 2003), pramen je řádně uveden. 
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Důvod umístění, přehled zvažovaných variant:  
 
Důvody  pro realizaci záměru v zájmové lokalitě Dokumentace  shrnuje následovně: 
• Potřeba záměru je vyvolána požadavkem navázat na tradice českého turismu v souladu s přírodou, poněvadž  

Bezručova chata byla v době své existence významným turistickým objektem českých turistů 
v Moravskoslezských Beskydech, společně s chatou Slezský dům. Poté, co obě chaty vyhořely (Slezský dům 
v roce 1972 a Bezručova chata v r. 1978), byla situace na vrcholu Lysé hory  řešena provizorně a vznikly zde 
nepříliš reprezentativní stavby (bufety zvané „Šantán“ a „Plesnivka“) s omezenou kapacitou pro nabízení 
služeb turistům.  

• Řešení repliky původní chaty, s moderním zázemím pro současné potřeby turistiky, především ve smyslu 
zkvalitnění a modernizaci služeb v dané lokalitě při současném jednoznačném respektování požadavků na 
ochranu životního prostředí. Kapacita chaty je navržena tak, aby plně vyhovovala požadavku zachování 
udržitelných přírodních poměrů na vrcholu Lysé hory. 

• Odstranění bufetu „Šantán“, na jehož místě by byl umístěn jen menší hospodářský objekt, a výstavbu ČOV 
včetně rekonstrukce vodovodního řadu. Navrhovaná stavba má dle dokumentace zabezpečit náhradu dnes již 
dožívajícího poruchového vodovodního potrubí a likvidaci včetně odvedení splaškových vod z objektu 
chaty. 

 
Varianty:  Dle dokumentace hodnotí 2 druhy variant. Prvním je variantnost řešení ubytovací 
kapacity a druhým je variantnost nakládání s odpadními vodami (vedení trasy vodovodu a 
kanalizace). 
Varianty řešení ubytovací kapacity jsou celkem 4, z toho 3 realizovatelné varianty 
porovnávané se současným stavem - variantou nulovou (U0).  
Varianta Název Charakteristika 

U0 Nulová 
varianta 

Nulová varianta předpokládá zachování současného stavu, tedy zachování budov 
provizorně řešících stravování a ubytování příchozích turistů, nebude povolena stavba 
žádného dalšího zařízení. 

U1 Bezručova 
chata 

Tato varianta navrhuje realizaci pouze chaty Klubu českých turistů. S tím by souviselo 
neuskutečnění záměru firmy AK 1324 s r.o. (obnova chaty Slezský dům), zbourání 
bufetu Plesnivka a upravení dotčeného prostoru např. dle Urbanistické studie vrcholu 
Lysé hory (Gajdušek et al. 2002)  

U2 Horská chata Varianta navrhuje povolení výstavby pouze chaty firmy AK 1324 s r.o. 

U3 Kompromisní 
varianta 

Tato varianta řeší schválení stavby obou chat, tedy umožnění realizace záměru jak 
Klubu českých turistů, tak firmy AK 1324 s r.o., případně i dalších vlastníků. 

 

Varianty řešení nakládání s odpadními vodami byly navrženy 4: 
Varianta Název Charakteristika 

V1 
 
 

Stávající trasa 
historického 
vodovodu 

Varianta počítá s rekonstrukcí historického vodovodu a přiložením potrubí 
kanalizace. Výkop bude veden v místě stávajícího vodovodu. V počátečním 
úseku vede trasa kanalizace v místě turistické stezky částečně přes NPR 
Mazák 

V2 Trasa kanalizace 
podél NPR Mazák 

Varianta sice byla navržena ke zhodnocení, je ovšem technicky 
nerealizovatelná vzhledem k terénním poměrům – strž. 

V3 

Napojení na ČOV 
firmy AK 1324 s r.o., 
napojení na zdroj 
vody Zimný 

Firma AK 1324 s.r.o. sice již v současnosti provozuje ve zkušebním provozu 
čistírnu odpadních vod, ale povolení dle dokumentace skončí ex lege  koncem 
roku 2007. 

V4 Prodloužení trasy 
vodovodu 

Prodloužení trasy vodovodu do místa určeného správcem toku či jinou 
oprávněnou organizací jako oficiální počátek vodního toku 
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Kumulace s jinými záměry: 
 
Dokumentace zmiňuje především  kontext se záměrem „Obnova horské chaty na Lysé hoře na 
místě vyhořelé chaty Slezský dům, přípojky inženýrských sítí, terénní úpravy a zpevněné 
plochy“ firmy AK 1324 s r.o., s předpokládanou ubytovací kapacitou cca 30 lůžek. Na str. 21 
je uvedena předpokládaná ubytovací kapacita v objektech na vrcholu Lysé hory: 
 
Zařízení Projektovaný 

počet lůžek 
Počet lůžek 

dle urb. studie 
Počet lůžek dle 
pos. NATURA 

Doporučený 
počet lůžek 

Bezručova chata 14 (25) 25 14 14 
Horská chata (Slezský dům)  30 0 18 0–10 
Kameňák 17 17 10 20 (28) 
Chata A. Ludvíka  20  20 20 20 
Celkový počet lůžek 81 (92) 62 62 64 
 

Dále deklaruje, že vzhledem k těmto skutečnostem  vzešel ze zjišťovacího řízení požadavek 
na zhodnocení zatížení dotčeného území z hlediska kumulace negativních vlivů obou záměrů, 
což je řešeno především přílohou č. 7 dokumentace (Komentář z hlediska ochrany přírody a 
krajiny – Koutecká,Polášek 06/2007) a některými aspekty přílohy č. 5 (hodnocení vlivů na 
krajinný ráz – Utíkalová, 06/2007)). 
 
Technické a technologické řešení: 
Dokumentace deklaruje, že varianty ubytování a řešení vodohospodářských investic se 
neprojeví na architekt tonickém  a technickém řešení budovy. Je zdůrazněno, že jde o obnovu 
původní chaty, počítající s výstavbou repliky, se zachováním původních půdorysných a  
výškových parametrů. Kromě obnovy chaty je navržena rekonstrukce původního vodovodu, 
nově bude muset být řešena ČOV a odvod vyčištěných odpadních vod. Místo bufetu Šantán je 
navrženo řešit menší hospodářský objekt zapuštěný do terénu.  
Je popsáno architektonické řešení, respektující původní architektonické pojetí bývalé 
vyhořelé chaty, s přístupem ze severu, je počítáno se začleněním do terénního reliéfu 
s ohledem na minimalizaci ovlivnění siluety hory v dálkových pohledech. Vstup ze severu od 
plošiny, kam ústí přístupové pěší trasy z nejfrekventovanějších směrů, je stručně popsána 
poloha kuchyně, restaurace, venkovní terasy. Ubytovací kapacita (návrh 14 lůžek) odpovídá 
původnímu řešení ve 2. nadzemním podlaží, bude poskytováno jako krátkodobé v turistické 
kategorii. Charakter stavby je doložen v pohledech v rámci přílohy č. 5 Dokumentace– vlivy 
na krajinný ráz. 
Jsou dále popsána opatření k zamezení světelného znečištění. 
Technické vybavení je popsáno  pro vytápění a ohřev vody, zdravotnickou techniku, rozvody 
požární vody, elektroinstalace, kuchyňskou technologii. Pro vytápění chaty je navrženo 
kombinované využití zdrojů - tepelné čerpadlo vzduch-voda a elektrická energie s akumulací  
do vody, v suterénních prostorách jsou navrženy akumulační zásobníky s odpovídajícím 
obsahem celodenních potřeb dodávky tepla. 
Je navržen oddělený rozvod pitné a užitkové vody (as možností využívat akumulace 
srážkových vod). Zásobování vodou je navrženo ve dvou variantách – rekonstrukcí 
původního vodovodu od jímacího objektu prameniště Na větrech ve variantě V1 a napojením 
na zdroj vody Zimný (vodní zdroj JTR Managementu, a.s.) přípojkou k vodojemu u stávající 
chaty Kameňák (V4) s tím, že trasu vodovodu by bylo nutno nově vykopat, z kteréhožto 
důvodu je pokládána dokumentací za nevyhovující.  
Jsou dále opět stručně popsány varianty odkanalizování: vedení kanalizace ve stávající trase 
vodovodu přiložením potrubí kanalizace (V1), trasa podél NPR Mazák (V2) jako 
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nerealizovatelná vzhledem k terénním poměrům (strž), napojení na ČOV firmy AK 1324 s.r.o 
(V3) – z legislativních v důvodů málo pravděpodobné po 1.1.2008, prodloužení trasy do 
místa počátku vodního toku Satina (V4) – prochází přes PR Malenovický kotel. Výstupem je 
podpora varianty V1 s řešením samostatné třístupňové mechanicko-biologické ČOV 
s použitím reaktoru SBR se suspendovanou biomasou, doplněný zemním filtrem. Podle 
projektu dokumentace garantuje vyčištění odpadní vody s obsahem dezoxygenačního 
znečištění ve výši 3,3 mg BSK5/l. 
Dále jsou popsány aspekty zásobování elektrickou energií –přípojka od trafostanice 
v komplexu televizního vysílače, telekomunikační napojení přípojkou ze stávajících kabelů, 
odstraňování odpadů – vytřídění a lisování v hospodářské budově, odvoz osobou oprávněnou 
1x týdně, doprava – napojením ze stávající účelové komunikace –pouze pro zásobování a 
personál, neuvažuje se s možností příjezdů návštěvníků. Dále je stručně popsána demolice 
objektu Šantán s tím, že na jeho místě je navrženo řešit podzemní hospodářský objekt 
k parkování terénního vozidla, případně rolby, úschovna lyží a kol, umístění separovaného 
odpadu a hydraulického lisu na odpady, stavba zakomponována do terénu shora krytá travním 
porostem, s přístupem z jižní strany, napojení jen na elektrickou síť, ne na vodu a kanalizaci. 
Z hlediska úprav terénu je deklarováno omezení na okolí objektu vycházející z urbanistické 
studie vrcholu, úpravy jsou předpokládány dále pro hospodářský příjezd, komunikace pro pěší 
a z technická zařízení v okolí objektu. Je zdůrazněno, že pro realizaci úprav bude používán 
výhradně přírodní materiál, kmen z místních zdrojů, dřevo; druhový výběr rostlinného 
materiálu pro dosadby  bude přizpůsoben místním podmínkám a ekologickým požadavkům 
  
Termín realizace a dokončení, dotčené územně samosprávné celky 
 
Dokumentace předpokládá následující termíny: 
- zahájení výstavby původně 07/2008.  
- dokončení původně 2010  
 
Za dotčené územně samosprávné celky jsou pokládány Moravskoslezský kraj a obce 
Malenovice, Ostravice. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku k základním údajům o záměru: 
Dokumentace čerpá z projektové dokumentace (Havlíček, Jurásek, ARKOS Ostrava, 2003), 
pramen je řádně uveden. Předkládaná dokumentace se v této části snaží podat souhrnné 
informace o záměru a jeho technických parametrech, včetně rámcového popisu variantních 
řešení ubytovací kapacity a vodohospodářských investic. Zpracovatel posudku 
k prezentovaným údajům o záměru pokládá za potřebné  konstatovat především: 
⇒ Kapacitní údaje: Jsou na základě provedeného rozboru uvedeny korektně, chybí délka 

odpadního potrubí (377 m). Jsou dodrženy výstupy urbanistické studie i provedeného 
naturového hodnocení  Uvedené údaje lze v zásadě akceptovat bez dalšího komentáře, 
eventuelní další snížení kapacity ubytování (i v uvedené kategorii) lze obecně přivítat. 

⇒ Zdůvodnění: Kapitola obsahuje racionální zdůvodnění záměru ve vztahu k obnově chaty 
v místě původního objektu, důraz na restaurační využití je legitimní. 

⇒ Kumulace záměru: Dokumentace dle názoru zpracovatele posudku korektně vypořádává 
známé kumulace ve smyslu požadavků závěru zjišťovacího řízení, důraz je  položen na 
kumulaci se záměrem výstavby nové horské chaty Lysá hora na mostě vyhořelé chaty 
Slezský dům. V podrobnostech je řešeno odkazem přílohu č. 7, zejména  v kontextu 
kumulativních vlivů na přírodu a krajinu, dále je kumulace řešena v rámci studie vlivů na 
krajinný ráz (vazba na všechny objekty na vrcholu Lysé hory) Za kumulaci vlivů lze ale 
pokládat i  aspekty vodního hospodářství, zejména kontext řešení odpadních vod (stávající 
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ČOV u kamenného domu je sice  zkolaudována, ale s ohledem na legislativu nemá platné 
povolení k vypouštění odpadních vod2). Jinak bez připomínek.   

⇒ Varianty: Dokumentace s ohledem na okolnost, že jde o obnovu repliky původní chaty na 
původním místě, neřeší žádné územní a architektonické varianty záměru, což lze pokládat 
za legitimní postup zpracovatele dokumentace. Uvedené varianty z hlediska kapacity 
ubytování  na vrcholu lze pokládat za korektní (jde rovněž o určité synergicky působící 
aspekty) a jejich vyhodnocení lze pokládat za relevantní.  Varianty řešení odpadních vod 
V1 – V4 jsou popsány rovněž korektně včetně zdůvodnění výběru varianty V1, ve vztahu ke 
zdrojům vody  však v textu dokumentace není nikde doloženo, na základě jakých 
environmentálních důvodů (pokud např. nejde o důvody majetkoprávní) byla zamítnuta 
varianta V4 napojení na vodní zdroj Zimný, pokud na str. 27 je deklarováno, že by šlo o 
řešení přípojky k vodojemu u stávající chaty Kameňák (jde tedy o výkop zřejmě jen  přes 
odpřírodněné plochy vrcholové části Lysé hory ke Kameňáku mimo potřebu řešit výkop 
přes území NPR Mazák k lokalitě Na Větrech), navíc jde zřejmě formálně o variantu V3 a 
ne V4, která je navržena pro prodloužení kanalizačního potrubí až do toku Satina. Ve 
vztahu k dotčení přírodního prostředí je nutno variantu V3 napojení na stávající ČOV 
firmy AK 1324 s.r.o. (při odhlédnutí od legislativní problémovosti stávajícího řešení 
odvodu čištěných odpadních vod po 1.1.2008)  pokládat z hlediska výstavby a celkového 
řešení na vrcholu Lysé hory za environmentálně nejpřijatelnější. Jinak bez připomínek. 

⇒ Popis stavebně technického, provozního a technologického řešení jednotlivých objektů  je 
možno v zásadě akceptovat, poskytují dostatek vstupních údajů pro posouzení vlivů na ŽP,  
mohly být uvedeny v textové části popisu záměru bližší údaje o parametrech objektu 
(zastavěná plocha, výšky nad terénem apod.)3 Nadále je postrádán bližší popis fáze 
výstavby, který musel být vyžádán v požadavcích na doplnění dokumentace4. Detailnější 
popis výkopu rýhy pro rekonstrukci vodovodu a pokládku kanalizačního potrubí je tedy  
nadále postrádán, bude muset být ošetřen v dalších fázích projektové dokumentace;  
z tohoto důvodu jsou upřesněny požadavky na fázi realizace do návrhu stanoviska 
příslušného úřadu (ruční výkop apod.). Je vhodné dále prověřit možnosti kapacitního či 
hmotového snížení  objektu při zachování restauračního provozu. Chybí nadále  bližší 
popis podzemního obslužného objektu, zpracovatel posudku pokládá za nejvhodnější 
prověřit možnost agregace provozního zázemí jako celku do suterénu objektu Bezručovy 
chaty bez potřeby řešení dalšího provozního objektu (rolba je prakticky pro potřeby 
zimního provozu chaty nadbytečná, stačí možnost parkování sněžného skútru, max. 
terénního auta) a prostory pro řešení odpadů uplatnit ve stávajícím suterénu na 
nepropustné podlaze. 

⇒ K termínům  pokládá zpracovatel posudku za potřebné uvést, že jde o původní 
předpoklady, které jsou ale komplikacemi procedury EIA (včetně legislativních 
komplikací pro řešení odpadních vod) výrazně posunuty. Období cca dvouleté výstavby je 
nutno pokládat za  výrazně dlouhé, je však především dáno tím, že z hlediska ochrany 
přírody má vliv na délku výstavby především vymezená doba 3,5 měsíce, po kterou lze 
stavební činnost v běžném roce provádět a technologické postupy prací – velká část 
prováděná ručně bez využití běžně dostupné mechanizace. 

                                            
2    Ověřeno konzultací na MěÚ Frýdek-Místek, vodohospodářském orgánu. 
3   V příloze č. 5 – posouzení vlivů na krajinný ráz s odkazem na Oznámení záměru (ing. Urbanec, 2006) jsou ve 

vazbě na řešení kumulativních vlivů paradoxně uvedeny příslušné parametry souvisejícího záměru  výstavby 
horské chaty Slezský dům. 

4   Příslušný úřad požadoval  v rámci doplnění dokumentace jen  konkretizaci způsobu provedení demolice 
bufetu Šantán, nikoli podrobnější precizaci fáze výstavby ve smyslu doporučení  zpracovatele posudku na 
doplnění dokumentace  ze dne 27.11.2007. 
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Jinak  bez dalších připomínek. Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatel 
posudku za účelné uplatnit následující základní doporučení: 
•  Pro další přípravu a projednání záměru prověřit v dalších stupních projektové dokumentace 

možnosti využití jiných stavebních konstrukcí odpovídajících místním podmínkám při respektování 
exteriérové úpravy (materiálů). 

•  V dalším stupni projektové dokumentace prověřit možnosti kapacitní či hmotové redukce objektu 
při zachování parametrů restauračního provozu.  

•  V dalším stupni projektové dokumentace prověřit reálnou potřebu dalšího samostatného objektu 
provozního zázemí mimo objekt Bezručovy chaty včetně prověření možnosti uplatnění 
redukovaného  provozní zázemí  v suterénu objektu navrhované Bezručovy chaty. 

 

II.2.2. Údaje o přímých vlivech na životní prostředí 

II.2.2.1. Údaje o vstupech 

1. Půda 
 
Dokumentace deklaruje, že vlastní stavba chaty a úprava jejího okolí (včetně demolice bufetu 
Šantán a stavby hospodářského objektu) bude realizována na parcele č. 437/3 v k.ú. Staré 
Hamry 2, která je dle výpisu z KN vedena jako ostatní plocha.  Zábor půdy na tomto pozemku 
je společný všem uvažovaným variantám při zrealizování chaty. 
V případě realizace varianty V1 rekonstrukce vodovodu a výstavby odpadního potrubí 
vyčištěné vody ve stávající historické trase budou dotčeny další parcely v katastrálních 
územích Malenovice a Staré Hamry 2. Jedná se především o lesní pozemky (předpoklad 
záboru cca 355 m2 s předpokladem zřízení věcného břemene) a cca 710 m2 PUPFL dočasného 
záboru při výstavbě vodohospodářských investic, dále jde o pozemky v kategorii ostatní 
plochy – komunikace. Rozsah dočasného záboru pozemků vychází z požadavků pro přístup 
na staveniště a provádění stavebně montážních prací. Pro stavbu kanalizačního potrubí a 
vodovodu se uvažuje s pracovním pruhem v celkové šířce 3 m (1 m výkop a po obou stranách 
pracovní pruh o šířce 1 m). Ostatní varianty nejsou podrobněji vyhodnoceny, pro variantu 4 
se předpokládá zábor PUPFL v PR Malenovický kotel v rozsahu desítek m2. 
ZPF dotčen není. 
Dokumentace dále rozvádí ochranná pásma inženýrských sítí s tím, že v řešené lokalitě 
nejsou vedeny žádné inženýrské sítě a nedojde ke křížení a souběhu s podzemními či 
nadzemními vedeními. Je mj. zmíněno OP pro vodovody a kanalizace v běžných případech 
1,5 až 2,5 m od okraje potrubí. V ostatních ochranných pásmech dokumentace deklaruje 
CHOPAV Beskydy, II. zónu CHKO Beskydy, trasa vodovodu a odpadního potrubí pro 
vyčištěnou vodu zasahuje do I. zóny CHKO. Dále je zmíněno a podrobně dokumentováno OP 
geodetického bodu vrcholu Lysé hory. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez výraznějších připomínek, údaje ohledně záborů lze pokládat za korektní.  Variantu V4 
přes PR Malenovický kotel je nutno pokládat za kontraproduktivní. Je vhodné doporučit 
konkretizaci údajů ohledně záborů PUPFL v dalším stupni projektové dokumentace na 
základě zvolené technologie řešení vodohospodářských investic: 
• V dalším stupni projektové dokumentace detailně vyhodnotit všechny dočasné  zábory PUPFL 

v trase řešení vodohospodářských investic s přihlédnutím k charakteru zvolené technologie výstavby.  
 

CHOPAV a CHKO Beskydy nelze řadit do ochranných pásem, jde o zvláště chráněná území 
(zvláště chráněné zájmy) podle příslušných předpisů. Ve vyjádřeních ing. Ulmana a ing. 
Chvostka k doplnění dokumentace je uvedeno, že v blízkosti objektu Šantán, navrženého 
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k demolici, nebo pod ním vede kanalizační potrubí z ČOV firmy AK 1324 s.r.o. pro odpad 
firem AK 1324, s.r.o. a Radiokomunikací, tuto okolnost je nutno v dalším stupni detailně 
ověřit a garantovat nepoškození tohoto potrubí (i přes aktuální problémovost tohoto řešení 
z hlediska platné legislativy). Proto je do návrhu stanoviska doporučeno5: 
• V dalším stupni projektové dokumentace ještě před řešením demolice objektu Šantán prověřit 

skutečnou polohu odpadního potrubí z ČOV  firmy AK 1324 s.r.o. a pro řešení demolice (eventuelní 
jiné využití prostoru po demolici)  zohlednit polohu a funkčnost tohoto vodohospodářského díla. 

 

2.  Voda 

Dokumentace úvodem deklaruje, že chata bude napojena zrekonstruovaným vodovodem na 
stávající zdroj vody v lokalitě Na Větrech s vydatností 0,219 l/s. Při kapacitě ubytování 14 
návštěvníků, 4 osob personálu a chataře a průměrně 150 průchozích turistech za den byla 
celková spotřeba vody vyčíslena na přibližně 2 122 m3 za rok.  
Dle dokumentace k úspoře vody bude přispívat využívání srážkové vody (přibližně 455 m3/rok), 
která bude jímána do zásobníku dešťové vody o objemu 50 m3 a využívána např. pro 
splachování WC či úklid chaty. Spotřeba vody ze zdroje v lokalitě Na větrech se tedy 
předpokládá přibližně v rozsahu 1. 667 m3/rok. 
Dokumentace dále podrobně popisuje bilance potřeby pitné a užitkové vody. Uvádí 
s odkazem na Směrnici MLVH a MZd-hl.hygienika č. 9/1973 ústředního věstníku ČSR 
celkovou maximální potřebu vody v plném provozu v ekvivalentu  6.430 l/den, maximální 
denní spotřebu vody 9.645 l/den . Maximální hodinová spotřeba činí 1.825 l/den, roční 
spotřeba 2.122 m3/rok, výpočtový průtok v potrubí  0,51 l/s.  
V doplnění dokumentace se na str. 7 uvádí, že byla nalezena průměrná vydatnost zdroje Na 
Větrech v ekvivalentu 0,219 l/s s tím, že ke snížení vydatnosti bude docházet odběrem na 
Bezručovu chatu v průměrném ekvivalentu 0,097 l/s a zbytkový průtok nespotřebované vody 
tak může činit průměrně 0,12 l/s. 
 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje lze v zásadě akceptovat s tím, že v dalším stupni projektové dokumentace bude 
nutno kvantitativní požadavky na zdroje vody precizovat i pro účely povolení nakládání 
s vodami dle § 8 vodního zákona (kontext povolení vodohospodářského odběru z prameniště 
Na Větrech). Pokud je proveden kontrolní propočet pro maximální denní objem vody, tak 
požadavek na ekvivalent činí 0,1116 l/s, pro  deklarovaný průměrný denní ekvivalent spotřeby 
vody 0,0744 l/s. Pro alternativu bez ubytování odpovídají ekvivalenty nároků na zdroje vody 
cca 66,5% ekvivalentů při provozu s ubytováním 14 lůžek. Ukazuje se, že využití zdroje vody 
z prameniště Na Větrech při plné kapacitě může být limitní a bude nutno tedy řešit akumulace 
vody pro potřeby objektu. A to jak vody pitné (navržena akumulace 35m3 s využitelným 
objemem 28 m3 dle fy KONEKO (2005), tak je nutno potvrdit podmínku akumulace dešťových 
vod jako zdroje užitkové vody (navržena akumulace o objemu 50m3 – str.39 dokumentace). 
V daném kontextu se jeví jako environmentálně stabilnější případné napojení na vodní zdroj 
Zimný z vodojemu u chaty Kameňák, jde pak o aspekt ekonomický a majetkoprávní. 
Dokumentace navrhuje opatření ve smyslu: 

                                            
5 Stávající kanalizace od ČOV společnosti AK 1324 s.r.o. prochází  podle sdělení oznamovatele mimo vlastní 

zájmové území a společnost AK 1324 s.r.o. nemá na kanalizaci ani vsakování s KČT řešeno věcné břemeno. N 
základě výstupů konzultace na vodohospodářském orgánu ve Frýdku- Místku z července t.r. je ČOV 
zkolaudovaná, není však vydáno aktuální povolení k vypouštění odpadních vod.  
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• Provést dlouhodobé hydrologické měření a výpočet využitelné vydatnosti prameniště Na Větrech včetně 
provedení  doplňkového hydrogeologického  posouzení  dané lokality. 

 
Zpracovatel posudku pokládá za potřebné uvedené doporučení v konkretizované podobě ve 
smyslu ověření sezónní dynamiky pramene „Na Větrech“ jako zdroje vody do návrhu 
stanoviska a vyhodnotit v dalším stupni projektové dokumentace všechny možnosti akumulace 
vod jako příspěvek ke snížení přímých nároků na zdroj vody. Dle názoru zpracovatele 
posudku je nutné pro stanovení konkrétních kapacitních požadavků nároků na vodu 
postupovat v souladu s Přílohou č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., účinné od 1.10.2007, což 
dokumentace v době vypracování nemohla zahrnovat. 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Dokumentace prezentuje následující nároky na suroviny: 
• V období výstavby dovoz  potřebného materiálu na stavbu, dovoz a provoz stavební techniky. Z toho 

vyplývá kromě potřeby stavebního materiálu také zvýšené množství spotřebovaných pohonných hmot, pro 
terénní úpravy v okolí chaty by měly být využity výhradně zdejší materiály (kameny a zemina 
z výkopových prací na stavbě). 

• Pro provoz uvažováno jen nízké blíže nespecifikované množství spotřeby pohonných hmot pro zásobovací 
vozidlo 

• Elektrická energie při provozu chaty na vytápění, osvětlení, provoz technického vybavení – zásobování 
přípojkou nn z trafostanice v komplexu televizního vysílače, instalovaný příkon 80 kW, roční spotřeba el. 
energie předpoklad 91 100 kWh.  

Jiné energie dokumentace neuvádí.  
Dokumentace nerozvádí blíže surovinové zdroje pro výstavbu chaty. 
 

Stanovisko zpracovatele posudku 

K energetice bez připomínek.  Mohly být blíže specifikovány některé materiály pro výstavbu 
jak chaty, zak vodohospodářských investic. 
 

4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dle dokumentace je zdůrazněna okolnost zvýšených nároků na dopravní infrastrukturu, 
především ve spojení s dovozem materiálů na stavbu, dovozem technologie, a to transportem 
po stávajících komunikacích. 
Dokumentace dále uvádí, že pro zajištění provozu chaty bude vybudován také systém 
zásobování vodou a čištění a odvodu vyčištěné odpadní vody. Systém zásobování vodou bude 
uskutečněn buď rekonstrukcí stávajícího vodovodu k vodnímu zdroji Velké Větry či 
napojením na vodní zdroj Zimný. Čištění a odvod odpadních vod bude řešeno výstavbou 
ČOV a odpadního potrubí. Také dojde k zajištění elektrických rozvodů. 
Pro zajištění hospodářského zázemí bude na místě nynějšího bufetu postaven podzemní 
hospodářský objekt. 
V období provozu budou nároky na dopravní infrastrukturu minimální. Nárůst dopravy 
v zájmové lokalitě v souvislosti s provozem chaty nebude nijak výrazný. Počítá se, že 
zásobování bude obstarávat maximálně 1 nákladní auto /den. Odvoz odpadu bude realizován 
cca 1 x za týden. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dopravní řešení areálu je popsáno v zásadě korektně, bez dalších připomínek, lze řešit i 
předzásobení objektu (např. před zimou apod.). Pro dopravu individuálních návštěvníků je 
nutno zdůraznit, že není s touto dopravou za účelem návštěvy či pobytu na Bezručově chatě 
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uvažováno, chata je navrhována jako zázemí pro pěší turisty (běžkaře)6, nikoli za účelem 
hotelového bydlení s dojezdem před objekt nebo pro pořádání hromadných akcí, spojených 
s dopravou účastníků. I z tohoto důvodu je zpracovatelem posudku zpochybňována nutnost 
případné trvalé přítomnosti rolby v zimních měsících a tím i nutnost řešení velkého objektu 
provozního zázemí v místě stávajícího bufetu Šantán (k demolici). Obslužná doprava nebude 
dominantním zdrojem hluku v rámci provozu chaty ani dominantním zdrojem emisí.   
 
II.2.2.2. Údaje o výstupech 
 
1. Ovzduší 
 
Dle dokumentace záměr obnovy Bezručovy chaty se na kvalitě ovzduší může projevit 
především v době vlastní realizace stavebních prací. Na tomto dočasném ovlivnění se bude 
podílet především doprava (transport materiálu, odpadů, technologií, apod.). Na ovlivnění se 
bude podílet jednak automobilová doprava spojená s přepravou materiálů, jednak vlastní 
plocha staveniště. 
 
Pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší v době provozu chaty byl na 
základě požadavků vzešlých ze zjišťovacího řízení zpracován Ing. Petrem Fiedlerem Odborný 
posudek podle § 17 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.   
 
V lokalitě byly určeny 3 zdroje znečišťování ovzduší: 
• silniční doprava – zásobování chaty a odvoz odpadů 
• čistírna odpadních vod (třístupňová, mechanicko-biologická) 
• vzduchotechnické odsávání z kuchyně 
Uvedené zdroje znečišťování ovzduší jsou na základě platné legislativy zařazeny takto : 
• silniční doprava dle § 4 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 

skládá z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. 
• čistírna odpadních vod dle § 3 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., bude malý zdroj znečišťování ovzduší. 
• Odsávání z kuchyně dle § 3 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., bude malý zdroj znečišťování ovzduší. 
 
Dokumentace neuvádí konkrétní parametry emisí, s odkazem na odborný posudek v příloze č. 
4 (ing. Fiedler) deklaruje splnění požadavků zákona k ochraně ovzduší s tím, že je volena 
nejlepší dostupná technologie za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Je zřejmé, že pro  fázi výstavby je deklarována určitá nejistota ve smyslu, že vzhledem 
k neznalosti počtu a nasazení mechanismů a obslužné dopravy není možné přesně vyčíslit 
množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provozem obslužné dopravy, ale je 
vysloven předpoklad nízkých hodnot takových emisí. 
Odborný posudek je zpracován standardní metodikou s odpovídající vypovídací schopností a 
není zpochybňován žádným z orgánů ochrany ovzduší, které se k dokumentaci vyjádřily (k 
doplňku se žádný nevyjádřil). 

2. Odpadní vody 
 

                                            
6  Vjezd na účelovou komunikaci k Lysé hoře je v zásadě možný jen na základě výjimky pro uživatele objektů, 

Správu CHKO, složky bezpečnostního systému, zaměstnance lesů apod., takže jakékoli jiné návrhy na 
pravidelnější dopravu musí být řešeny individuálně se Správou CHKO 
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Dokumentace deklaruje vznik odpadních vod splaškových a dešťových vod, technologické 
odpadní vody dle dokumentace vznikat nebudou.  
Pro fázi výstavby  prezentuje informaci ve smyslu vzniku splaškových vod jako vody ze 
speciálních zařízení (chemická WC, nádržky pro mytí rukou), které budou odváženy. 
K dešťovým vodám je pouze konstatováno, že budou jímány do samostatné akumulační 
nádrže o objemu 50m3 a zčásti využívány pro provoz chaty (užitková voda na WC, úklid 
chaty), přebytečná voda z nádrže bude odváděna do odtokové kanalizace vyčištěné vody. 
Dokumentace dále konstatuje především následující údaje o odpadních vodách a způsobech 
nakládání s nimi pro fázi provozu7 (kromě dešťových vod jen splaškové odpadní vody 
z provozu WC, umýváren, provozu restauračních zařízení, množství splaškových vod bude 
rovno množství spotřebovávané vody, čištění v ČOV, jejíž stavba je součástí záměru): 
• Zmíněna náhrada stávajícího vodovodu z roku 1935 vodovodem z polyetylénu IPE DN 40 PN 16 

s kapacitou 0,8 l/s, včetně stavebních úprav objektu jímání vody 
• Odpadní potrubí je navrženo jednotné dimenze DN 150. Odtok ze zemního filtru, který představuje 

poslední stupeň ČOV, bude společně s přepadem dešťových vod z akumulační nádrže zaústěn do revizní 
šachty PP DN 400. Trasa odpadního potrubí povede ve společném výkopu v souběhu s vodovodním 
řadem. Odpadní potrubí bude spolu s přepadem vodního zdroje zaústěno do vyústního objektu. Ten bude 
zřízen pod jímáním vody „Velké větry“. Vyčištěná voda z ČOV odpadních vod se zde bude mísit s vodou 
z prameniště a poté bude odtékat do vodoteče.  

• ČOV bude třístupňová, mechanicko – biologická a bude čistit veškeré odpadní vody vznikající v objektu 
chaty. Odpadní vody z objektu chaty budou téct do čerpací jímky. Z této jímky pak budou čerpány 
mělnícím čerpadlem do tříkomorového septiku. Díky začlenění septiku už není nutná přítomnost česlí, 
s odstraňováním a likvidací shrabků. Pouze větev vnitřní kanalizace objektu chaty, která odvádí odpadní 
vody z kuchyně, bude opatřena lapačem tuku. Popis funkce ČOV: 

o V septiku se odstraní části organického znečištění a zároveň se zde uskladní a anaerobně stabilizuje 
přebytečný kal z biologického čištění. Septik je konstruován tak, aby k hladině každé jeho sekce byl 
umožněn přístup a byl tak vytvořen prostor pro odčerpání kalu. Z prostorových důvodů budou osazeny 
dva paralelně řazené septiky. Zahuštěný kal ze dna septiku se bude v tekutém stavu odvážet dvakrát 
ročně na větší komunální ČOV k likvidaci. Odpadní voda bude ze septiku natékat do vyrovnávací a 
čerpací jímky. Z té bude střídavě čerpána do dvou biologických reaktorů typu SBR. Dva paralelně 
řazené reaktory jsou navrženy z prostorových důvodů a také ve snaze zajistit vyšší provozní 
spolehlivost čištění při poruše jednoho z reaktorů. Biologické reaktory pracují na osvědčeném principu 
reaktoru SBR (Sequence Batch Reaktor), kdy se v jedné nádrži střídají jednotlivé pracovní cykly. 
V průběhu aerace v reaktoru probíhá rozklad organických látek a oxidace amonných iontů a při 
míchání dochází k redukci dusičnanů. Tento systém biologického čištění je zvláště vhodný pro 
proměnlivé zatížení odpadními vodami a kromě vysoké provozní spolehlivosti vykazuje také zvýšenou 
účinnost na odstraňování dusíkatých látek.  

o V běhu reaktoru se rozlišuje celkem šest fází. První z nich je fáze plnění, kdy se reaktor cyklicky plní 
splaškovými vodami až do plného kapacity reaktoru. Druhá fáze, promíchávání, zajišťuje vyšší stupeň 
redukce dusíkatých látek. V třetí fázi, provzdušňování, je pak objem reaktoru provzdušňován 
jemnobublinnou aerací. Za zdroj vzduchu slouží rotační dmychadlo. Ve čtvrté fázi, sedimentace, 
dochází při přerušeném míchání i provzdušňování k usazování kalu a k oddělení vyčištěné vody nad 
kalem. V páté fázi je pak nejprve odčerpán přebytečný kal následně pak stažena vyčištěná voda. Při 
odtoku vyčištěné vody je automaticky odebrán vzorek. Fáze klidu je závěrečnou šestou fází, ve které je 
reaktor připraven na další cyklus. 

• Systém ČOV pracuje zcela automaticky a má minimální nároky na obsluhu. Celý provoz bude řízen 
pomocí řídícího a monitorovacího automatu Mitsubischi. Automaticky bude probíhat i chemické 
odstraňování fosforu, a to pomocí automatických dávek srážecí chemikálie, síranu železitého (Prefloc), 
přidávaného v potřebném množství do obou reaktorů. Dávkováním srážedla se současně zlepší 
sedimentační vlastnosti kalu a tím i kvalita odpadní vody na odtoku.  

• Dočištění vody za reaktory SBR bude zabezpečovat gravitačně protékaný zemní filtr. Biologicky vyčištěná 
voda z SBR reaktorů bude odtékat do malé mezivyrovnávací nádrže. Ta bude mírně provzdušňována, čímž 
se zabrání vzniku anaerobních podmínek a sedimentaci nerozpuštěných látek, které jsou ještě obsaženy ve 

                                            
7  Poněvadž problematika odpadních vod je pro řešení posuzovaného záměru stěžejní, je do textu posudku 

převzato prakticky úplné znění příslušné kapitoly dokumentace. 
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vyčištěné vodě odtékající z biologického reaktoru. Voda z vyrovnávací nádrže bude rovnoměrně čerpána 
do zemního filtru umístěného pod úrovní terénu mimo objekt chaty. Voda se bude rozvádět soustavou 
trubek po povrchu štěrkového lože hloubky 0,8 až 1 m. Pod touto vrstvou se budou nacházet sběrné trubky 
pro odvedení přefiltrované vody. Filtr se zakryje vrstvou zeminy o minimální tloušťce 0,5 m a bude 
odvětrán, aby se umožnilo nasávání nebo vytlačování vzduchu z tělesa biofiltru. Voda z filtru bude odtékat 
gravitačně do koncové šachty odtokové kanalizace vyčištěné vody. Za recipient, z pohledu vypouštění 
vyčištěných vod je považována odtoková stružka, přeron přes prameniště „Na Větrech“.  

Dokumentace garantuje, že uvedeným způsobem čištění budou dosaženy parametry vyčištěné  
vody na odtoku ze zemního filtru: účinnost čištění pro BSK5 90%, odtoková koncentrace 3,3 
mg/l; účinnost pro NL  95%, odtoková koncentrace 1,6 mg/l. Z předpokládané návštěvnosti a 
obsazení chaty byly odvozeny bilanční údaje o množství a znečištění odpadních vod. 
Současně se počítá i s proměnnou návštěvností chaty jednak během roku a současně i 
v průběhu týdne. Kvantitativní poměry při vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV 
Bezručovy chaty do zmíněných povrchových vod budou následující:  
- průměrná týdenní produkce odpadní vody 4,92 m3/d (0,057 l/s) 
- 100% vyrovnání odtoku z ČOV; odtok 0,057 l/s 
- průměrný přeron 0,12 l/s 
- BSK5 vody z pramene pod 1 mg/l. 
- Výsledná koncentrace BSK5 ve stružce po smísení bude 1,74 mg/l. 
 ( 0,057 x 3,3 + 0,12 x 1 ) / ( 0,057 + 0,12 ) = 1,74 

(resp. jen při 50% vyrovnání odtoku z ČOV – odtok vyčištěné vody 0,114 l/s bude výsledná kvalita vody 
ve stružce 3,08 mg/l BSK5) 

Doplnění dokumentace, které v kapitole 2.1.2 na str. 8 prezentuje technologii čištění 
odpadních vod jako vstupu pro vyžádanou konkretizaci vlivů na vody, pracuje se stejnými 
kvantitativními parametry. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Pro dešťové vody mohl být proveden alespoň orientační propočet, pro fázi výstavby mohl být 
uveden způsob nakládání s dešťovými vodami (vazba např. na vody ze stavební jámy 
v deštivých obdobích). 
K popisu odpadních vod na str. 39 – 42 pokládá zpracovatel posudku za potřebné prezentovat 
následující: 

 Popisy vodovodu, vydatnosti pramene apod. je nutno v kontextu popisu odpadních vod 
pokládat za nadbytečné (i přes zřejmou vazbu k ovlivnění kvality vod vypouštěním 
odpadních vod do odtokové strouhy od pramene), jsou dostatečně prezentovány v jiných 
částech textu dokumentace a doplnění. 

 Naopak chybí propočtem podložený  údaj o objemech produkce odpadních vod, kdy pouze 
na str. 42 je uveden jediný kvantitativní údaj jako předpoklad pro vstup do směšovací 
rovnice – průměrný týdenní produkce odpadní vody 4,92 m3/den (0,057 l/s), převzato 
z dokumentu fy KONEKO (leden 2005, ten ještě předpokládal 24 lůžek a 6 ubytovaných 
pracovníků personálu). Není však blíže zdůvodněno, proč je za vstup do propočtu 
směšovací rovnice vzat dolní limitní údaj 4,92 m3/den, když interval spotřeby, odpovídající 
ekvivalentu produkce splaškových odpadních vod, je uváděn v rozmezí 4,92 – 8,4 m3/den a 
ve vstupech v  kapitole B.II.2 Vody je průměrná denní spotřeba udávána hodnotou  6.43 
m3/den, z této spotřeby by vyplýval produkční ekvivalent v hodnotě  0,0744 l/s, tedy 1,36x 
vyšší. Jak zpracovatelský tým dokumentace k uvedené hodnotě došel, je zřejmé ze str.36 
dokumentace, na téže straně je dále současně výpočet pro spotřebu chaty v období bez 
ubytování (pouze personál + provoz restaurace), s výsledkem 4,28 m3/d (0,0495 l/s). 
Pokud sumární předpoklad období plného ubytování (14 osob) na chatě je odhadován cca 
3,5 měsíce (tedy 108 dní), lze propočítat pro tento případ množství odpadní vody v  
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ekvivalentu:  6,43*108 + 4,28 (365-108) = x *365, kde x = 4,92 m3/d (t.j. 0,057 l/s)8.  
S touto základní hodnotou je dále kalkulováno v propočtech a odhadech velikosti a 
významnosti vlivů na vody. 

 K popisu funkce ČOV a jejích jednotlivých prvků bez zásadních připomínek. 
Na základě provedeného rozboru je do návrhu stanoviska promítnuto následující doporučení: 
• V dalším stupni projektové dokumentace konkretizovat parametry odpadních vod (množství 

/předpokládaná dynamika/ bilancovaná ve smyslu aktuálního znění přílohy č. 12 vyhl.č. 428/2001 Sb., 
kvalitativní parametry vypouštěných odpadních vod z hlediska fosforu, dusíku, chloru) na základě 
upřesněných parametrů provozu chaty  

 
3. Odpady 
 
Dokumentace uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby a 
ve fázi provozu včetně určité specifikace činností, při kterých odpady vznikají a 
předpokládaný způsob nakládání s nimi, dále pak dokumentace upozorňuje na odpady 
vznikající při likvidaci areálu a prezentuje firmy v blízkém okolí, zabývající se nakládáním 
s odpady.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku 
Zpracování kapitoly lze pokládat za dostatečné a korektní,  pouze OI ČIŽP Ostrava upozornil 
na určité nepřesnosti v zatřídění některých odpadů, které bylo vysvětleno v doplnění 
dokumentace. V tabulce odpadů pro fázi výstavby není zmíněn odpad z chemických WC, jehož 
odvoz je deklarován v části odpadní vody na str. 39 dokumentace. Lze v zásadě souhlasit 
s argumentací zpracovatelů doplnění dokumentace na str. 19 ve smyslu, že podrobné 
nakládání s odpady bude řešeno v dalších stupních projektové přípravy. 
Z hlediska problematiky odpadů lze požadovat respektování především následujících 
doporučení:  
• Provádět evidenci odpadového hospodářství původce na základě objektivního zatřídění 

produkovaných odpadů podle skutečných objemů jednotlivých druhů odpadů, výhledově 
vznikajících v rámci modernizovaného provozu, v dalších stupních projektové dokumentace upřesnit 
jednotlivé druhy odpadů, stanovit jejich množství a předpokládané způsoby odstraňování odpadů,  
vznikajících  v rámci postupné modernizace a provozu SKI areálu 

• V rámci žádosti o kolaudaci předložit  specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu 
výstavby a doložit způsob jejich odstranění. 

• Podrobně specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek 
škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci objektu;  tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a 
předpisy odpadového hospodářství;  

• Další využití, případně odstranění těchto odpadů realizovat pouze na smluvním základě se subjekty, 
které doloží, že jsou schopny nakládat se smluvně ošetřenými druhy odpadů způsobem, který je 
v souladu se zvláštními předpisy ochrany životního prostředí a doloží oprávnění k těmto činnostem 
(oprávněnými osobami); 

Do návrhu stanoviska lze dále doporučit i následující podmínky, stanovené autory 
dokumentace 
• Dodavatel stavby bude mít uzavřenu smlouvu s oprávněnou osobou provozující zařízení k úpravě, 

odstranění či využití příslušného druhu odpadu. 
• 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. 

                                            
8 Ve smyslu přílohy č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a  

kanalizacích pro veřejnou potřebu, nemusí ve specifických případech provozů (mezi ty patří např. právě 
provozy gastronomické) množství produkovaných splaškových vod vždy zcela odpovídat normované spotřebě 
vody.  
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4. Hluk a vibrace 

Kapitola podává podrobný legislativní přehled ohledně hlukové situace včetně příslušných 
limitů  a seznamuje s chráněnými vnitřními prostory (kuchyň, místnosti pokoje nad kuchyní, 
kontext umístění vzduchotechnické jednotky) a chráněným venkovním prostorem (venkovní 
prostor před okny pokojů hostů, bytu správce a pokojů personálu, prostor před objekty 
meteorologické stanice, výpočtový bod na hranici NPR Mazák). 
Dokumentace dále prezentuje propočty akustické zátěže pro uvedené chráněné prostory, 
především z hlediska provozu tepelného čerpadla jako zdroje hluku a provozu 
vzduchotechniky. Uzavírá, že: 
• Na hranici chráněných venkovních prostorů před okny pokojů hostů je ekvivalentní hladina akustického 

tlaku LAeq = 54 dB, z hlediska nadlimitnosti je navrženo řešit na výduších vzduchotechniky tlumiče hluku 
(zdroj vzduchotechnika) 

• Na hranici chráněných venkovních prostorů obou nejbližších chráněných objektů – tedy meteorologické 
stanice a budovy vysílače, byla vypočtena hodnota hladiny akustického tlaku LAeq = 38 dB (zdroj 
vzduchotechnika) 

• Na hranici NPR Mazák byla pro příslušný referenční bod vypočtena hodnota hladiny akustického tlaku 
LAeq,24 hod = 45,2 dB (zdroj – tepelné čerpadlo – dominantní zdroj hluku) 

• Před okny pokojů hostů nepřekročí hladina akustického tlaku hodnotu LAeq,24 hod = 40 dB (zdroj – tepelné 
čerpadlo) 

• K chráněným objektům meteorologické stanice a vysílače se plně projeví tlumicí účinek Bezručovy chaty. 
Dokumentace je vybavena akustickou studií, ze které jsou transponovány výše prezentované 
údaje. 
 
Vibrace nejsou dokumentací řešeny 
 
Stanovisko zpracovatele posudku 
K hluku – v zásadě lze všechny výstupy, včetně prezentované údaje akustické studie, pro účely 
posouzení vlivů akceptovat. V hlukové studii v příloze č. 3 však není doložena mapa izofon ani 
tabulky propočtu. 
 
K vibracím –  záměr neprodukuje výraznější vibrace, takže absenci  textu  je možno  chápat 
pouze jako metodické opomenutí.  
 

5. Záření radioaktivní a elektromagnetické 

Dokumentace tento aspekt neřeší.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Lze předpokládat, že provoz skutečně nebude žádným zdrojem významného záření, které by 
vyžadovalo specifický přístup. Při realizaci záměru  ani  provozu  se  nepředpokládá  výskyt 
radioaktivního  záření či elektromagnetického záření. Otázka osvětlení  ve vztahu např. k ovlivnění 
bioty v přilehlých hodnotných biotopech je řešena příslušnými doporučeními v aktualizované  kapitole 
D.IV.  doplněné dokumentace (opatření č. 33 až 36) 

6. Doplňující údaje 

Dokumentace konstatuje absenci takových údajů na str. 51.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku 
Bez komentáře. 
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II.2.3. Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného 
V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí 
dotčeného území. Text komentáře posudku k části C vychází z požadované struktury 
dokumentace  (Příloha č. 4 zákona) bez ohledu na to, že dokumentace část C skládá poněkud 
odlišně od vymezení touto přílohou. Konkrétně: 
 
 
♦ Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
 
územní systémy ekologické stability krajiny 
Je řešen v kapitole C.I.10 na str. 70 -72 Dokumentace, je využito databáze z portálu 
www.geoportal.cenia.cz  s tím, že: 
• nadregionální biokoridor probíhá severojižním směrem a zahrnuje i východní svahy Lysé hory až po její 

vrchol. V těsné blízkosti zájmového území tedy probíhá na vrcholu Lysé hory. Záměr by však na tento 
biokoridor neměl mít vliv vzhledem k charakteru vrcholové části Lysé a již existujícím stavbám blíže ose 
biokoridoru (vysílač, Kameňák, bufet „Plesnivka“ apod.). 

• Regionální biocentrum se nachází jihozápadně a západně od plochy vrcholu, jeho součástí je i NPR Mazák. 
Biocentrum se tedy nachází v blízkosti místa obnovované chaty a okrajově do něj zasahuje rekonstruovaný 
vodovod a plánovaná kanalizace. 

• Regionální biokoridor Travný potok – Mazák probíhá přes jižní svahy Lysé hory. Tento biokoridor se 
nachází nejblíže od Bezručovy chaty cca 450 m jižně.  

Doplněno výřezem mapy s vyznačením uvedených prvků. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez podstatnějších připomínek, údaje jsou korektní.  
 
zvláště chráněná území a přírodní parky 
Dokumentace v kapitole C.I.8 uvádí, že lokalita se nachází v CHKO Beskydy ve II. zóně, 
trasy vodohospodářských investic zasahují do I. zóny. Podrobně popisuje CHKO Beskydy, na 
str. 61 prezentuje i výřez zonace CHKO dle portálu www.geoportal.cenia.cz. Dále podrobně 
popisuje kontaktní NPR Mazák a přírodní rezervaci Malenovický kotel, dokládá opět 
výřezem mapy z www.geoportal.cenia.cz a hranice NPR Mazák a PR Malenovický kotel 
dokládá na obrázcích č.4 a  č.5 na str. 63 a 65 dle podkladů CHKO Beskydy. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Údaje jsou podány vyčerpávajícím způsobem, bez připomínek;  jen dle názoru zpracovatele 
posudku mohla být dokumentace vybavena podrobnější mapou z hlediska zonace CHKO 
s vyznačením polohy záměru a vyvolaných investic. 
Poloha přírodních parků není uvedena, ve vztahu k poloze záměru v CHKO Beskydy je 
bezpředmětná.  
 
Lokality Natura 2000 
Řešeno v kapitole  C.I.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv na str. 65 -  70. 
Podrobně seznamuje s legislativou a prezentuje data k EVL Beskydy (CZ0724089) a ptačí 
oblasti Beskydy (CZ0811022), včetně popisů předmětů ochrany. V přílohách dokumentace 
(příloha č. 9) je uvedeno stanovisko Správy CHKO Beskydy z června 2005, kterým dle §45i 
zák. č. 114/1992 Sb. nevyloučila významný vliv záměru na evropsky významné lokality ani  
ptačí oblasti. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku 
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Uvedené lokality soustavy Natura 2000 jsou identifikovány, vymezeny a popsány  objektivně. 
Jen str. 66 a 67 textu jsou shodné (chyba při editaci). Popis odráží výstupy naturového 
hodnocení RNDr. V. Koutecké a Z. Poláška z prosince 2005, které bylo vypracováno jako 
první hodnotící podklad záměru právě na základě stanoviska Správy CHKO Beskydy  čj. 
CHKO/2742/772/05/Mir ze dne 28.6.2005 (mj. příloha č. 9 dokumentace), jako podklad pro 
vypracování Oznámení EIA (Bosák a kol., listopad 2006).  
Součástí posudku je  samostatné posouzení naturového hodnocení (RNDr. M. Banaš, Ph.D.  
příloze č. 3, které podrobně vyhodnocuje prezentované naturové hodnocení (Koutecká, 
Polášek, 2005, podklad č. 2 v seznamu podkladů) z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 
2000, ve vztahu ke správnosti východisek, postojů a závěrů  dokumentace z hlediska zájmů 
soustavy Natura 2000 . 
 
významné krajinné prvky 
Dokumentace tuto problematiku řeší v kapitole C.I.11 na str. 72 především odkazem na 
příslušné ustanovení zákona s tím, že zájmová lokalita však leží v území chráněné krajinné 
oblasti (Beskydy). Proto by měla být obecná ochrana přírody a krajiny, zajišťovaná mimo 
zvláště chráněná území také ochranou významných krajinných prvků, pokryta touto speciální 
ochranou území. V rámci kapitoly C.II.1 Fauna a flóra je na str. 77-78 podán popis lesních 
porostů na Lysé hoře. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez  ohledu na polohu v CHKO jsou VKP „ze zákona“ obecnou kategorií ochrany přírody. 
Popis lesních porostů je rozveden v části C.II.1 Fauna a flóra, není k němu nutno vznášet 
zvláštní připomínky. Popis vodních toků je uveden v v kapitole C.I.6 Hydrologické poměry   
na str. 58 – 59. S ohledem na okolnost, že popis VKP je zákonem do dokumentace (sice jen 
demonstrativně) vyžadován formou samostatné kapitoly (přílohou č. 4 demonstrativně 
vyžadovaná součást oddílu C.1), je možno konstatovat určitá formální pochybení 
dokumentace, po věcné stránce je vyžadovaná část náležitostí textu dokumentace její součástí. 
Popis VKP vodního toku Satina, včetně pramenné části struhy od prameniště Na větrech, 
mohl být do textu popisu VKP lépe integrován, včetně bioty. Jinak bez vážnějších připomínek, 
VKP rašelinišť, jezer, údolních niv a rybníků nejsou v dosahu záměru a jeho vlivů 
lokalizovány, rovněž není lokalizován žádný registrovaný VKP(zde se právě uplatňuje kontext 
zvláštní ochrany přírody v CHKO).  
  
památné stromy 
Dokumentace se touto otázkou nezabývá.  
 
 
 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
S ohledem na okolnost, že dle Weismannové a kol.(2004), srov. 388 se v dosahu Lysé hory 
žádný památný strom nenachází, není nutno uvedené opomenutí dokumentace pokládat za 
podstatné..  
 
území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Dokumentace se uvedenou problematikou zabývá v kapitole C.I.12 na str. 72 – 74 s tím, že 
podrobně popisuje vývoj zástavby vrcholu Lysé hory ve vztahu k rozvoji turistiky od 19. 
století včetně vývoje obou hlavních turistických chat (Slezský dům, Bezručova chata) a 
noc¨lehárna Kamenný dům (Kameňák), dále je  rozvedena výstavba obou provizorních 
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restauračních zařízení (Šantán v sousedství polohy vyhořelé Bezručovy chaty, Plesnivka 
(chata Lysá hora) v objektu zařízení staveniště pro vysílač v sousedství vyhořelého Slezského 
domu.  Dále je upozorněno na vývoj odlesnění vrcholové části Lysé hory a je zdůrazněna 
povaha území s předpokladem archeologických nálezů i přes okolnost, že zatím z místa 
nálezy známy nejsou. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez zásadních připomínek.  
 
území hustě zalidněná 
Dokumentace tento aspekt nezmiňuje  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
S ohledem na polohu na vrcholku Lysé hory, kde se nenacházejí trvale obydlené objekty, lze 
uvedené opomenutí pokládat za nevýznamné.  
 
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
Dokumentace tento aspekt v zásadě neřeší.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Nelze předpokládat výraznou kumulaci jiných zátěží v dotčením území a okolí, návštěvnost 
vrcholu však může dosahovat dle Banaše (2007) v určitých dnech vyšší významnosti 
(nárazově i přes 1.000 osob/den), v tomto kontextu je nutno ji pokládat  za  zatěžující prvek 
s možnými  změnotvornými dopady na okolí. Kapacita záměru však neznamená výrazné 
navýšení návštěvnosti vrcholu a záměr negeneruje žádné další vyvolaní rekreační či sportovní 
aktivity na úkor okolí zájmového území záměru. 
 
staré ekologické zátěže 
Dokumentace neuvádí žádný příklad staré ekologické zátěže zájmového území.  
  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Staré ekologické zátěže se v zájmovém území záměru skutečně nenacházejí - ověřeno 
zpracovatelským týmem posudku v databázi HEISu9 (www.vuv.cz). 
 
extrémní poměry v dotčeném území  
Dokumentace v kapitole C.II.3 na str. 86 zdůrazňuje polohu v oblasti sesuvů včetně 
potenciálních a polohu v oblasti svahových deformací, s důrazem např. na řešení turistiky jen 
po vymezených stezkách mimo nejcitlivější místa. Radonové riziko je klasifikováno jako 
nízké, je konstatována absence poddolovaných území a starých důlních děl a je zmíněna 
oblast s očekávanou maximální hodnotou intenzity zemětřesení 7oMSK-64 (Mercalliho 
klasifikační stupnice upravená pro technickou praxi)  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek, údaje lze pokládat za korektní. I v daném kontextu sesuvných území a 
prostoru svahových deformací  je nutno pokládat ruční způsob řešení výkopu pro 
vodohospodářské investice za jediný odůvodněný způsob případné realizace. 
 
♦ Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
                                            
9 Jde o hydroekologický  informační systém České republiky (HEIS), provozovaný Výzkumným ústavem 

vodohospodářským v Praze 
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Ovzduší a klima 
Dokumentace uvádí souhrnnou klimatickou charakteristiku v kapitole C.I.2 na str. 53-54, 
s využitím publikace Quitta (1971) pro klimatickou oblast CH4. 
Kvalita ovzduší není v textu prezentována. 
 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
S ohledem na polohu a charakter záměru není nutno k prezentaci dat o klimatu, vznášet 
zásadní připomínky. Absence údajů o kvalitě ovzduší je patrným metodickým pochybením 
dokumentace. S ohledem  na okolnost, že záměr sám o sobě dle odborného posudku v příloze 
č. 4 Dokumentace není významným zdrojem emisí, není nutno uvedené pochybení 
dokumentace pokládat za významné.  
 
Voda 
Dokumentace prezentuje stručnou hydrologickou charakteristiku širšího území  v kapitole 
C.I.6 Hydrologické poměry na str. 58 – 59 se zdůrazněním kontaktu čtyř dílčích povodí, 
zájmové území  spadá do povodí Satiny jako přítoku Ostravice. Dokumentace zdůrazňuje , že 
tok Satina je v ekvivalentu 1,5 l/s zdrojem vody pro hotel Petr Bezruč v Malenovicích a je 
navrhován odběr pitné vody v množství cca 2,9 l/s pro nově zbudovaný vodovod v části obce  
Malenovice. Je dále prezentována poloha uvnitř CHOPAV Beskydy.  
Stručně je zmíněn aspekt podzemních vod s tím, že prameny podzemních vod jsou 
v Moravskoslezských Beskydech četné, drobné, rozptýlen, vykazující malou vydatnost a 
značnou rozkolísanost.  Hydrogeologická charakteristika je jinak prezentována v rámci 
kapitoly C.I.3 na str. 56 s tím, že přílohou dokumentace je hydrogeologické posouzení fy 
AQD-envitest s.r.,o. z června 2007 pro účely vlivů záměru obnovy Bezručovy chaty. Je 
podána poměrně podrobná hydrogeologická charakteristika. Jsou rozlišeny 4 rajóny: 
• rajón A: Vrcholové partie Lysé hory:  Je charakterizován jako čistě infiltrační s výškou terénu v intervalu 

1324 m n.m. až 1250 m n.m., hluboce zakleslou trvalou zvodní, prakticky bez pramenů. 
• rajón B: Podvrcholové partie Lysé hory:  Je charakterizován jako infiltračně transportní s výškou terénu 

v intervalu 1250 m n.m. až 1150 m n.m., středně zakleslou trvalou zvodní, s ojedinělými svahovými 
suťovými prameny. 

• rajón C: Hřebenové partie rozsochy Lysé hory:  Je charakterizován jako infiltračně transportně-drenážní 
s výškou terénu v intervalu 1150 m n.m. až 900 m n.m., mělce zakleslou trvalou zvodní, s četnými 
svahovými suťovými prameny a trvalými puklinovými prameny. 

• rajón D: Trvalých vodních toků: Je charakterizován jako drenážní s výškou terénu pod 900 m n.m., 
s trvalými vodními toky, mělce zakleslou trvalou zvodní, s četnými svahovými suťovými prameny a 
trvalými puklinovými prameny. 

Údaje o hloubce hladiny podzemní vody konkrétně na místě záměru nejsou k dispozici. 
S ohledem na umístění lokality v hydrogeologickém rajónu A není pokryv skalního masivu 
v místě stavby trvale zvodněn. Průkazem jsou aktuálně ověřené suché šachtice drenážního 
podmoku ve svahu těsně pod místem vyhořelé chaty. V podmoku vsakuje odpadní voda ze 
stávající ČOV. Pokud by byl pokryv zvodněný, musela by se v 1,5 m hlubokých šachticích 
objevovat voda.  Trvalá hladina podzemní vody zvodně ve skalním masivu v místě uvažované 
chaty se nachází v hloubce desítek metrů pod povrchem terénu (podle vrtu JK-9 minimálně 
pod hloubkou 70 m, podle pravděpodobně puklinového pramene Na Větrech s přepadem na 
kótě  1175 m n.m. (odhad) v hloubce cca 120 m. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V zásadě bez připomínek, pro hodnocení vlivů na vody jde o korektní podklady.   
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Půda 
Dokumentace prezentuje věcnou charakteristiku půd vrcholové partie Lysé hory  ze skupiny 
půdního pokryvu rezivých půd až podzolů s hnědými půdami chladných vrchovin a hornatin, 
zdůrazněn je význam kambizemních (tzv. horských) podzolů.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez zásadních připomínek. Mohla být zdůrazněna otázka erozní ohroženosti vzhledem ke 
geomorfologii terénu zájmového území pro pokládku vodohospodářských investic, tato otázka 
je částečně zmíněna  ale v kapitole geologické charakteristiky v závěru na str. 56 se 
zdůrazněním rizikovosti pro obnažená místa, turisty vyšlapaná místa i mimo značené trasy 
apod. 
 
Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Uvedená část kapitoly C.I.3 na str. 55  přináší věcnou charakteristiku geologických poměrů 
vrcholové části Lysé hory v kontextu širší geologické stavby hřebenů Moravskoslezských 
Beskyd, se zdůrazněním slezské faciálně-tektonické jednotky příkrovové skladby a kontextu 
sesuvných území.  
Dle dokumentace není zájmové území součástí žádného dobývacího prostoru či výhradního 
ložiska, leží však v CHLÚ České části Hornoslezské pánve (surovina černé uhlí, zemní plyn), 
na JZ svazích Lysé hory probíhá hranice výhradního ložiska černého uhlí Čeladná-Krásná, 
případnou těžbu s ohledem na polohu v CHKO Beskydy autorský tým pokládá za 
vyloučenou. 
Dokumentace dále prezentuje podrobné geomorfologické začlenění zájmového území, opět je 
zdůrazněna okolnost gravitačních deformací sesuvných území  a aspekt erozního ohrožení 
půd a povrchový odnos materiálu. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez zásadních připomínek.  
 
Fauna a flora 
Dokumentace poměrně podrobně rozvádí floristické a faunistické poměry zájmového území 
na základě provedeného biologického hodnocení  (Koutecká a kol., 2004) v kapitole C.II.1 na 
str. 75 – 84. 
V kontextu floristických údajů zdůrazňuje význam klasifikace potenciální přirozené vegetace, 
je prezentován typ třtinové smrčiny jako klimaxové smrčiny nejčastěji kolem 1100 m n.m. 
Dále prezentuje aktuální vegetaci zájmového území na místě staveniště chaty a trasy 
vodovodu a kanalizace. Podle dokumentace převládají na staveništi chaty  druhy luční a 
druhy narušených stanovišť, dále jsou přítomny u okraje podél lesa druhy lesní a pasekové. 
Podél trasy vodohospodářských investic byly zaznamenány především druhy lesní a druhy 
pasek s ohledem na rozvolněnost porostu, podél turistického chodníku byly dokumentovány i 
druhy ruderální a druhy sešlapávaných stanovišť, u pramene Na Větrech i druhy mokřadní.  
Vesměs jde o prezentaci zjištěných druhů vědeckými jmény. Floristická část je ukončena 
prezentací výskytu ochranářsky významnějších druhů: silně ohroženého hořce tolitovitého 
roztroušeně podél horní části trasy vodovodu u turistického chodníku i volně v porostech, 
dále pak z regionálně významných druhů je upozorněno na čípek objímavý podél vodovodu, 
chrpu luční ostroperou a jestřábník oranžový (zřejmě nepůvodní výskyt) na staveništi chaty a 
podbělice alpské na pasece v lokalitě Velké větry. Dále je text doplněn současným stavem 
lesních porostů na Lysé hoře 
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Faunistické údaje jsou prezentovány analogicky jako floristické pro staveniště chaty a pro 
trasu vodohospodářských investic a její okolí. Údaje jsou prezentovány odděleně pro 
entomologický průzkum a průzkum obratlovců.  
Entomologický průzkum: Dokumentace uvádí, že v rámci biologického hodnocení bylo na 
lokalitě nalezeno 553 taxonů hmyzu, v textu jsou uvedeni jen  nejvýznamnější zástupci pro 
staveniště chaty z řádu brouků (včetně zvláště chráněného druhu střevlíka Carabus arcensis 
carpathicus, rovnokřídlých, blanokřídlých (včetně několika zvláště chráněných druhů 
čmeláků), motýlů včetně řady druhů migrujících. Pro trasu vodohospodářských investic byly 
dokladovány především xylofágní druhy brouků a některé lesní druhy motýlů. Prezentace o 
fauně hmyzu je doplněna výtahem z dokladovaných taxonů pro NPR Mazák – brouci, 
rovnokřídlí, motýli.  
Průzkum obratlovců: je deklarováno,,že z oblasti bylo dokladováno celkem 114 druhů 
obratlovců. Opět je separátně prezentována databáze z lokality staveniště chaty a z lokality 
trasy vodohospodářských investic. Konkrétně: 
Staveniště chaty:  na této ploše a v jejím nejbližším navazujícím okolí  bylo pozorováno 31 druhů obratlovců. 
V seznamu zjištěných druhů převažují ptáci, jichž zde bylo zjištěno 24 druhů. Jde zejména o zaletující jedince, 
kteří zde většinou nehnízdí a hnízdí v nedalekém okolí, zejména v lesních porostech na svazích Lysé. Z méně 
častých druhů zde byli zjištěni např. linduška luční Anthus pratensis (přelety ptáků hnízdících v okolí), rehek 
zahradní Phoenicurus phoenicurus, kos horský Turdus torquatus (silně ohrožený druh, výskyty i v hnízdní 
době), králíček obecný Regulus regulus (výskyt souvisí s horskou smrčinou v sousedství staveniště), sojka 
obecná Garrulus glandarius (z okolí zaletuje i k zastavěným plochám na vrcholu), křivka obecná Loxia 
curvirostra (pozorována hejnka i zpívající jedinci) nebo sněhule severní Plectrophenax nivalis (ojedinělé 
pozorování zatoulaných ptáků ze severu v roce 2003). Z plazů zde byla zjištěna ještěrka živorodá (Zootoca 
vivipara), výskyt obojživelníků zde nebyl potvrzen. Ze savců byl na ploše staveniště zjištěn hraboš polní 
(Microtus arvalis) a zajíc polní (Lepus europaeus). Příležitostně se zde mohou objevovat druhy z okolí, např. 
lesní druhy jelen evropský (Cervus elaphus), kuna lesní (Martes martes) nebo liška obecná (Vulpes vulpes). 
 
Trasa vodovodu a kanalizace (varianta V1) V této lokalitě byl zjištěn výskyt celkem 62 druhů obratlovců 
Z obojživelníků zde byl zjištěn výskyt skokana hnědého (Rana temporaria), z plazů se zde vyskytuje ještěrka 
živorodá (Zootoca vivipara). Předpokládaný výskyt zmije obecné (Vipera berus), která patří mezi kriticky 
ohrožené druhy, přímo na lokalitě prokázán nebyl. Není však vyloučen vzhledem k nálezu zmije na jiném místě 
vrcholu Lysé hory (horní úsek silnice Českých radiokomunikací). Na lokalitě bylo zjištěno poměrně zajímavé 
složení společenstva ptáků dané rozmanitostí biotopů sledované plochy. Také zde hnízdila většinou druhů 
v okolí a na plochu zájmové lokality zaletovala jen příležitostně za potravou nebo při migracích. Byli zde 
zaznamenány druhy káně lesní Buteo buteo (lovící), ostříž lesní Falco subbuteo (jen ojediněle při lovu), poštolka 
obecná Falco tinnunculus (lovící), holub doupňák Columba oenas (SO, nehnízdí), rorýs obecný Apus apus (O) 
(pouze zálety za potravou), sýc rousný Aegolius funereus, žluna šedá Picus canus (nehnízdí, pouze zaletuje), 
datel černý Dryocopus martius (nehnízdí, pouze zaletuje), datlík tříprstý Picoides tridactylus (SO) (ojedinělé 
pozorování v hnízdní době), vlaštovka obecná Hirundo rustica (O) (pouze zálety za potravou), linduška horská 
Anthus spinoletta (SO) (pouze v době tahu), linduška luční Anthus pratensis (hnízdí přímo v trase vodovodu a 
kanalizace a v dotčeném okolí - několik párů), rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus (pravděpodobné 
hnízdění v blízkosti trasy), kos horský Turdus torquatus (SO, v okolí trasy vodovodu hnízdí minimálně 1 až 2 
páry), králíček obecný Regulus regulus, králíček ohnivý Regulus ignicapillus, ťuhýk obecný Lanius collurio 
(O), krkavec velký Corvus corax (O). Ze savců byl na lokalitě zjištěn výskyt těchto druhů: rejsek obecný Sorex 
araneus, rejsek malý Sorex minutus, rejsek horský Sorex alpinus (SO, významný horský druh), kuna lesní 
Martes martes, liška obecná Vulpes vulpes, neurčený druh letouna, prase divoké Sus scrofa, zajíc polní Lepus 
europaeus, jelen evropský Cervus elaphus, srnec Capreolus capreolus. 
Dokumentace je dále doplněna o výtah z průzkumu pro NPR Mazák s následujícími daty 
ohledně zvláště chráněných druhů:  
• Z kategorie kriticky ohrožených druhů jsou to orel skalní Aquila chrysaetos, tetřev hlušec Tetrao 

urogallus, puštík bělavý Strix uralensis, zmije obecná Vipera berus, medvěd hnědý Ursus arctos.  
• Ze silně ohrožených druhů zde bylo zjištěno 20 druhů: čáp černý Ciconia nigra, včelojed lesní Pernis 

apivorus, moták pilich Circus cyaneus, krahujec obecný Accipiter nisus, ostříž lesní Falco subbuteo, 
jeřábek lesní Bonasa bonasia, chřástal polní Crex crex, holub doupňák Columba oenas, kulíšek nejmenší 
Glaucidium passerinum, sýc rousný Aegolius funereus, strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos, 
datlík tříprstý Picoides tridactylus, linduška horská Anthus spinoletta, kos horský Turdus torquatus, lejsek 
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malý Ficedula parva, kavka obecná Corvus monedula, mlok skvrnitý Salamandra salamandra, ještěrka 
živorodá Zootoca vivipara, myšivka horská Sicista betulina, rejsek horský Sorex alpinus. 

• Do kategorie ohrožených (14 druhů) patří tyto pozorované druhy: čáp bílý Ciconia ciconia, moták pochop 
Circus aeruginosus, jestřáb lesní Accipiter gentilis, sluka lesní Scolopax rusticola, výr velký Bubo bubo, 
rorýs obecný Apus apus, vlaštovka obecná Hirundo rustica, krkavec velký Corvus corax, lejsek šedý 
Muscicapa striata, ťuhýk obecný Lanius collurio, ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes, netopýr 
pestrý Vespertilio murinus, veverka obecná Sciurus vulgaris. 

 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předně je nutno konstatovat, že v textu floristické části dokumentace jako veřejném (veřejně 
přístupném) dokumentu by měly být uváděny české názvy rostlin  společně s vědeckými (jako 
je to v části Fauna, s ale s výjimkou některých skupin a druhů hmyzu, kde české ekvivalenty ve 
vědeckým názvům chybí). Jinak lze floristický průzkum pokládat za objektivní a komplexní. 
Mohlo být dále přihlédnuto i k popisům naturového hodnocení (Koutecká, Polášek, 2005). 
Druh hořec tolitovitý je jako zvláště chráněných druh veden v kategorii ohrožených. 
Průzkum obratlovců je možno hodnotit jako komplexní a nejsou k němu připomínky, mohlo 
být ještě dokonaleji využito i podkladů naturového hodnocení (Koutecká, Polášek, 2005). 
Průzkum bezobratlých, zejména hmyzu, je možno pro zájmové území staveniště chaty i 
vodohospodářských investic hodnotit jako komplexní. Na závadu je prezentace jen vědeckých 
jmen u některých taxonů hmyzu, kde české ekvivalenty jsou k dispozici (např. názvy řady 
čeledí brouků, některých uváděných motýlů aj.). Pochybením dokumentace ale je absence  
průzkum vodního toku (strouhy) a prameniště Na větrech z hlediska bezobratlých živočichů, 
zejména bioindikačních reofilních druhů   se stenotopními nároky na kvalitu vody (ploštěnky, 
některé jepice, pošvatky, proudomilní brouci rodu Elmis, plž  Bythinella austriaca  apod.), 
poněvadž vypouštění i vyčištěných odpadních vod může znamenat patrnou změnu 
v parametrech dotčených biotopů prameniště a strouhy pod prameništěm (aspekt beta 
mesosaprobity do oligotrofních či minerálně velmi chudých vod i při vysokém stupni vyčištění 
odpadních vod). 
V rámci vlastní přípravy záměru bude vhodné ještě zoologické průzkumy aktualizovat se 
zřetelem k zájmovému území záměru a zejména v kontextu prameniště a úseku stružky pod 
prameniště „Na větrech“. Proto je doporučeno pro fázi přípravy: 
• Nejdéle v posledním vegetačním období před zahájením stavby provést hydrobiologický doprůzkum 

prameniště „Na Větrech“  z hlediska ověření výskytů bioindikačních druhů bezobratlých živočichů 
(stanovení biologické hodnoty prameniště a horního úseku strouhy) jako podklad pro řešení 
vypouštění vyčištěných odpadních vod v případě, že do doby výstavby nebude umožněna likvidace 
vyčištěných odpadních vod podmokem do vod podzemních. 

 
 
Ekosystémy 
Dokumentace v rámci kapitoly Fauna a flora – floristické části popisuje ekosystémy lesa Lysé 
hory: 
• V dřevinné skladbě dominantní smrk (Picea abies) je dostatečně zastoupen na celé ploše zájmového území. 

V nejníže položených porostech je dominantní dřevinou buk lesní (Fagus sylvatica), s výraznou příměsí 
smrku ztepilého (Picea abies). Příměs jedle bělokoré (Abies alba) a klenu (Acer pseudoplatanus) je 
nedostatečná.  

• Střední část je přechodem mezi pásmem s příměsí smrku ztepilého (Picea abies) v nižších polohách a jeho 
dominancí ve vrcholové partii. Smrk je zde zastoupen dostatečně až nadměrně. Naopak nedostatečně 
zastoupen je zde buk lesní (Fagus sylvatica). Cenná je příměs olše zelené (Alnus viridis) a vrby (Salix sp.) 
jakožto důležitých pionýrských dřevin, na které jsou potravně vázána některá společenstva živočichů. 
Zcela nedostatečná je příměs jedle bělokoré (Abies alba) a klenu (Acer pseudoplatanus). Biologicky zcela 
nevhodná je účast smrku pichlavého (Picea pungens), který byl vysazován v době vrcholu imisního 
zatížení. 
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• Nejvyšší část přímo pod vrcholem Lysé hory je ve své vyšší části pásmem horských smrčin, kde smrk je 
přirozeně dominantní dřevinou. Na celé ploše porostu je dostatečně zastoupen. Naopak velmi potřebná 
příměs jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) je nedostatečná, v některých porostních skupinách zcela chybí. 
Roztroušený výskyt smrku pichlavého (Picea pungens) a kosodřeviny (Pinus mugo) je stejného původu 
jako v předcházejícím porostu.  

• Část I. zóny Lysá hora, nacházející se v Malenovickém kotli, je tvořena dominantním smrkem ztepilým 
(Picea abies), který od 1200 m n. m. získává výrazně rozvolněný zápoj. V těchto výškách je příměs jeřábu 
ptačího (Sorbus aucuparia), dále je vtroušena vrba (Salix sp.). Buk (Fagus sylvatica) zde vystupuje do 
1230 m n. m. v podobě keřovité. V nejvyšších polohách dochází k vegetativnímu množení smrku. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Kapitola věnovaná popisu ekosystémů jako taková není v dokumentaci vyčleněna, částečně 
tuto část supluje kapitola ohledně popisu vegetačního krytu a kapitola popisu VKP.  
K prezentaci uvedených údajů bez vážnějších připomínek, mohlo být lépe využito popisu 
stanovišť z naturového hodnocení (Koutecká, Polášek, 2005) i ve vtahu k zájmovému území 
vlastní stavby chaty a vodohospodářských investic. Jinak bez připomínek. 
 
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustava Natura 2000) 
Dokumentace v kapitole C.I.9. přináší poměrně podrobnou charakteristiku EVL Beskydy a 
PO Beskydy, poněvadž zájmové území se nachází uvnitř těchto lokalit soustavy Natura 2000. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Poněvadž příslušný orgán ochrany přírody Správa CHKO Beskydy nevyloučil ve stanovisku 
čj. CHKO/2747/772/05/Mir ze dne 28.6.2005 významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 
(EVL a PO vyhlášené na území CHKO Beskydy,  na základě kterého bylo vypracováno 
autorizovanou osobou naturové hodnocení, je přílohou posudku ve smyslu příslušných 
požadavků zákona o posuzování vlivů a zákona o ochraně přírody a krajiny  samostatné 
posouzení tohoto naturového hodnocení vlivů na EVL a PO Beskydy (viz Příloha č. 3 
posudku), které rovněž podrobně komentuje vztah záměru a zájmového území k lokalitám 
soustavy Natura 2000 v ČR a na které zpracovatel posudku v bližším odkazuje. 
 
Krajina 
Dokumentace samostatnou kapitolu k popisu krajiny neobsahuje, je však vybavena komplexní 
přílohou č. 5  Posouzení vlivů stavby na krajinný ráz (P. Utíkalová, 06/2007). Tato studie 
využívá standardní metodiky hodnocení vlivů na krajinný ráz (Vorel I a kol., 2004). Definuje 
dotčené krajinné prostory – krajinná oblast (Lysohorská rozsocha) a dvě místa krajinného 
rázu (MKR 1 - dotčený vrcholový prostor Lysé hory ) a dotčený krajinný prostor krajinné 
oblasti Lysohorská rozsocha mimo vrcholových partií Lysí hory (MKR 2),  doloženo mapou 
v příloze č. 4 studie). V těchto místech krajinného rázu  byly určeny charakteristiky 
krajinného rázu (znaky a hodnoty přírodní a historické charakteristiky) – V MKR 1 celkem 17 
znaků, v MKR 2 14 znaků  s tím, že pro MKR 1 byly tři znaky ohodnoceny jako jedinečné a 
celkem 9 znaků jako význačných, v MKR 2 jeden  jedinečný znak (dynamický reliéf – 
společné s MKR 1) a 5 znaků význačných. Z uvedeného vyplývá významnost vrcholové části 
Lysé hory v dotčeném krajinném prostoru, i přes negativní dotčení dominantou televizního 
vysílače, stávající architektonicky různorodá zástavba je klasifikována jako silný zásah.  
 
 Stanovisko zpracovatele posudku: 
S ohledem na okolnost, že popis krajiny je zákonem do dokumentace (sice jen demonstrativně) 
vyžadován formou samostatné kapitoly (přílohou č. 4 demonstrativně vyžadovaná součást 
oddílu C.2), je absenci souhrnné pasáže týkající se popisu krajiny jako určujícího fenoménu 
kvality přírodního prostředí širšího zájmového území záměru v řešené lokalitě  nutno 
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pokládat za metodické opomenutí dokumentace. Kvalita a přehlednost přílohy ohledně 
krajinného rázu však metodické opomenutí textové části dokumentace nahrazuje a 
k provedenému vyhodnocení znaků a hodnot krajinného rázu nemá zpracovatel posudku 
připomínky. 
 
Obyvatelstvo 
Dokumentace tento aspekt v popisné části C blíže nehodnotí.. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
S ohledem na polohu záměru vzhledem k obytné zástavbě obce a minimální obslužnou 
dopravu záměru není nutno metodické pochybení dokumentace pokládat za závažné.  
 
Hmotný majetek 
Dokumentace tento aspekt blíže nevyhodnocuje.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Hmotným majetkem je samozřejmě dotčený lesní porost,  cestní síť a zařízení stávajícího 
areálu včetně objektu dotčeného likvidací (Šantán). 
 
Kulturní památky 
Uvedeno v části C.1..  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci příslušného komentáře v části C.1 bez připomínek.  
 
Ochranná pásma 
Dokumentace obsahuje samostatnou dílčí část v rámci kapitoly B.II.1. Půda.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zákon přímo samostatnou část textu přímo nevyžaduje. Jinak viz komentář k části B.II.1.  
 
Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 
Dokumentace v několika kapitolách zdůrazňuje soulad záměru s urbanistickou studií z roku 
2002 . Je doloženo postojem stavebního úřadu MěÚ Frýdlant nad Ostravicí ze dne 
29.11.2006, čj. RRaSÚ: 2250/05/Ku s tím, že záměr na obnovu Bezručovy chaty je v souladu 
s urbanistickou studií jako územně plánovacího podkladu pro zpracování ÚPD obcí Krásná, 
Malenovice, Ostravice i Staré Hamry, obec Ostravice neměla k datu přípisu schválený územní 
plán, ale projednané zadání , ve kterém je obnova Bezručovy chaty uvedena jako jeden 
z významných problémů k řešení jako dlouhodobý záměr. 
  
Stanovisko zpracovatele posudku 
V kontextu platné ÚPD bez připomínek.  
 
II.2.4. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a  životní 

prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 
II.2.4.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů        

Dokumentace konstatuje především nízkou míru ovlivnění obyvatelstva vzhledem 
k charakteru záměru a  dochází k závěrům, že: 
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• Pokud jde o chráněné vnější prostory (meteorologická stanice v severním směru, objekt vysílače 
v severovýchodním směru a venkovní prostory samotné Bezručovy chaty), tak z hlukové studie vyplývá, 
že  hladiny akustického tlaku jak pro vnější prostory, tak pro prostory vnitřní, budou menší než nejvýše 
přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku a limity nebudou překročeny. 

• V průběhu výstavby bude  dotčeno pouze minimální množství osob, a to osoby přítomné na 
meteorologické stanici a majitelé a zaměstnanci okolních turistických objektů. Zároveň také obyvatelé 
okolních obcí, kudy bude přivážen stavební materiál apod. 

• Pokud jde o vliv záměru na kvalitu ovzduší v období provozu, nebude instalován žádný zvláště velký, 
velký ani střední zdroj znečišťování ovzduší. Jedinými zdroji znečišťování ovzduší budou doprava, která 
vzhledem ke své nízké intenzitě nebude mít významný nepříznivý vliv na zdravotní stav obyvatelstva a dva 
malé zdroje znečišťování ovzduší (čistírna odpadních vod a odsávání z kuchyně). Se stávajícím stavem 
bude vliv na kvalitu ovzduší na srovnatelné úrovni.  

Dokumentace dále konstatuje kladný vliv ve smyslu sociálních a ekonomických dopadů a 
zlepšení celkového charakteru vrcholu. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Prezentované výstupy dokumentace je možno akceptovat bez připomínek, výstupy hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví (a obyvatelstvo) jsou  prezentovány korektně. Ve vztahu k akustické 
zátěži lze do návrhu stanoviska podpořit doporučení dokumentace ohledně osazení tlumičů 
hluku na výduchu vzduchotechniky.  
 
II.2.4.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Dokumentace deklaruje, že ovlivnění kvality ovzduší je možno očekávat pouze lokálně 
v období výstavby ve spojení s dovozy materiálů na stavbu a v souvislosti se zvýšenou 
prašností v průběhu stavebních prací.  V období provozu není předpokládáno výraznější 
zvýšení intenzity dopravy z důvodu nemožnosti výjezdů ubytovávaných hostů k chatě (jen 
omezené turistické ubytování pro pěší). Energetika záměru (elektřina, tepelná čerpadla) 
nebude produkovat emise. Byl vypracován odborný posudek dle § 17 zákona o ochraně 
ovzduší  (Příloha č. 4 dokumentace), který uzavírá, že použité řešení záměru splňuje 
požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů  pro realizaci stavby je volena nejlepší dostupná technologie za 
ekonomicky a technicky přijatelných podmínek ve smyslu § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 
86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
K prezentaci kapitoly, s odkazem na výstupy odborného posudku, lze v zásadě souhlasit s tím, 
že je nutno potvrdit navrhovaný systém energetiky objektu bez spalování jakýchkoli paliv. Lze 
tedy uplatnit následující doporučení: 
• V rámci vytápění objektu využít elektrické energie v kombinaci s tepelným čerpadlem, neinstalovat 

žádná spalovací zařízení pro řešení energetiky objektu.  
Dokumentace dále navrhuje opatření mj. ke snížení prašnosti během fáze výstavby, které lze 
rovněž podpořit: 
• 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.). 

• 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. 
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II.2.4.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 
 
Dokumentace prezentuje (mj. na základě výstupů akustické studie z přílohy č. 3) následující 
predikce vlivů: : 
• Ve fázi výstavby záměru může dojít k dočasnému zvýšení hlučnosti a emisí znečišťujících látek do 

ovzduší. Hluk ze stavebních mechanismů by neměl dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění 
přesáhnout limitní hygienické hodnoty pro hluk na staveništích v době 7,00 – 21,00 hod. Hluk 
z probíhajících stavebních prací lze omezit zejména organizací práce a prováděním prací ve stanovenou 
dobu. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o časově omezené období, lze hodnotit uvedený vliv jako 
nevýznamný.  

• Při umístění tlumiče hluku na konec vzduchotechnického kanálu budou limity stanovené pro chráněné 
venkovní a vnitřní prostory dodrženy. Vypočtené hladiny akustického tlaku v chráněných vnitřních 
prostorech chaty z provozu zařízení spojených s objektem Bezručovy chaty jsou menší než hygienický 
limit v maximální hladině akustického tlaku pro denní i noční dobu. 

• Pro zhodnocení míry disturbančního vlivu této hodnoty akustického tlaku byly použity závěry studie 
uvedené v publikaci Wildlife and Roads – The Ecological Impact (Sherwood, Cutler, Burton, 2002 – citace 
na str. 149 dokumentace –pozn.zprac.pos.), kde 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 (hustotu) živočišných druhů (str. 96 dokumentace). 

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.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
K prezentaci výstupů akustické studie nejsou ze strany zpracovatele posudku vážnější 
připomínky, pouze poslední bod kapitoly ohledně hluku ze silniční dopravy není akustickou 
studií podkládán. Odůvodnění přípustnosti akustické zátěže okraje NPR Mazák lze pokládat 
za korektní , lze doporučit ještě prověření možnosti hlukového odcloněním čerpadla v dalším 
stupni projektové dokumentace:  
• V dalším stupni projektové dokumentace prověřit technické možnosti  akustického odclonění 

tepelného čerpadla (v kladném případě o ně doplnit realizaci stavby). 
 
Lze dále  potvrdit dokumentací navržená doporučení do návrhu stanoviska: 
• Z důvodu minimalizace hlukového zatížení lokality do výdechového kanálu vzduchotechniky umístit 

tlumič hluku. 
• 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. 

II.2.4.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  
 
Dokumentace poměrně podrobně s vědomím důležitosti tohoto aspektu popisuje 
předpokládané vlivy: 
• Prameniště je součástí povodí Ostravice, dílčího povodí 2-03-01-026. Vydatnost pramene tohoto recipientu 

byla změřena firmou UNIGEO (viz Petřivalský et. al., 2005). Průměrná hodnota vydatnosti činila 0,219 l/s; 
vydatnost je dotována především srážkovou činností. Průměrná vydatnost přeronu je stanovena na 0,12 l/s 
a průměrný odtok z ČOV je stanoven na 0,057 l/s. 

• Z výpočtů směšovací rovnice (viz kapitola B.III.2 Odpadní vody) vychází, že pokud dojde ke 100% 
vyrovnání odtoku z ČOV, bude mít BSK5 po smíšení hodnotu 1,74 mg/l. Při 50% vyrovnání bude mít 



Posudek  o hodnocení vlivů na životní prostředí dle § 9 zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění zák.č.163/2006 Sb. 
OBNOVA BEZRUČOVY CHATY V BESKYDECH  

EKOEX JIHLAVA, Žižkova 93                                                                                                             Str. 33    

BSK5 po smíšení hodnotu 3,08 mg/l. I přes nepatrné navýšení hodnoty BSK5 bude její hodnota i nadále 
splňovat požadavky pro povrchové vody dle přílohy č.3 NV.č. 61/2003 Sb. 

• Na základě hydrogeologického posouzení v příloze č. 6 dokumentace vyplývá, že: 
o Výstavbou čistírny odpadních vod dojde k ovlivnění vodního toku Satina, který je napájen povrchovou 

vodou z prameniště v lokalitě "Na Větrech". Pro zajištění vyhovující kvality smíšené vody za vyústí z 
ČOV se předpokládá vypouštění odpadních vod do stružky pod jímacím objektem pitné vody pouze za 
podmínky, že bude zajištěn dostatek vody v této stružce nad výústním objektem z ČOV a to minimálně 
0,12 l/s. Výsledná koncentrace BSK5 ve stružce po smísení odpadní vody s vodou z přeronu by neměla 
být vyšší než 3 mg/l. 

o V bezprostředním okolí výkopu dojde vlivem odstranění krycí vrstvy ke zhoršení kvality podzemní 
vody mělké zvodně. Proto je vhodné výkopy provádět v období minimálních srážek, jako zásyp použít 
původní zeminu. Nepředpokládáme možnost odkrytí hladiny podzemní vody s výjimkou území u 
prameniště Na Větrech. Zde je nutno postupovat obezřetně, aby nedošlo k ovlivnění pramene. Do 
vzdálenosti 30 m od pramene nedoporučujeme výkop strojní technikou. Výkopem nesmí být protnuta 
předpokládaná linie pramene nad jímacím zařízením.  

o Vliv budoucího odběru na  zásoby podzemní vody lze pokládat za nulové. Podzemní voda zde totiž 
vyvěrá v pramenní jímce a stává se pod ní tím pádem již vodou povrchovou. 

o Změna vodní bilance vlivem střechy objektu nemůže mít na vodní zdroje s ohledem na malou plochu 
jakýkoliv měřitelný vliv 

o Výkopem pro kanalizaci dojde k odstranění málo vyvinuté vrstvy hlín a zahloubení do svahovin 
v maximální hloubce max. 1,5 m. Po zásypu potrubí výkopovou zeminou lze očekávat v pruhu výkopu 
po dobu několika let zvýšenou infiltraci srážkové vody. Zvýšení však není možné přesněji vyčíslit. 

o S ohledem na umístění lokality v hydrogeologickém rajónu A není pokryv skalního masivu v místě 
stavby trvale zvodněn. Trvalá hladina podzemní vody zvodně ve skalním masivu v místě uvažované 
chaty se nachází v hloubce desítek metrů pod povrchem terénu (podle vrtu JK-9 minimálně pod 
hloubkou 70 m, podle pravděpodobně puklinového pramene Na Větrech s přepadem na kótě  1175 m 
n.m. (odhad) v hloubce cca 120 m. Odkryv hladiny podzemní vody tedy není předpokládán 

o Obnovením Bezručovy chaty nedojde k ovlivnění okolních zdrojů podzemní vody. Nejedná se o 
zvýšení čerpaného množství hlubšího podzemního oběhu v daném hydrogeologickém povodí. Nemůže 
tedy dojít ke snížení vydatnosti okolních vodních zdrojů podzemní vody.  

• Kvalita odpadních vod vypouštěných z ČOV a zaústěných do přepadu jímání bude tedy taková, aby 
nedocházelo k narušení životního prostředí v prostoru PR Malenovický kotel. Případná eutrofizace pod 
výpustným objektem bude vyloučena použitou technologií ČOV. 

• Žádný z ostatních výše jmenovaných vodních toků nebude realizací záměru dotčen. Předmětná lokalita leží 
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).  

 
Dle dokumentace veškerá výše uvedená fakta ohledně vlivu záměru na kvalitu vod počítají 
s tím, že na čistírnu odpadních vod, vybudovanou v rámci záměru obnovy Bezručovy chaty, 
bude napojeno pouze znečištění z této stavby. Odkazem na přílohu č.3 NV č. 61/2003 Sb. je 
odkazováno na průtok Q355 (tj. C95 s hodnotou BSK5.6,0 mg/l., dokumentace však deklaruje 
potřebu spíše třeba respektovat hodnotu pro průměrný průtok v přeronu pramenní jímky 
(Metodický pokyn MŽP ke kombinovanému přístupu, 2007), která je ještě výrazně nižší. 
V tomto kontextu odmítá možné napojení vyčištěné vody z dalších  objektů (AK 1324) na 
Lysé hoře do zmíněného přeronu, které bylo investorovi navrhováno jako jedna 
z alternativních variant, jako nereálné s předpokladem zhoršení rizika nedodržení výše 
uvedených standardů. A je upozorněno, že bez ohledu na realizaci záměru obnovy Bezručovy 
chaty by měly ostatní objekty situované na vrcholu Lysé hory svou neuspokojivou situaci 
v nakládání s odpadními vodami řešit, neboť provoz ČOV společnosti AK 1324 je pokládán 
za problematický a po 1.1.2008 ji tak jako tak nelze provozovat, jak bylo diskutováno dříve 
(vypouštění do podzemních vod). 
 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Problematika řešení odpadních vod je klíčovým aspektem jak posuzovaného záměru, tak i 
otázkou hlavních synergických vlivů na urbanizovaném vrcholu Lysé hory. Jednak jde o 
současný stav zákona o vodách v kontextu § 38, kdy není legální vypouštění i sebelépe 
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vyčištěných odpadních vod do vod podzemních přímo (podmok, infiltrace), takže od 1.8.2008 
všechny objekty (mimo rodinné domy a objekty individuálního bydlení) musí mít 
vodohospodářské povolení k vypouštění odpadních vod jen do vod povrchových i pro případy, 
kdy technicky není k dispozici vhodný recipient v blízkosti záměru. V této souvislosti nelze ani 
využít stávající ČOV od objektu společnosti  AK 1324 s.r.o., přestože technicky i 
technologicky lze případné napojení na tuto zkolaudovanou ČOV z jiných environmentálních 
(nikoli legislativních) důvodů pokládat za objektivní a mně rizikové řešení (analogie platí pro 
případnou infiltraci přímo z řešené ČOV pro Bezručovu chatu).  
V tomto kontextu posuzovaný záměr řeší vypouštění odpadních vod podle varianty V1 do 
přeronu prameniště Na větrech, poněvadž do povodí Zimného potoka s ohledem na vyhlášená 
ochranná pásma není v zásadě  možné odpadní vody vypouštět. Řešení ve smyslu varianty V4 
– tedy vypuštění do trvalého recipientu toku Satina by znamenalo výrazný zásah do 
přirozených podmínek území PR Malenovický kotel a s tímto výstupem dokumentace 
zpracovatel posudku vyslovuje souhlas.    
S prezentovanými výstupy původní dokumentace lze v zásadě vyslovit souhlas, navrhovaný 
systém čištění odpadních vod je v dokumentaci popsán dostatečně a je předpokladem pro 
dostatečnou prevenci možných vlivů na kvalitu vody, ve spojení s navrhovanými opatřeními 
v kapitole D.IV (v rámci doplnění dokumentace ještě konkretizováno – viz níže).  
Zpracovatel posudku dále konzultoval na vodohospodářském orgánu ve Frýdku-Místku  
současný právní stav  stávající ČOV fy AK 13254 s.r.o. na vrcholu Lysé hory s tím, že tato 
ČOV disponuje platným kolaudačním rozhodnutím, ale nedisponuje aktuálně platným 
povolením k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (nemožnost vydat s ohledem na 
aktuální znění § 38 vodního zákona po 1.1.2008), a dle vyjádření vodohospodářského orgánu 
dosahuje ve smyslu dřívějších rozhodnutí ve vypouštěných odpadních vodách hodnot BSK5 dle 
dříve povolených hodnot do 20 mg/l a NEL do 20 mg/l (v obou případech dle v době povolení 
platné legislativy max. do 30 mg/l).  Zpracovatelům dokumentů procesu EIA však nepříslušní 
komentovat právní stav zařízení jiných subjektů z hlediska jejich „dokonalosti či 
(ne)uspokojivosti“, ale jen z pohledu synergických vlivů na životní prostředí (vlivů na vody). 
Přesto na základě podaných  vyjádření k dokumentaci bylo požadováno zpracovatelem 
posudku její doplnění, které dokumentací popisované vlivy a uvažované vstupy do odhadu 
těchto vlivů podrobněji konkretizovalo následovně: 
 
 
Dodržení předepsaných koncentrací v toku pro vodárenský odběr 
• 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, 2005):  BSK5 = (0,057 * 3,3 + 0,12 * 1,0) / (0,057 + 0,12) = 1,74 mg/l  

• 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 NV.č.61/2003 Sb. a jednak hodnotami přílohy 
č.13 vyhl.č. 428/2001 Sb. v platném znění.  

o 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. NV.). 

o 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. 

• Doplnění dokumentace připouští při nerovnoměrnosti vypouštění nárazový přítok vyčištěné vody ve výši 
dvojnásobku průměru, t.j. 0,114 l/s, v tomto případě dle doplnění činí  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. 
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Ovlivnění kyslíkových poměrů v toku je komentováno tak, že 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. Na základě definice průběhu křivky kyslíkového 
průhybu v toku, daného Streeter-Phelpsovou rovnicí10 a její praktické aplikaci ve vztahu k relaci pro maximum 
možného znečištění toku (B) bezprostředně pod výústí. Po zvolení maximálně nepříznivého stavu (25o C,  
rozpuštěný kyslík nad výústí ...6,0 mg/l a relativně malý tok) bylo propočtena hodnota maxima možného 
znečištění toku bezprostředně pod výústí  B = (8,4 – 6,0) . 2,1 = 5,04 mg BSK5/l. S ohledem na předpoklad 
koncentrace v toku pod výústí...1,74 mg BSK5/l (a maximálně 3,08 mg BSK5/l)  je vysloven předpoklad zdárného 
průběhu biochemických pochodů (samočištění) v daném toku s rezervou dodržení.. 
 
K poruchám na ČOV doplnění dokumentace konstatuje, že 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) a 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. Je dále upozorněno na legislativní možnost zajištění 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. 
 
K nesetrvalému přeronu pramene „Na Větrech“  doplnění dokumentace především konstatuje, že: 
• 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..“. Situaci dotvrzuje i 
(v doplnění dokumentace na str. 11 neuvedená) druhá věta §43 odst.1 vodního zákona, kde je řečeno, že 
součástí povrchových toků jsou i vody  „...v úsecích, přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod 
zemským povrchem...“. 

• 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.  

 

                                            
10 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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K ovlivnění kvality vody v prameništi doplnění  dokumentace po stručném úvodním rozboru, charakterizujícím 
známé hydrologické a hydrogeologické parametry prameniště a přeronu uvádí především, že: 
• Při rovnoměrném přítoku odpadní vody do tohoto  přeronu a předpokladu znečištění přeronu nad 

výústí...1,0 mg BSK5/l byla zjištěna imisní koncentrace pro BSK5 pod výústí ze směšovací rovnice, a to ve 
výši 1,74 mg/l. Pro případ připuštění 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. 

• Z hlediska kvality povrchové vody v daném místě je konstatováno, že 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 
specifikováno  na str. 11 doplnění dokumentace.. 

• Na kvalitu vody v prameništi tak budou mít zásadní vliv zejména tyto uvedené skutečnosti: 
o 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. Lokalitu vypouštění odpadní vody je třeba situovat minimálně 10 m za 
místo odběru vody pro Bezručovu chatu. 

o Koncentrace znečištění (zejména BSK5) ve vypouštěné odpadní vodě bude 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. 

o 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; při nerovnoměrnosti vypouštění  z ČOV o nárazovém přítoku vyčištěné 
vody ve výši dvojnásobku průměru, t.j. 0,114 l/s, činila by koncentrace po smíšení (za výústí)…3,08 mg 
BSK5/l.  

o Hloubka hladiny podzemní vody v místě vypouštění:  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.  

o 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 není ovlivnění kvality vody v prameništi „Na Větrech“ v důsledku odběru 
vody pro Bezručovu chatu a v důsledku vypouštění odpadních vod předpokládáno. 

 
K ovlivnění prameniště „Na Větrech“ v důsledku realizace výstavby liniových vedení po opakování stručného 
popisu technologie řešení  výkopu  pro pokládku souběhu obou potrubí (vodovod, potrubí pro vyčištěné odpadní 
vody – ruční výkop, uložení do nezámrzné hloubky v trase stávajícího vodovodu, vyskládání do kamene 
v turistickém chodníku, zásyp trasy, protierozní řešení apod.) doplnění dokumentace konstatuje především: 
• 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 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 je  doporučeno provádět  v období minimálních 
srážek (podzim) a jako zásyp použít původní zeminu. Povrch terénu je vhodné upravit tak, aby se trasa 
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potrubí nestala  potenciální erozní rýhou. Při dodržení těchto podmínek není očekáváno  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 
tak 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 doplnění dokumentace  nepředpokládá negativní ovlivnění vydatnosti ani kvality vody 
v prameništi pro fázi výstavby. 

 
Prezentované výstupy doplnění dokumentace lze v zásadě akceptovat, poněvadž došlo ke 
konkretizaci předpokládaných parametrů ohledně vypouštění odpadních vod  i ke konkretizaci 
odhadů vlastního ovlivnění vody v prameništi jak z hlediska vydatnosti, tak z hlediska kvality, 
takže uvedené údaje lze akceptovat jako vstup do hodnocení vlivů na vody. K prezentovaným 
propočtům, výpočtům a kvalifikovaným odhadům není nutno vznášet zásadní připomínky, 
vstupní hodnoty ohledně ekvivalentu produkce odpadních vod lze akceptovat (blíže viz 
komentář k výstupům, kapitola B.III.2 Odpadní vody.  
Lze dále konstatovat, že pro výpočet směšovací rovnice a  Streeter-Phelpsovu rovnici  by bylo 
nereálné počítat množství odpadních vod pouze pro období bez ubytování. Jako minimum 
množství odpadní vody tak bylo doplněním dokumentace vzato množství při plném ubytování 
3,5 měsíce/rok, jak je výše uvedeno. Pro tuto hodnotu (4,92 m3/d = 0,057 l/s) byly provedeny 
hlavní výpočty ovlivnění toku, s příznivým výsledkem (strana 8 a násl. doplnění 
dokumentace). Je logické, že pro vyšší počet dní plného ubytování v roce a pro možná vyšší 
vypouštěná množství vody v důsledku  využití akumulovaných dešťových vod (cca 455 m3/rok- 
strana 35 dokumentace)  je nutno počítat i s obdobím vyšších množství odtékající vody. Tato 
vyšší množství (max. 8,4 m3/d) byla převzata z posouzení fy KONEKO (2005), mohla být ale 
v dokumentaci či doplnění lépe odůvodněna (viz komentář ke kapitole odpadní vody). 
Doplnění dokumentace již ale mohlo přihlédnout v kapitole 2.1.3 na  str. 8 - 9 k emisním 
standardům, daných přílohami NV č. 229/2007 Sb., účinného od 1.10.2007. 
Podrobněji a precizněji však mohla být dle názoru zpracovatele posudku odůvodněna a 
vypořádána situace v obdobích, kdy je prameniště skutečně reálně bez přítoku z přeronu a 
z věcného hlediska (legislativní podstata na věcné podobě  zásaku do podpovrchového odtoku 
nic nemění) po období, kdy koryto stružky pod pramenem není dotováno přeronem, dochází 
vlastně k infiltraci vyčištěné odpadní vody do mělkého podpovrchového oběhu.  S ohledem na 
stupeň vyčištění vody a charakter podloží nelze očekávat výraznou eutrofizaci, navíc možnost 
dokumentací deklarované určité dotace z akumulace dešťových vod může situaci nadlepšit. 
V tomto kontextu však aspekt dotace z akumulace dešťových vod  může být dle názoru 
zpracovatele posudku i kontraproduktivní ve vztahu k potřebě akumulace dešťových vod pro 
řešení užitkové vody v objektu právě mj. pro období sucha.  
Dokumentace i doplnění se v daném kontextu mohlo podrobněji zabývat i aspektem ovlivnění 
vydatnosti pramene jako zdroje vody v kapitole vlivy na vody, i když základní aspekty 
dokumentace vyslovuje již v kapitole ke zdrojům vody. 
Dokumentace a doplnění dokumentace  uvádí řadu opatření ve vztahu k prevenci, eliminaci, 
minimalizaci vlivů na vody s tím, že navrhovaná opatření reálně většinu možných dopadů na 
vodu výrazně omezují a do návrhu stanoviska je lze, s určitým upřesněním a doplněním, 
v zásadě převzít. Mohla být detailněji promítnuta opatření technického charakteru z hlediska 
vlastního technického řešení vypouštění, která jsou volně zmiňována v textu dokumentace i 
doplnění dokumentace,  včetně požadavků monitoringu.  
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Zpracovatel posudku, ve vztahu k úvodu komentáře kapitoly vlivy na vody, pokládá za 
potřebné  uplatnit legislativně podmíněnou preferenci způsobu řešení odpadních vod, který 
nebude potřebovat příjmový recipient. Pro případ, že do doby výstavby bude vyřešena změna 
legislativy vypouštění odpadních vod (novela § 38 vodního zákona, která odstraní 
v odůvodněných případech jediný možný způsob řešení odvodu vyčištěných odpadních vod jen 
do vod povrchových - nejbližšího recipientu), je totiž  způsob čištění odpadních vod na úroveň 
technicky dosažitelného nejúčinnějšího stupně vyčištění s možností řízeného vypouštění do 
vod podzemních (do půdních vrstev) pokládat za optimálnější. Místo (prostor) případného 
zásaku bude nutno v dalším stupni projektové dokumentace stanovit tak, aby dopad vlivu byl 
minimalizován (toto upřednostňuje  např. i vyjádření OI ČIŽP k doplnění dokumentace, 
provedená - OI ČIŽP deklarovaná – malá novela vodního zákona z počátku léta t.r. nakonec 
tento aspekt neřešila). Zpracovatel posudku pokládá za potřebné v této souvislosti 
konstatovat, že i  přes aktuální  legislativní nepřípustnost jde z věcného hlediska v případě 
vypouštění kvalitně vyčištěných vod o environmentálně nejpřijatelnější nakládání 
s vyčištěnými odpadními vodami v horském prostředí oproti obecně náročným aspektům 
odvedení těchto vod do nejbližšího (nebo vhodného) recipientu, s ohledem na případné zásahy 
do vodního režimu citlivých oblastí a biotopů11. Je proto navrženo mj. v případě včasné 
novely legislativy před zahájeném stavby preferovat možnost infiltrace přes štěrkové vrstvy 
inertního materiálu (např. ještě na pozemcích KČT v okolí Bezručovy chaty), což ale 
neznamená zmírnění přístupu ohledně kvalitativních parametrů vyčištěných odpadních vod. 
Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že nejoptimálnější alternativou řešení odpadních vod 
z věcného hlediska (které ale není v souladu s aktuálně platnou legislativou)  je podpora 
infiltrace co nejkvalitněji vyčištěných odpadních vod do podloží přes technický prvek 
(analogii zemního filtru) i na objektu zásaku, na čemž lze doložit i věcnou shodu řady názorů, 
prezentovaných v podaných připomínkách k dokumentaci i doplnění dokumentace (OI ČIŽP 
k doplnění dokumentace, některé postoje veřejnosti). Proto je pro případ, že do doby výstavby 
dojde k očekávané změně legislativy z hlediska aktuálního znění § 38 vodního zákona, 
doporučeno: 
• V případě, že do doby zahájení stavby dojde  k nabytí účinnosti změny  vodního zákona ve smyslu 

opětovného uplatnění možnosti vypouštění řádně a účinně vyčištěných odpadních vod do 
podzemních vod, preferovat variantu řízeného zásaku  těchto vod prostřednictvím technicky 
způsobilého objektu zasakování za objektem zemního filtru (při současném prokázání  technologicky 
reálné nejvyšší účinnosti vyčištění odpadních vod), oproti variantě odvodu vyčištěných odpadních 
vod do vod povrchových. 

 
Pokud však (nejdéle v době zahájení  vodoprávního řízení k povolení vypouštění odpadních 
vod nenabude předpokládaná novela vodního zákona účinnosti,  tak na základě výše 
uvedeného rozboru zpracovatel posudku pokládá za potřebné uplatnit následující podmínky a 
doporučení (včetně doporučení navrhovaných dokumentací) pro vypouštění odpadních vod  
do prostoru přeronu prameniště Na Větrech, poněvadž zasakování nebude legislativně 
přípustné: 
• V dalším stupni projektové dokumentace konkretizovat parametry odpadních vod (množství 

/předpokládaná dynamika/ bilancovaná ve smyslu aktuálního znění přílohy č. 12 vyhl.č. 428/2001 
Sb., kvalitativní parametry vypouštěných odpadních vod z hlediska fosforu, dusíku, na základě 
upřesněných parametrů provozu chaty. 

• Prostor vypouštění řádně a účinně vyčištěných  odpadních vod řešit minimálně 10 m pod úrovní 
odběru (jímání) vody do nepropustného výústního objektu, do kterého zároveň bude řešeno vyústění 
přeronu z prameniště. 

                                            
11 Zpracovatel posudku např. na Šumavě v okolí Modravy či Horské Kvildy v březnu t.r. zaznamenal trasování 

odpadních vod z nových objektů i přes podmáčené až zrašelinělé lokality, kde rozhodně dojde k lokálnímu 
ovlivnění hydrických poměrů těchto na vodní režim citlivých lokalit. . 
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• Vypracovat projekt monitoringu kvality vypouštěných odpadních vod  se stanovením 
monitorovacích míst a prvků, rozsah a četnost (minimálně BSK5 , NEL) projednat 
s vodohospodářským orgánem. 

• V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat a projednat  provozní řád čistírny odpadních 
vod. 

• V rámci řešení odpadních vod z objektu osadit kapacitně a technologicky odpovídající lapák  tuků. 
 
Z hlediska minimalizace vlivů na charakter a vydatnost prameniště „Na větrech“: 
• V dalším stupni projektové dokumentace prověřit reálnost napojení na stávající vodojem ze zdroje 

Zimný u objektu vysílače a v případě kladného výsledku preferovat napojení na tento zdroj. 
V případě průkazu o neúčelnosti nebo nemožnosti napojení na zdroj Zimný řešit zásobování vodou 
obnovené Bezručovy chaty rekonstrukcí vodovodu ze zdroje prameniště „Na větrech“ za podmínky 
využití všech technických a technologických možností snížení nároků na přímý odběr vody 
z prameniště (akumulace vod, recirkulace apod.) 

• Z důvodu minimalizace nároků na odběr vody z prameniště Na Větrech zejména v obdobích sucha 
řešit akumulaci čerpaných vod z pramene vhodně umístěnou akumulační jímkou o minimálním 
využitelném objemu cca 30 m3, dále zajistit pro užitkovou vodu další prostor akumulace dešťových 
vod o minimálním objemu 50 m3. 

• Ověřit aktuální sezónní dynamiku pramene „Na Větrech“ jako uvažovaného zdroje vody. V tomto 
kontextu  provést dlouhodobé hydrologické měření a výpočet využitelné vydatnosti prameniště Na 
Větrech včetně provedení  doplňkového hydrogeologického  posouzení  dané lokality 

• V rámci organizace výstavby zajistit, aby došlo k zamezení nežádoucích zásahů do bilančního režimu 
prameniště, které by mohly snížit množství odtékající vody z přeronu výrazně pod zjištěnou hodnotu (cca 
0,12 l/s).  

• Vypracovat podrobný provozní řád objektu Bezručova chata, do kterého budou mj. promítnuty 
zásady pro nepřekročení povoleného odběru vody z prameniště „Na Větrech“ a zásady provozu 
objektu pro období, kdy prameniště nebude přirozeně  hydrologicky dotováno. 

• Režim čerpání pitné vody a režim vypouštění vyčištěné odpadní vody nastavit v rámci provozu tak, 
aby byl zajištěn dostatek vody z přeronu jímacího objektu pitné vody v rozsahu minimálně 0,12 l/s a 
aby výsledná koncentrace BSK5 ve stružce pod přeronem po smísení odpadní vody s vodou 
z přeronu nebyla vyšší než 3 mg/l. 

• V rámci organizace výstavby zajistit, aby výkopem pro vodovod a kanalizaci nebyla protnuta 
předpokládaná linie dotování pramene nad jímacím zařízením. 

• Veškeré stavební práce na realizaci výkopu pro rekonstrukci vodovodu zajistit ručně, výkopy pro 
stavbu a potrubí provádět 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. 

• Prostor pro realizaci sdruženého objektu pro vypouštění odpadních vod do recipientu řešit ručním  
výkopem, rovněž s preferencí období minimálních srážek. 

 
V obecném kontextu ochrany vod jsou do návrhu stanoviska dále promítnuta následující 
podmínky a doporučení (včetně doporučení dokumentace): 
• Doložit ke kolaudaci nepropustnost podlah v místech a prostorech nakládání se závadnými zejména 

ropnými) látkami a vybavit je dostatkem sanačních prostředků.  
• Vypracovat podrobný  návrh havarijního plánu pro nakládání s látkami nebezpečnými vodám s tím, 

že v rámci havarijního plánu budou důsledně navrženy technické, technologické a provozní způsoby 
vyloučení možného havarijního znečištění,  vyplývající z úniku provozních kapalin (pohonných hmot, 
olejů), nátěrových hmot či jiných chemikálií do okolního prostředí. Havarijní plán předložit 
vodoprávnímu úřadu ke schválení před vydáním kolaudačního souhlasu pro ČOV. 

• Důsledně zabezpečit, že všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi,  musí být v 
dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek. 

• Pro fázi výstavby zabezpečit, že bude prováděna preventivní a pravidelná údržba všech mechanismů, 
které budou na zájmové lokalitě používány. Stroje budou zabezpečeny proti úniku ropných látek (např. 
záchytné vany); rovněž v  průběhu krátkodobé odstávky mechanismů zabezpečit, že tyto  budou 
podloženy záchytnými vanami pro zachycení případných úkapů ropných látek. 

• Zabezpečit, aby zařízení staveniště bylo vybaveno chemickým WC. 
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• V rámci organizace výstavby zabezpečit, aby splaškové vody z mytí rukou nebyly  vypouštěny volně na 
terén, ale jímány a likvidovány v souladu se zákonem o vodách. 

• Zabezpečit, aby na zařízení staveniště byly v dostatečném množství k dispozici havarijní prostředky. 
• Zabezpečit, že na zařízení staveniště nebude dlouhodobě odstavována mechanizace či parkovány osobní 

a nákladní automobily. 
• V rámci organizace výstavby zabezpečit, že 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.). 

• V rámci organizace výstavby zabezpečit, že na zařízení staveniště či vlastní stavbě nebude probíhat 
čerpání PHM. V případě plnění nádrží ručního nářadí nebo kompresorů bude použito trychtýře a 
záchytné vany. 

• V rámci organizace stavby řešit preferenci  ručního způsobu demolice bufetu Šantán  
 
II.2.4.5. Vlivy na půdu  
 
Dle dokumentace realizací záměru nedojde ani k  dočasnému ani k trvalému záboru pozemků 
náležejících do zemědělského půdního fondu. Dále je odkázáno na údaje v kapitole B.II.1 a 
deklarováno, že v důsledku realizace záměru se nepředpokládá znečištění půdy v zájmovém 
území. Rovněž činnost v nově navržených objektech nepředstavuje zvýšené riziko znečištění 
půdy. Je zdůrazněn aspekt případných havárií, kdy v případě stavebních prací se jedná 
o úniky pohonných hmot či ropných produktů používaných pro stavební mechanizaci. 
V případě, že k havárii dojde, je nezbytné zasažené místo sanovat a postupovat v souladu 
s Havarijním plánem stavby. Závěrem kapitoly je deklarováno, že za předpokladu dodržení 
všech legislativních ustanovení na ochranu půd a opatření uvedených v kapitole D.IV, bude 
vliv na půdu nevýznamný. 
 
 
 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:  
Text dokumentace se dle názoru zpracovatele posudku s problematikou vlivů na půdu 
vyrovnal pouze částečně. Záměr stavby chaty nevyžaduje zábory ZPF ani PUPFL, činnosti 
při výkopu rýhy pro pokládku vodohospodářských investic jsou částečně řešeny na úkor 
PUPFL v rozsahu stovek m2 ve smyslu specifikace dle kapitoly B.II.1 Dokumentace.  
Dokumentací navrhovaná opatření k prevenci a řešení havarijních stavů směrem k ochraně 
půdy lze pokládat za adekvátní.  
Dokumentace se dle názoru zpracovatele posudku je okrajově vyrovnává s nakládáním 
s půdou s výkopu, zejména v kontextu nakládání s přebytkem zemin z výkopu pro zakládání 
stavby chaty, eventuelně při demolici objektu Šantán. Zpracovatel posudku soudí, že 
uvedenou zeminu je nutno využít v rámci terénních úprav na místě a v okolí chaty s tím, že je 
možné  inertní části využít pro stabilizaci jižního svahu, např. kolem prostoru rušeného bufetu 
Šantán. Přebytky zemin je nutno dále přednostně využít k rekultivaci výkopové rýhy. 
Dokumentace se dále podrobněji nezabývá erozním ohrožením v úseku výkopu přestože 
v popisní¨é části na rizikovost  a erozní náchylnost území upozorňuje (str. 55 aj.)  
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatel posudku za potřebné do návrhu 
stanoviska uplatnit zejména následující podmínky a doporučení, včetně zapracování 
některých doporučení z dokumentace: 
• Zajistit důslednou rekultivaci všech stavbou zasažených prostorů včetně vrácení původní zeminy 

z výkopu rýhy přednostně pro zásyp rýhy a úpravy kolem objektu vyústění odpadních vod.  
• V prostorech výkopu po turistickém chodníku zabezpečit vyskládání trasy chodníku kamenem 

z důvodu omezení eroze. 
• V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní protierozní opatření včetně 

stabilizace trasy výkopu na spádnicovém úseku výkopu pro pokládku vodohospodářských investic. 



Posudek  o hodnocení vlivů na životní prostředí dle § 9 zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění zák.č.163/2006 Sb. 
OBNOVA BEZRUČOVY CHATY V BESKYDECH  

EKOEX JIHLAVA, Žižkova 93                                                                                                             Str. 41    

• V rámci řešení výkopu v úseku s vyšším spádem zajistit včasné zakrývání výkopu  z důvodu 
prevence vodní eroze, včetně stabilizace kameny; z důvodu prevence erozního ohrožení uplatnit pro 
rekultivaci povrchu výkopu i šetrně  sejmuté drny  

• Výkop rýhy pro pokládku kabelů řešit s odpovídajícím podílem ruční práce, se zvýšenou mírou 
volby šetrnějších postupů  v obtížnějších prostorech s vyšší kamenitostí povrhu. 

• V rámci organizace výstavby zabezpečit předcházení možnému znečištění půd ukládáním  látek 
škodlivých půdám a vodám v prostorách k tomuto účelu vyhrazených a zabezpečených.  

 
II.2.4.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Dokumentace  deklaruje, že posuzovaný záměr se nachází v chráněném ložiskovém území 
Česká část Hornoslezské pánve dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v platném znění  s odkazem na kapitolu C.I.4. Konstatuje, že 
negativní vliv záměru na nerostné zdroje a geologické prostředí je možno vyloučit. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Záměr skutečně neovlivňuje přírodní zdroje a ložiska nerostných surovin. Dle názoru 
zpracovatele posudku je ale zásahem do horninového prostředí především hloubení výkopu až 
do nezámrzné hloubky 1,3 m. Lze předpokládat s ohledem na geomorfologické podmínky 
práci ve ztíženém terénu,m s vysokou kamenitostí a výstupy podloží až k povrchu, i když 
mohou být poměry zjednodušeny tím, že jde o výkop ve stávající trase historického vodovodu. 
Z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná další doporučení nad rámec doporučení 
k minimalizaci vlivů na půdu.  
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II.2.4.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
 
Vlivy na faunu a flóru 
Dokumentace v uvedené kapitole shrnuje především výstupy biologického hodnocení 
(Koutecká a kol., 2004). Prezentuje vlivy na doložené (případně v blízkosti lokality 
předpokládané) zvláště chráněné či jinak ochranářsky významné druhy živočichů (s ohledem 
na významnost problematiky je do textu posudku přebrán prakticky kompletní text 
subkapitoly): 
• Orel skalní (Aquila chrysaetos) - kriticky ohrožený druh - výskyt v zájmovém území je pouze výjimečný, 

objevují se zde nehnízdící jedinci na průtahu nebo potulce, hnízdění na lokalitě je vzhledem k ekologickým 
nároků druhu nepravděpodobné. 

• Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) - kriticky ohrožený druh, kritériový druh pro významné ptačí území 
Beskydy 

• V současné době existují pouze sporadické údaje o hnízdění v Beskydech a objevují se spíše jednotlivá 
pozorování.. Jedním z limitujících faktorů pro tento druh je turistický ruch, který se podepsal na jeho 
celkovém úbytku v Beskydech. Pokud však nebudou veřejnosti zpřístupňovány dosud klidné oblasti v 
masivu Lysé hory (např. NPR Mazák, okolí Velkého Kobylíku ap.) otvíráním nových turistických tras 
apod., neměla by výstavba a provoz chaty tento druh nijak ovlivnit.  

• Puštík bělavý (Strix uralensis) - kriticky ohrožený druh, předmět ochrany v Ptačí oblasti Beskydy: v 
zájmovém území nebylo hnízdění doposud prokázáno, ale je zde (v rámci masívu Lysé hory) 
pravděpodobné. V roce 2003 byl zaznamenán výskyt druhu na lokalitě 2x, a to jednou v Malenovickém 
kotli a jednou na okraji NPR Mazák. Šlo zřejmě o nehnízdící ptáky, hnízdění však v budoucnu nelze 
vyloučit (nejpravděpodobněji v NPR Mazák). Výstavba chaty by neměla mít na tento druh žádný 
významnější vliv. Podobně jako u tetřeva je nutné, aby nedocházelo k rozšíření turistického ruchu do 
stávajících klidných oblastí a potenciálních hnízdišť. 

• Zmije obecná (Vipera berus) - kriticky ohrožený druh: Početnost tohoto druhu v Beskydech zřejmě není 
vysoká a výskyt má spíše roztroušený charakter, populace se však zdá prozatím poměrně stabilní. 
Roztroušeně se vyskytuje i v masívu Lysé hory, posouzení možnosti vlivu výstavby chaty je však velice 
obtížné. Vzhledem dostatku vhodných biotopů i mimo plánovanou oblast výstavby a stavebních prací je 
však pravděpodobné, že tyto aktivity jej ovlivní jen velmi málo. Významná by mohla být větší 
informovanost turistů o významu a ohrožení druhu a co největší eliminace vstupu lidí mimo značené trasy. 

• Medvěd hnědý (Ursus arctos) - kriticky ohrožený druh, který je pro Beskydy také zájmovým druhem 
V posledních letech se medvěd hnědý vyskytuje v Beskydech pravidelně a zřejmě i trvale. Z masivu Lysé 
hory jsou známá pozorováni z roku 1997, kdy bylo údajně nalezeno mrtvé medvídě v potůčku na dolním 
okraji NPR Mazák, a v roce 2003 byl 1 nedospělý jedinec pozorován v okolí Ivančeny. V samotném 
zájmovém území druh zatím zjištěn nebyl. Přesto je však nutné dobře zajistit odpadky v okolí chaty, které 
by medvěd mohl navštěvovat. 

• Čáp černý (Ciconia nigra) - silně ohrožený druh, předmět ochrany v Ptačí oblasti Beskydy Druh 
nepravidelně hnízdi v roklině Zimného potoka na východním úbočí Lysé hory a pravděpodobné je hnízdění 
i v NPR Mazák nebo Mazácký Grúnik, kde byl opakovaně pozorován. Přechodně byl druh zjištěn i v 
zájmovém území. Jedná se o citlivý druh, zejména v době toku a sezeni na vejcích, proto je důležité, aby se 
většina stavebních prací na lokalitě odehrávala mimo období hnízdění (tedy mimo dobu březen až polovina 
července). Jinak by druh neměl být výstavbou Bezručovy chaty dotčen. 

• Ostříž lesní (Falco subbuteo) – silně ohrožený druh Z Beskyd je známo několik hnízdních lokalit tohoto 
druhu, v zájmovém území však jeho hnízdění prokázáno nebylo. Výstavbou a provozem Bezručovy chaty 
nebude tento druh nijak významně dotčen. 

• Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) - silně ohrožený druh, předmět ochrany v Ptačí oblasti Beskydy Beskydská 
populace jeřábka patří mezi nejvýznamnější v ČR, v oblasti Lysé hory se však druh vyskytuje poměrně 
řídce. Během průzkumů v rámci biologického hodnocení byl 2x zjištěn i v zájmovém území. Výstavbou 
chaty by neměl být nijak významně ovlivněn, i když při stavebních pracích může docházet k rušení 
jedinců, kteří sbírají potravu v horní, vrcholové části NPR Mazák. Na celkové populaci by se však toto 
nárazové negativní ovlivnění několika jedinců odrazit nemělo. V rámci biologického hodnocení bylo 
doporučeno informování turistické veřejnosti o výskytu tohoto druhu a jeho potenciálním ohrožení rušením 
neukázněnými turisty a nadměrným sběrem lesních plodů. 

• Holub doupňák (Columba oenas) - silně ohrožený druh  Tento druh pravidelně hnízdi v okolí zájmové 
lokality, především v zachovalých pralesovitých porostech na svazích Lysé (NPR Mazák). V místě stavby 
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a v trase vodovodu a kanalizace nebylo jeho hnízdění zjištěno a je zde málo pravděpodobné. Aktivitami 
spojenými s výstavbou Bezručovy chaty a jejím provozem by druh neměl být významněji ovlivněn. 

• Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) - silně ohrožený druh, předmět ochrany v ptačí oblasti 
Beskydy V zájmovém území byl druh zjištěn v NPR Mazák. V souvislosti s výstavbou Bezručovy chaty 
nebude nijak ovlivněn. 

• Sýc rousný (Aegolius funereus) - silně ohrožený druh.  Druh byl na lokalitě zjištěn v červenci 2003, toto 
pozorování je však ojedinělé a zatím jej nelze objektivně vyhodnotit. Při průzkumech v okolí lokality nebyl 
tento druh údajně zjištěn. Záměrem by tedy zřejmě neměl být nijak dotčen. 

• Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) - silně ohrožený druh, předmět ochrany v Ptačí oblasti 
Beskydy 

• Druh je vázán na staré bukové porosty a jeho přítomnost byla v zájmovém území prokázána v NPR Mazák, 
kde zřejmě trvale hnízdící 1—2 páry. Vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o lesního živočicha, nebude 
výstavbou ani provozem Bezručovy chaty nijak dotčen. 

• Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) - silně ohrožený druh, předmět ochrany v ptačí oblasti Beskydy 
Výskyt tohoto druhu, který je vázán především na horské klimaxové smrčiny, byl prokázán v NPR Mazák 
a je pravděpodobný i v ostatních smrčinách nacházejících se podél vrcholu. Výstavba Bezručovy chaty by 
na něj mohla mít negativní dopad, pokud by byla prováděna v hnízdní době, proto bylo doporučeno 
provádění stavebních prací až po vyhnízdění ptáků (souhrnně pro všechny ptačí druhy byla stanovena 
doporučená doba pro výstavbu od poloviny července do zimy). 

• Linduška horská (Anthus spinoletta) - silně ohrožený druh Jde o významný druh, jehož výskyt je podmíněn 
biotopem horského bezlesí nebo druhotně vytvořeným bezlesím na imisních holinách. V souvislosti se 
zalesňováním imisních holin ve vrcholových partiích Beskyd je předpokládán ústup druhu. V době 
průzkumu pro biologické hodnocení byl zde druh zjištěn pouze dvakrát, přesto však nelze v budoucnu 
vyloučit možnost jeho hnízdění v trase vedení kanalizace a vodovodu a na holině Velké větry. Jelikož by 
mohl být dotčen především provozem spojeným s vlastní výstavbou chaty, bylo by lépe provést aktuální 
šetření s cílem zjištění možných hnízdících párů a případně provádět stavební práce v mimohnízdním 
období. Samotný provoz chaty by neměl druh ovlivnit. 

• Kos horský (Turdus torguatus )- silně ohrožený druh Druh hnízdí v rozvolněných horských porostech a 
nevyhýbá se ani blízkosti lidských sídel. Několik párů hnízdí jak ve vrcholových partiích Lysé hory, tak i 
v porostech v okolí staveniště a v NPR Mazák. Druh by mohl být dotčen především provozem spojeným s 
výstavbou chaty, proto by bylo vhodné provést aktuální šetření v místě plánovaných prací s cílem zjištění 
hnízdících párů nebo provádět výstavbu v mimohnízdním období. Po dokončení výstavby by provoz 
související s popsaným využíváním chaty populaci druhu neohrozil.  

• Lejsek malý (Ficedula parva) - silně ohrožený druh, předmět ochrany v Ptačí oblasti Beskydy  Druh je 
vázáný na staré bukové porosty, v zájmovém území byl zjištěn v Malenovickém kotli a v NPR Mazák. 
Výstavba Bezručovy chaty jej nijak neovlivní, protože hnízdí mimo dosah veškerých aktivit. 

• Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) - silně ohrožený druh Je vázán na přirozené lesní porosty a k 
rozmnožování potřebuje čistou vodu v drobných vodních tocích a tůňkách. V okolí zájmové plochy byl 
zjištěn při dolním okraji NPR Mazák a velmi pravděpodobně se vyskytuje v potoku Satina. Výstavbou a 
provozem chaty by neměl být nijak dotčen za předpokladu, že nedojde ke znečištění drobných vodních 
toků v souvislosti se stavebními pracemi. 

• Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) - silně ohrožený druh Druh se v oblasti vyskytuje poměrně běžně a 
byl zjištěn i na zájmové ploše. Může být přechodně negativně ovlivněn při stavebních pracích v souvislosti 
s hlučným provozem a zvýšenou frekvencí projíždějící techniky. Při výkopových a manipulačních pracích 
mohou být také zničena některá místa rozmnožování. Na celkový stav populace by však stavba neměla mít 
zásadní vliv. 

• Myšivka horská (Sicista berlina) - silně ohrožený druh Rozšíření a početnost druhu je málo známá a proto 
je obtížné vyhodnotit vliv stavby na jeho populaci. Lze se domnívat, že samotný provoz chaty by ji neměl 
nijak výrazně ovlivnit. Může dojít k usmrcení jednotlivých jedinců při stavebních pracích, je však 
nepravděpodobné, že by se na místě bývalé chaty vyskytovalo centrum populace. Dá se tedy předpokládat, 
že výstavba chaty nezasáhne významně do populace druhu. Pro objektivní hodnocení by bylo zapotřebí 
více dat. 

• Rejsek horský (Sorex alpinus)- silně ohrožený druh Jde o poměrně vzácný druh, který je z Beskyd znám z 
několika vrcholových lokalit. Stavba je lokalizována do území trvalého výskytu tohoto druhu, jehož 
přítomnost byla prokázána v partii pod vrcholem Lysé hory a v trase vodovodu v prostoru klimaxové 
smrčiny v místě křížení frekventovaného turistického chodníku. 
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• Datel černý (Dryocopus martius) – předmět ochrany v Ptačí oblasti Beskydy Přítomnost druhu byla 
zjištěna v mimohnízdní době v klimaxové smrčině v okolí trasy vodovodu a kanalizace. Vzhledem k 
vysoké návštěvnosti lokality zde druh nehnízdí, vyhledává pro hnízdění klidná zákoutí v odlehlých 
porostech ve svazích Lysé hory (např. v NPR Mazák). Proto také nebude stavbou chaty dotčen. 

Dokumentace část vlivů na faunu uzavírá tím, že  pokud bude dodržena podmínka provádění 
výstavby chaty v mimohnízdní době (od poloviny července do zimy) a pokud nebude 
v souvislosti s obnovou chaty plánováno zpřístupnění dosud málo dostupných klidných míst 
v okolí (zejména v NPR Mazák), výstavba a provoz Bezručovy chaty dle dokumentace 
nebude mít významný negativní vliv na populace vyskytujících se druhů živočichů. 
Dokumentace rovněž doporučuje, aby chata a Klub českých turistů přispívali 
k informovanosti veřejnosti o významu lokality Lysé hory a možnostech jejího ohrožení a 
podíleli se na regulaci negativních vlivů turistiky, zejména rušení lokality hlukem a pohybem 
lidí mimo vyznačené cesty. 
V kontextu vlivů na rostliny dokumentace konstatuje především přímý vliv na vegetaci 
v místě stavby (sekundární rumištní lokalita, okrajově přírodní biotopy při hraně svahu), dále 
deklaruje možné vlivy na fytocenózy v místě trasy vodovodu s kanalizací  předpokládá 
zásahy do rostlinného pokryvu v místech trasy mimo turistický chodník, zdůrazňuje polohu 
dolní části vodovodu a kanalizace a prameniště na rozsáhlé imisní holině, zalesněnou 
smrkem. Opět na základě provedeného biologického hodnocení (Koutecká a kol., 2005) 
konstatuje pro jeden zvláště chráněný druh a několik ochranářsky významnějších druhů , že:  
• Hořec tolitový (Gentiana asclepiadea) – silně ohrožený druh vyskytující se roztroušeně podél horní části 

trasy vodovodu u turistického chodníku i v okolních porostech. V Beskydech je poměrně běžný, proto je 
v regionálním seznamu zařazen do kategorie C IV – druhy vyžadující pozornost. 

• Čípek objímavý (Streptopus amplexifolius) – regionálně ohrožený druh (kategorie C II – druhy silně 
ohrožené), vyskytuje se rovněž v horní části trasy vodovodu, několik rostlin i na zkratce nejvyšší 
serpentiny turistického chodníku, kde jsou poškozeny sešlapem a erozí. 

• Podbělice alpská (Homogyna alpina) – (kategorie C IV – druhy vyžadující pozornost) je poměrně hojná na 
pasece v lokalitě „Velké Větry“ a v navazujícím porostu nad ní.  

• Chrpa luční ostroperá (Centaurea jacea subsp. oxylepis) -  (kategorie C IV – druhy vyžadující pozornost) 
je převážně lučním druhem. Ve Slezsku a na sv. Moravě se jedná o místy běžný druh. 

• Jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum) – (kategorie C IV – druhy vyžadující pozornost) je nápadná 
rostlina s velkou rozmnožovací schopností. Kromě prostoru staveniště, kde je poměrně hojný, proniká i do 
vrcholové části Lysé hory a rozšířený je také podél asfaltové komunikace směrem na Zimný. Jeho výskyt 
zde zřejmě není původní. 

Kapitola je uzavřena konstatováním ve smyslu, že stavba neohrozí existenci nebo stav 
uvedených druhů rostlin. Případné dotčení jedinců cenných druhů lze řešit jejich přesazením, 
ani množství ubytovaných hostů nebude mít na vegetaci negativní vliv (odkaz na stávající 
vysokou návštěvnost vrcholu, ve které je počet ubytovaných zlomkem). K odkládání 
materiálu a stavebního zařízení bude využíván dostatečně velký pozemek KČT v okolí 
stavby, takže dle dokumentace rovněž nedojde k narušení hodnotných částí vegetace. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Dokumentace vychází z textu biologického hodnocení z roku 2004, v některých aspektech 
mohla přihlédnout k provedenému naturovému hodnocení z roku 2005 (v zásadě stejný 
autorský tým), což je naopak promítnuto do následující kapitoly vlivů na ekosystémy, VKP, 
ZCHÚ, ÚSES a Naturu, takže by se např. v textu pro medvěda objevily novější údaje o 
výskytu v komplexu Lysé hory z roku 2005 aj. Obecně lze prezentovaný odhad velikosti a 
významnosti vlivů akceptovat, není v rozporu s výstupy, vyplývajícími z naturového hodnocení 
a doporučení, která jsou aktuálně promítnuta do nového znění kapitoly D.IV. v doplnění 
dokumentace (včetně doporučení, vyplývající z naturového posouzení na druhy, které jsou 
předmětem ochrany EVL Beskydy a PO Beskydy) v zásadě řeší požadovanou prevenci vlivů  
na floru a faunu. Je nutno především zdůraznit stanovení doby pro provádění stavebních 
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prací v mimohnízdním období, což na druhé straně výrazně prodlužuje vlastní stavební akci 
(viz komentář k údajům o záměru), ale pro regulaci stavební činnosti ve zvláště chráněném 
územím v kontaktu s nejcennějšími lokalitami CHKO je plně legitimní a odůvodněné. Dále lze 
souhlasit s výstupem ve smyslu nerozšiřovat nabídky turistických tras a spíše technickými 
prvky přispět k usměrnění návštěvníků Lysé hory tak, aby se pohybovali výhradně na 
značených stezkách. Je nutno potvrdit, že záměr negeneruje potřebu dalších sportovních 
aktivit a adrenalinových sportů. Je účelné dále podpořit dokumentací navrhovaná opatření 
k omezení světelného znečištění zejména směrem k NPR Mazák. 
Dokumentace se ale podrobněji nezabývá vlivy na některé skupiny bezobratlých, zejména je 
nutno ověřit případná mraveniště rodu Formica  v trase výstavby vodovodu a zejména ověřit 
aktuální stav bioty v prameništi a ve stružce ve vztahu k aktuálnímu výskytu bioindikačních 
druhů bezobratlých s vyloženě stenoekními nároky na prostředí (vazba i na minimální 
eutrofizaci vodoteče).  
Kontext vlivů na floru je podán objektivně a k těmto výstupům, včetně návrhu příslušných 
doporučení z dokumentace v aktualizované podobě není nutno vznášet zásadnější připomínky.  
Zpracovatel posudku proto nad rámec doporučení, uváděných Dokumentací a převzatých do 
návrhu stanoviska (po určité konkretizaci a úpravě), pokládá do návrhu stanoviska za 
potřebné uplatnit zejména  následující podmínky: 
• Veškerá odůvodněná kácení dřevin (odlesnění v trase vodohospodářských investic, pokud nebudou 

jedinci z provedených výsadeb z důvodu velikosti přesazeni) realizovat přednostně v mimovegetačním 
období.  

• Při vlastní výstavbě vodohospodářských investic v trase vodovodu důsledně zabezpečit ochranu 
vzrostlých (i odumírajících) stromů podél okraje výkopu . 

• Nejdéle v posledním vegetačním období před zahájením stavby provést hydrobiologický doprůzkum 
prameniště „Na Větrech“  z hlediska ověření výskytů bioindikačních druhů bezobratlých živočichů 
(stanovení biologické hodnoty prameniště a horního úseku strouhy) jako podklad pro řešení 
vypouštění vyčištěných odpadních vod v případě, že do doby výstavby nebude umožněna zákonná 
likvidace vyčištěných odpadních vod podmokem (infiltrací) do vod podzemních. 

• V dalším stupni projektové dokumentace provést zoologický doprůzkum v trase vodohospodářských 
investic s  cílem ověřit především výskyty zvláště chráněných druhů hmyzu (zejména mravenci ) a 
případně stanovit ochranná opatření. 

• V dalším stupni projektové dokumentace ověřit přesnou polohu populace hořce tolitovitého a čípku 
objímavého oměje pestrého vzhledem ke stavebním objektům záměru (trasa vodovodu a kanalizace) 
manipulačním prostorům pro výstavbu) a v případě zjištění kolize s polohou populace zajistit  
transfer  jedinců na vhodnou lokalitu mimo dosah stavebních objektů záměru. 

 
Dále jsou do návrhu stanoviska převzata následující doporučení dokumentace (případně 
v upravené podobě): 
• V rámci organizace výstavby zabezpečit, že stavební práce budou směřovány do období mimo hnízdění 

většiny druhů ptáků, a to mimo období březen až první polovina července. 
• Nejdéle v posledním vegetačním období před vlastním zahájením stavby zajistit, že jedinci  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 řešit nejlépe počátkem 
vegetačního období obou druhů, tj. před fází kvetení. Determinaci rostlin, vytipování vhodných lokalit a 
vlastní přesazení řešit na základě podmínek určených orgánem ochrany přírody.  

• V rámci organizace výstavby zajistit, aby mladší jedinci vysazených jehličnanů, kteří budou dotčeni 
realizací varianty V1, tedy rekonstrukcí vodovodu a stavbou odpadního potrubí, byla po dohodě 
s vlastníkem (Lesy ČR) v předstihu přesazena nebo nahrazena novou výsadbou.  

• 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 pokládat v zásadě za zbytečné (tzn. i ze zadní 
strany Bezručovy chaty orientované k NPR Mazák).  

• 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 
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umístěno v takové vzdálenosti od zdroje světla (výbojky), že se nezahřívá na teplotu nad 40 °C. Z pohledu 
spektra se jeví jako nejvhodnější světlo s převahou vlnové délky 580–650 nm, tj. zabarvené do oranžova 
nebo červena.  

• 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. 

• Po celou dobu výstavby zajistit  stavební (ekologický) dozor odborníků z ochrany přírody a krajiny. 

 

Vlivy na ekosystémy (ÚSES, VKP) 
 
Dokumentace řeší vlivy na prvky ÚSES s tím, že do prostoru stavby chaty nezasahují. Je 
konstatován průnik trasy vodovodu a kanalizace regionálním biocentrem s tím, že za 
předpokladu ručně prováděných prací bez použití těžké strojní techniky, přičemž po 
dokončení zůstane 1 m široký nezalesněný pruh a dotčení jedinci významných druhů rostlin 
budou přesazeni, nelze očekávat významně negativní ovlivnění biocentra. RBK Travný potok 
– Mazák nebude ovlivněno. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
K výstupům části kapitoly vlivů na ÚSES není nutno z pozice zpracovatele posudku vznášet 
připomínky. Zpracovatel posudku postrádá souhrnnější text ve smyslu podrobnějšího 
vyhodnocení vlivů na VKP lesa, i když v zásadě je těžiště vlivu na lesní porosty obsaženo 
v naturovém hodnocení – oba předměty ochrany lesních stanovišť.   
V kontextu vlivů na lesy zpracovatel posudku pokládá za potřebné do návrhu stanoviska 
promítnout následující doporučení: 
• Nakládání se stavebním a výkopovým materiálem řešit mimo lesní pozemky a okolní porosty, během 

výstavby vyloučit případné dočasné deponie během výstavby v okolních lesních porostech. 
Ve vztahu k dotčení ekosystémů zpracovatel posudku postrádá podrobnější vyhodnocení 
nežádoucí sukcese a ruderalizace, dokumentace se v tomto kontextu na jiných místech 
omezuje na požadavek tlumení nástupu invazních druhů rostlin a v opatřeních mj. požaduje 
údržbu krátkodobých deponií zemin, eventuelně zatravnění deponií zemin starších šesti týdnů 
od vlastní skrývky. Právě stav pozemku, na kterém má dojít k obnově vyhořelé chaty, dokládá 
i přes drsnost podmínek vrcholových partií Lysé hory určitou tendenci k ruderalizaci, což je 
mj. řešeno v kapitole D.1.10 na str. 112 dokumentace. 

Vlivy na zvláště chráněná území 
Kontext vlivů na ZCHÚ, v daném případě na CHKO Beskydy je v dokumentaci komentován 
ve smyslu, že stavba Bezručovy chaty, rekonstrukce vodovodu a výstavba kanalizace nenaruší 
základní princip uvedený v Plánu péče pro CHKO Beskydy, tzn. „Zachování volné 
nezastavěné krajiny a její ochrana před stavebními aktivitami ve všech zónách“, protože je 
umístěn na místě bývalé chaty a uvedené sítě budou umístěny pod zemí, objekty u vodního 
zdroje nebudou měněny. Další specifikace je pak uvedena v části vlivů na lokality soustavy 
Natura 2000. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Souhrnné sdělení na str. 106 dokumentace  ve smyslu nenarušení poslání CHKO Beskydy lze 
v zásadě akceptovat, v okolí vodního zdroje je však navržen objekt pro společné vypouštění 
vyčištěných odpadních vod a přeronu z pramene „Na Větrech“, takže závěrečná formulace 
odstavce na str. 106 není plně relevantní. S ohledem na charakter biotopu (zabuřenělá paseka 
v okolí stružky) nelze od uvedeného objektu očekávat  zásahy do hodnotnějších stanovišť či 
biotopů, které by mohly významněji ovlivnit předmět ochrany CHKO 
V této souvislosti zpracovatel posudku navrhuje uplatnit pro provoz objektu následující 
doporučení: 
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• Prostor objektu a okolí neposkytovat pro konání hromadných sportovně rekreačních akcí, které 
předpokládají pohyb účastníků do plochy NPR; tuto okolnost promítnout do provozního řádu 
objektu.   

• Při výkopových a stavebních pracech usměrnit pohyb turistů tak, aby nedocházelo k poškozování 
okolní vegetace (zejména při řešení výkopu pro vodohospodářské investice v turistickém chodníku)  
jako prevenci vniku živelných chodníků (informační tabule, mechanické zábrany apod.). 

• V rámci konečného pojetí objektu Bezručovy chaty vyřešit rovněž vznik prostoru  pro činnosti, 
spojené s regulací návštěvnosti NPR a nejcennějších prostorů CHKO na vrcholu a v okolí vrcholu 
Lysé hory formou vzniku malého informačního centra o ochraně přírody a krajiny v Beskydech 
s preferencí prostoru Lysé hory. 

• Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy řešit usměrnění pohybu turistů po chodnících v okolí 
vrcholu Lysé hory (mechanické zábrany proti vyšlapávání živelných chodníků a stezek apod.) 

 
Další související doporučení, která zároveň přispívají ke snížení vlivů na poslání CHKO 
Beskydy v souvislosti s řešeným záměrem, vyplývají z hodnocení vlivů na lokality soustavy 
Natura 2000 na území CHKO Beskydy. 

 

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
Dokumentace s využitím dokumentu naturového hodnocení (Koutecká, Polášek, 2005) 
podrobněji rozebírá potenciálně dotčené předměty ochrany: 
Ve vztahu k EVL Beskydy se zabývá ovlivněním prioritního stanoviště 6230 Druhově bohaté 
smilkové louky svazu Violion caninae s tím, že tato společenstva již prakticky z vrcholové 
části Lysé hory z důvodu urbanizace vymizela,  ve vztahu ke stanovišti 9140 Acidofilní 
smrčiny třídy Vaccinio-Piceeta nepředpokládá významněji negativní vlivy pro trasu 
vodovodu a kanalizace. K prioritnímu stanovišti 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, 
sutích a v roklích je konstatováno, že nemohou být ani zprostředkovaně ohrožena, poněvadž 
s ohledem na nepřístupný terén není předpokládán zvýšený počet turistů v těchto prostorech 
(navíc mimo značené cesty). Dále je rozebrán vliv na některé druhy živočichů (střevlík 
hrbolatý, čolek karpatský, kuňka žlutobřichá, medvěd hnědý, vlk, rys ostrovid , přičemž není 
předpokládáno ohrožení populací uvedených druhů posuzovaným záměrem, v kontextu 
občasných výskytů medvěda i ve vrcholové části je doporučeno  v souvislosti s provozem 
chaty zajistit odpadkové koše a odlučovače tuku tak, aby medvědy nelákaly, je dále 
doporučeno, aby nebyl umožněn dlouhodobý pobyt návštěvníků, při němž je mnohem 
pravděpodobnější, že by se návštěvníci rozptylovali v okolí vrcholu a plašili šelmy.  

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Komplexní komentář je součástí samostatného posouzení naturového hodnocení, které je 
přílohou č. 3 posudku.   
Podrobné posouzení dokumentu, na který se dokumentace EIA odvolává, tedy naturového 
hodnocení z roku 2005, je samostatnou přílohou č. 3 předkládaného posudku. Zpracovatel 
naturového posouzení pro účely posudku EIA uzavírá, že z hlediska faktické míry dopadu 
realizace záměru na předměty ochrany a celistvost EVL a PO Beskydy lze za mírně horší 
považovat předloženou (aktivní) variantu záměru oproti zachování stávajícího stavu, bez 
výstavby Bezručovy chaty (nulová varianta). Důvodem je skutečnost, že v případě předložené 
aktivní varianty bylo u několika předmětů ochrany konstatováno riziko možného mírně 
negativního (-1) či významně negativního (-2) vlivu. Z hlediska dikce § 45h,i platného znění 
zákona o ochraně přírody a krajiny je však rozhodující skutečnost, že realizace aktivní 
varianty neznamená, při respektování navržených zmírňujících podmínek, významný negativní 
vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí. 
V tomto kontextu lze považovat míru dopadu obou variant na předměty ochrany a celistvost 
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EVL/PO za obdobnou. Závěr se tak prakticky neliší od závěru  předloženého naturového 
hodnocení z roku 2005.  
Z předloženého naturového posouzení pro účely posudku EIA  vyplynula následující 
doporučení: 
1) Stavební práce realizovat mimo období březen až první polovina července. 
2) Při výkopových a stavebních pracích usměrnit pohyb turistů tak, aby nedocházelo k poškozování okolní 

vegetace a turisté staveniště libovolně neobcházeli a nevznikaly tak nové chodníky (instalace 
informačních tabulí, mechanických zábran, výsadeb apod.). 

3) Slavnostní otevření chaty realizovat v mimohnízdním období (mimo období březen až první polovina 
července). 

4) Nabízet pouze krátkodobou možnost ubytování v objektu (max. 2 noci). 
5) Zařízení nebude sloužit k provozování hromadných dlouhodobějších akcí (vícedenní podniková školení, 

hlučné oslavy, apod.). 
6) Vyloučit dopravu návštěvníků k chatě KČT soukromými vozidly či vozidly provozovatele objektu. 
7) V chatě KČT zřídit a provozovat informační centrum zaměřené na problematiku ochrany přírody a 

krajiny, včetně lokalit soustavy Natura 2000. 
8) Provozovatel zařízení speciálně upozorní ubytované hosty i další návštěvníky chaty (např. formou letáku) 

na zákaz vstupu do ZCHÚ mimo značené cesty a provozování zimních sportů mimo vyhrazené prostory 
(sjezdovka, značené turistické trasy); speciální pozornost věnuje aktérům zimních „adrenalinových“ 
sportů (snowboarding, skialpinismus), a dalších (paragliding, rogalo). 

9) V bezprostřední blízkosti chaty KČT zřídit informační/interpretační panel, který přitažlivou formou 
seznámí návštěvníky s důvody zákazu vstupu mimo značené stezky ve vztahu k citlivým druhům živočichů 
(velké šelmy, kurovití, čáp černý, sovy). 

10) Zajistit úpravu ploch v bezprostředním okolí Bezručovy chaty po projednání se Správou CHKO Beskydy 
a v souladu s Urbanistickou studií vrcholu Lysé hory nebo variantním řešením. 

11) V co největší míře omezit světelné znečištění - venkovní osvětlení buď zcela vyloučit, anebo co nejvíce 
omezit. Veškeré venkovní lampy budou osazeny kryty bránící létajícímu hmyzu nebo letounům v přímém 
kontaktu s výbojkou. Jako vhodný kryt se jeví např. plexisklo. Z pohledu spektra světla je doporučeno 
použít světlo zabarvené do oranžova nebo červena. Lze doporučit také použití speciálních skel do okna, 
které eliminují průnik světla ze zdrojů umělého osvětlení interiéru do venkovního prostředí, případně 
žaluzií a okenic. 

12) Odpadové nádoby každý večer vyprázdnit do uzamykatelného prostoru. 
13) Zajistit průběžný monitoring kvality vypouštěných vod z objektu ČOV. V případě zjištění překročení 

v projektu stanovených limitů realizovat konkrétní technická či organizační opatření ke zlepšení stavu 
vod. 

14) Provést vybudování umělé vodní nádržky v okolí prameniště Velké větry tak, aby její kvalita vody nebyla 
ovlivněna provozováním ČOV. Parametry nádržky mohou být navrženy ve spolupráci se zhotovitelem. 

 
Kromě výše navržených zmírňujících opatření zpracovatel naturového posouzení pro účely 
posudku EIA připomíná  ještě několik doporučení (již nad rámec naturového hodnocení), 
jejichž realizace společně s dalšími subjekty na vrcholu Lysé hory přispěje k udržení či 
zlepšení stavu prostředí. Jsou uvedeny poznámky, které do určité míry limitují podmínky 
rozvoje služeb v navržené chatě KČT: 
• Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a ostatními subjekty v území zajistit úpravu vrcholových 

partií Lysé hory dle Urbanistické studie vrcholu Lysé hory (nebo variantního řešení) a realizovat 
opatření k renaturalizaci biotopů na vrcholu Lysé hory. 

• Investor/provozovatel chaty KČT nemůže očekávat, že po zprovoznění chaty dojde k následnému 
souhlasu s navýšením rekreačního zázemí a vybavení v prostoru vrcholu Lysé hory – „plíživé 
urbanizaci“ (znovuotevření severní sjezdovky, doprava pro hosty po účelové komunikaci, umožnění 
dlouhodobého ubytování aj.). 

• Investor/provozovatel chaty KČT nemůže očekávat, že po zprovoznění chaty dojde k následnému 
souhlasu s budováním či vyznačením  nových turistických, běžeckých a cyklistických tras ve 
vrcholových partiích Lysé hory. 

První poznámka je zpracovatelem posudku přímo promítnuta do návrhu stanoviska mezi 
opatření, vyplývající z posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000. Poslední dvě 
poznámky mají spíše obecný charakter a nepředstavují tak podmínky pro přípravu, výstavbu a 
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provoz záměru,   lze je spíše pokládat za jasné stanovisko posuzovatele (příspěvek) ke snížení 
kumulativních vlivů návštěvnosti oblasti Lysé hory. 
 
II.2.4.8. Vlivy na krajinu 
Dokumentace v této části prezentuje výstupy poměrně rozsáhlé studie vlivů na krajinný ráz, 
tvořící Přílohu č. 5 (P. Utíkalová, 06/2007). Vyhodnocení vlivu záměru bylo vyhotoveno 
celkem ve 4 variantách:  

 první varianta hodnotí krajinný ráz za předpokladu, že vrchol Lysé hory bude ponechán tak, jak je (tzv. 
nulová varianta).  

 druhá varianta předpokládá obnovu pouze Bezručovy chaty, hodnotí vliv záměru „Obnova Bezručovy 
chaty na Lysé hoře“ na krajinný ráz.  

 třetí varianta předpokládá obnovu pouze chaty Slezský dům a hodnotí tak vliv záměru „Obnova horské 
chaty na vrcholu Lysé hory na místě vyhořelé chaty Slezský dům, přípojky inženýrských sítí, terénní 
úpravy a zpevněné plochy“ na krajinný ráz.   

 poslední, čtvrtá varianta předpokládá obnovu obou chat a hodnotí tedy vliv obou výše uvedených záměrů 
současně na krajinný ráz 

Dokumentace dochází k následujícím závěrům a výstupům: 
• V dálkových pohledech, tedy v MKR č.2  se bude více uplatňovat chata Slezský dům, která je navržena do 

„volného“ prostoru  po odstraněné restauraci Lysá hora a je o 1 patro vyšší než Bezručova chata, která je 
umístěna na jižní straně Lysé hory a je pouze dvoupodlažní, ze severu navíc kryta terénem. Přesto však 
míra vlivu všech variant na všechny identifikované znaky místa krajinného rázu č. 2 je hodnocena jako 
žádný zásah, protože záměry  se v dálkových pohledech téměř neuplatňují. Při dálkových pohledech budou 
většinou obě chaty kryty objektem televizního vysílače či bude pozorovatel již v tak velké vzdálenosti, že 
pouhým okem rozliší jen siluetu objektu. 

• Stávající architektonicky různorodá zástavba  a celková úprava vrcholové partie  (varianta U0) na Lysé je 
klasifikována jako silný zásah. V případě realizace záměru Obnova Bezručovy chaty (varianta U1), dojde 
k odstranění esteticky nevhodného objektu Šantán a k odstranění rumiště po vyhořelé chatě a výstavbě 
chaty, která zde již kdysi několik desetiletí stála a zůstala v povědomí pamětníků. Z pohledu krajinného 
rázu záměr způsobí výrazné zlepšení vrcholové partie, proto je definován pozitivní zásah.  Na druhé straně 
záměr obnova horské chaty Slezský dům nebude mít míru vlivu na tento znak (Vrcholové partie Lysé hory) 
klasifikovánu jako pozitivní  zásah. Na rozdíl od Bezručovy chaty navrhovaný Slezský dům je umístěn 
téměř do centrální části MKR.1 a jeho rozměry (jedná se o třípodlažní objekt) opticky zmenší prostor na 
vrcholu. Zmenšení a stísnění prostoru ještě napomohou zpevněné plochy, které jsou součástí projektu. Tyto 
argumenty převáží i to, že díky realizaci projektu dojde k odstranění esteticky nevhodného objektu – 
restaurace Lysá hora, která je provozována v objektech, které kdysi sloužily jako zařízení staveniště pro 
televizní vysílač.  V případě realizace obou záměrů (varianta U3) je míra vlivu posouzena stejně jako u 
varianty U2. 

• Spoluurčujícím negativním znakem MKR je zástavba. Klasifikace vlivu jednotlivých variant záměru úzce 
souvisí s hodnocením znaku Nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Vliv Bezručovy chaty na tento 
znak byl vyhodnocen jako pozitivní zásah. Tento výstup autoři dokumentace zdůvodňují proto, že záměr je 
navržen podle projektu, který vyhrál v architektonické soutěži (i když před více než půl stoletím), je 
navržen ze dřeva a kamene, je jako většina chat dvoupodlažní a na Lysé hoře již  v takovéto podobě  a na 
stejném místě chata existovala. Rovněž dojde k odstranění nevhodného objektu „Šantán“ a zbytků po 
původní chatě. Bezručova chata doplní půlkruh objektů po obvodě Lysé. Na druhé straně opět záměr 
obnova horské chaty Slezský dům nebude mít míru vlivu na tento znak klasifikovánu jako pozitivní  zásah. 
Na rozdíl od Bezručovy chaty je Slezský dům rozměrnější, jak půdorysně tak výškově, což vedle ostatních 
menších objektů bude působit rušivě (ostatní objekty jsou jedno či dvoupodlažní, v úvahu není brána 
dominanta vrcholu - televizní vysílač).  

• Ostatní znaky tohoto MKR jsou dle významnosti ohodnoceny jako doplňující. Vliv záměrů  na tyto 
identifikované znaky byl vyhodnocen především jako žádný nebo slabý zásah. Výjimkou je doplňující 
znak přítomnost zvláště chráněného území a výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů. Bezručova 
chata, která bude pouze restaurací a bude poskytovat jen nouzové ubytování (14 lůžek) nezpůsobí nárůst 
návštěvníků a tedy negativních vlivů na zvláště chráněné území a ohrožené druhy rostlin a živočichů.  
Naopak obnova chaty Slezský dům uvažuje se zřízením rekreačních pobytů, rekreační ubytování (30 
lůžek), výjezdy turistů rolbou a autobusy, tedy nárůst návštěvníků a tedy i nárůst vedlejších negativních 
vlivů na tyto znaky MKR.  

• Jak vyplývá z  výsledku posouzení je z pohledu krajinného rázu  současná situace na vrcholu Lysé hory 
neuspokojivá. Nejlépe vyšla Varianta U1, obnova Bezručovy chaty, kdy dojde k odstranění pozůstatků 
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staré  chaty, k odstranění nevhodného objektu – bufetu Šantán a postaví se replika původní Bezručovy 
chaty, která na vrcholu stávala.  

• Ponechání vrcholu Lysé hory ve stávající podobě  (varianta U0) je dle posouzení méně vhodné než 
výstavba Bezručovy chaty.  

• Varianty U2 a U3 z pohledu krajinného rázu jsou nejméně vhodné, což je způsobeno zejména 
navrhovanými rozměry a kapacitou chaty Slezský dům. 

Uvedené vývody jsou podepřeny ve studii komplexně pojatými tabulkami pro každou řešenou 
variantu z hlediska ovlivnění znaků a hodnot jednotlivých charakteristik místa krajinného 
rázu (MKR), doplněno mapou s vymezením dotčeného krajinného prostoru na úrovni oblasti i 
místa krajinného rázu.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Text kapitoly vychází z jednoho z návrhů pro metodický pokyn MŽP pro standardizaci 
hodnocení vlivů na krajinný ráz, vlastní citovanou metodiku  aplikuje důsledně a metodicky 
objektivně. Vzájemné porovnání variant zejména synergismus s navrhovanou obnovou chaty 
Slezský dům je dle názoru zpracovatele posudku stanoveno objektivně, v celkovém kontextu 
však míra rozdílnosti nevyznívá natolik ostře vzhledem k silné dominanci televizního vysílače. 
Změny a porovnání je tak vlastně signifikantní pro řešený krajinný prostor místa krajinného 
rázu 1 – vrcholové partie Lysé hory, kde se nejvíce uplatní synergie všech staveb v uvedeném 
prostoru. Je dále možno konstatovat, že oproti fotodokumentaci v Příloze č. 5 Dokumentace 
došlo kolem stávající provizorní chaty Lysá hora ke zvýraznění terénní konfigurace tohoto 
objektu, kdy po celé jihovýchodní delší strany je nově řešen kamenný taras (viz příloha č. 5 
posudku – fotodokumentace). 
V rámci doplnění dokumentace je podáno (na rozdíl od původní dokumentace) určité 
zdůvodnění a podložení vlivu vlastního architektonického řešení objektu obnovené Bezručovy 
chaty na krajinný ráz – jednak v rámci komentáře k podaným vyjádřením k dokumentaci na 
str. 24 až 25, jednak dokladováním stanoviska obce architektů z 1.12.2004 –příloha č. 2 
Doplnění dokumentace. Z uvedeného mj. vyplývá, že: 
• 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 je zde lokalizováno  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. 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 názoru zpracovatelského týmu dokumentace  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.  

• 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 rovněž součástí krajinného 
rázu.   

Dále je provedeno porovnání se zásadami (kriterii) plánu péče o CHKO Beskydy, kde 
s výjimkou charakteru střechy a charakteru komína ostatním kriteriím stavba vyhovuje. 
S odkazem na stanovisko obce architektů je ale horská chata jiný typ stavby než horská 
Chalupa, především pro které jsou citovaná kriteria nastavena, což dle názoru zpracovatele 
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posudku ale neznamená snížení požadavků na kvalitu architektury a zejména exteriérové 
materiály a prvky. Navíc 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). Tato 
okolnost byla se zástupci investora konzultována i zpracovatelem posudku a výstupem jsou 
určitá doporučení, vyplývající  z komentáře k základním údajům o záměru a promítnuté do 
návrhu stanoviska: 
• Pro další přípravu a projednání záměru prověřit v dalších stupních projektové dokumentace 

možnosti využití jiných stavebních konstrukcí odpovídajících místním podmínkám při respektování 
exteriérové úpravy (materiálů). 

• V dalším stupni projektové dokumentace prověřit možnosti kapacitní či hmotové redukce objektu 
při zachování parametrů restauračního provozu.  

Proti souhrnným výstupům dokumentace s výjimkou některých aspektů ve vztahu k dominanci 
vysílače v rámci MKR 1 nelze mít výraznějších výhrad. Dle názoru zpracovatele posudku 
mohly být formulovány i do části doporučení a podmínek rovněž určité zásady pro pojetí 
objektu.  
 
II.2.4.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace nepředpokládá vliv na nemovité kulturní památky nebo ovlivnění dalšího 
hmotného majetku , je připomenuta otázka území s předpokladem archeologických nálezů 
s odkazem na příslušné předpisy památkové péče a postupy podle nich.  
 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V zásadě bez připomínek. Zpracovatel posudku pokládá za účelné do návrhu stanoviska  
podpořit opatření navrhovaná dokumentací: 
• Zabezpečit, že před započetím stavby bude uzavřena písemná dohoda mezi investorem a organizací 

provádějící archeologický dohled (Archeologický ústav AV ČR Brno). 
• V rámci organizace výstavby zajistit, že nejméně 10 dní před zamýšleným počátkem zemních prací bude 

organizace provádějící archeologický dohled informována o přesném počátku výkopových prací a o 
umožnění kontroly výkopů. 

• V případě archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost příslušnému památkovému ústavu a zajistit 
záchranný archeologický výzkum; v případě zjištění narušení archeologické terénní situace umožnit 
dokumentaci zjištěného stavu či záchranný archeologický výzkum. 

 
II.2.4.10. Ostatní vlivy  

Dokumentace mezi ostatní vlivy řadí především např. vlivy biologické, spojené se zavlečením 
nepůvodních druhů rostlin do zájmového území. Jde o druhy, které se spontánně šíří poměrně 
velkou rychlostí a vyznačují se velkou konkurenční schopností. Tyto se snadno začleňují do 
přirozených rostlinných  společenstev a rychle vytlačují původní druhy. Jejich likvidace je 
poměrně obtížná a pokud má být úspěšná, musí být prováděna opakovaně a systematicky. 
Dlouhodobé deponie zeminy a narušený půdní kryt mohou být těmito rostlinami obsazeny. 
Z tohoto důvodu je nutná rychlá rekultivace území včetně ozelenění volných ploch.  
 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V zásadě bez připomínek. V daném kontextu je vhodné podpořit některá doporučení 
dokumentace: 
• Zabezpečit, že z  důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 

důsledně rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. Pro osetí upravených ploch budou 
využity vhodné druhy rostlin odpovídající místním přírodním podmínkám, včetně původnosti osiv a 
rostlinného materiálu. 
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• Zabezpečit, aby v průběhu přípravných prací i v průběhu výstavby bylo důsledně dbáno na likvidaci 
invazních druhů rostlin (tzv.neoindigenofytů) v areálu a případných deponiích zemin. 

• Dále zabezpečit, aby případné krátkodobé deponie zeminy byly udržovány v bezplevelném stavu. Ty, 
které nebudou bezprostředně využity do šesti týdnů od vlastní skrývky, upravit osetím travinami (s 
důrazem na původnost osiv a rostlinného materiálu). 

II.3.  Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 
prostředí 
Dokumentace v popisu variant předkládá varianty jen z hlediska řešení ubytovacích kapacit 
na vrcholu celkem 3 aktivní varianty (včetně synergického působení sousedních objektů) a 
celkem 4 varianty řešení vodohospodářských investic (popis v rámci komentáře kapitoly 
B.II.5.)., Na základě komplexního porovnání předložených variant formou  vyhodnocení 
celkem 29 identifikovaných vlivů v 9 skupinách vlivů pro každou variantu ubytovací kapacity 
a celkem 14 identifikovaných vlivů ve 4 skupinách vlivů pro řešení vodohospodářských 
investic. Na základě semikvantitativního porovnání  dochází k následujícím výstupům: 
• Z porovnání variant ubytovací kapacity byla jako nejvhodnější varianta U1, výstavba Bezručovy chaty, 

tedy varianta navrhovaná investorem. Je to dáno především tím, že byl hodnocen vliv v období provozu a 
ne v rámci výstavby, kdy lze očekávat vliv varianty U1 vyšší vzhledem k výstavbě vodovodu. Tento vliv 
však bude z dlouhodobého hlediska zanedbatelný, proto byla klasifikace zaměřena hlavně na období 
provozu. Výsledek předurčil především výrazně komerční charakter provozu chaty Slezský dům, jenž 
předpokládá vysokou ubytovací kapacitu, provozovat podporuje provoz severní sjezdovky a adrenalinové 
sporty poškozující porosty v okolí vrcholu Lysé hory, chata má nedořešené nakládání s odpadními vodami 
v rozporu s vodním zákonem a vliv na krajinný ráz zhodnocený jako více negativní, především vzhledem 
ke svým rozměrům. 

• Varianty nakládání s odpadními vodami dopadly přibližně stejně,  je to dáno především podobným vlivem 
jak v rámci výstavby, tak v rámci provozu. V rámci výstavby budou mít negativnější vliv varianty 
počítající s odvedením odpadní vody směrem k vodnímu zdroji Velké Větry, tedy varianta V1, V2 a V4, a 
to vlivem na rostlinná společenstva. V období provozu, jenž je časově výrazně rozsáhlejší, však bude mít 
negativnější vliv varianta V3 především vzhledem k nevhodnému vypouštění odpadních vod. V celkové 
klasifikaci vyšly nejlépe varianta V1 a V2. Varianta V2 však, přestože u ní byla  projevena snaha o 
minimalizaci zásahu do NPR Mazák, není realizovatelná vzhledem k nevhodným terénním poměrům, 
v trase se vyskytují velké výškové rozdíly (strž).  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V zásadě bez připomínek jak k výstupům, tak k použité metodě porovnání. Dle názoru 
zpracovatele posudku je pozitivní přínos varianty U1 možná mírně  nadhodnocen ve vztahu 
k obnově repliky chaty v původním místě, i když prezentované zdůvodnění lze v zásadě 
akceptovat.  V kontextu vodohospodářských variant pokládá zpracovatel posudku za potřebné 
zdůraznit, že z věcného hlediska environmentálně nejméně kolizní je možnost napojení zdroje 
vody na stávající vodojem a řešení odpadních vod infiltrací do vod podzemních (to ale 
neumožňuje aktuálně platná legislativa). Blíže viz komentář ke kapitole B.II.5. 

II. 4.  Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující 
státní hranice 
 
Záměr takové vlivy negeneruje, není potřeba je proto komentovat.   
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
K problematice technického řešení záměru  
Navržené technické řešení představuje především obnovu (repliku) původní prvorepublikové 
vyhořelé chaty se stejným původním i architektonickým řešením s tím, že jsou do objektu 
vneseny moderní a účinné technické nebo technologické prvky ochrany prostředí (zejména 
ČOV, technické řešení provozu, energetika, osvětlení). Měřítkem i pojetím odpovídá horským 
stavbám obdobného charakteru, navržené pojetí nové ČOV vychází z nejlepší dostupné 
technologie s ohledem na nevyrovnanost zátěže. Navržené řešení odvodu odpadních vod 
vychází z aktuálně platné legislativy, která neumožňuje zasakování i účinně vyčištěných 
odpadních vod  do podloží (podzemních vod) odvedením do struhy pod prameništěm „Na 
větrech“ přípoloží k rekonstruovanému potrubí historického vodovodu . 
 
Stanovisko zpracovatele posudku 
Zpracovatel posudku konstatuje, že navržené technické řešení odpovídá zejména inovací 
vnitřního vybavení soudobým poznatkům výstavby a provozu horských chat. Bylo nutno 
konkretizovat zásady pro fázi výstavby z důvodu co nejšetrnějšího pojetí zásahu do přírodního 
prostředí, vzhledem k poloze v citlivém prostoru vrcholové části Lysé hory a kontaktu 
s hodnotnými  územími CHKO Beskydy v I. zóně. 
Navržené řešení odpadních vod z hlediska technického pojetí ČOV představuje nejvyšší 
dosažitelný standard z hlediska účinnosti čištění vod s nevyrovnanými (silně proměnnými)  
objemovými parametry. ČOV je navržena maximálně flexibilně. I když základní výpočet v 
doplnění dokumentace byl proveden pro průměrné množství odpadních vod (4,92 m3/d) , je 
zřejmé, že předpokládané parametry čištění budou  dosaženy i při dvojnásobném zatížení 
ČOV (strana  8 doplnění dokumentace). Je to umožněno  tím, že se jedná o reaktory se 
suspendovanou biomasou (s možností zvětšit její zásobu v reaktoru), dále  tím, že ČOV je 
představována dvěmi paralelními linkami (vzájemná zastupitelnost), a v neposlední řadě i  
tím, že při vyšším množství odpadní vody by se jednalo převážně o hydraulický (nikoliv 
látkový) nárůst   a dalšími vlivy. Za environmentálně nejšetrnější řešení z věcného hlediska 
(legislativně ale aktuálně nepovolitelného) takto důsledně vyčištěných vod je nutno 
v horských  podmínkách pokládat možnost řízeného zasakování před odvodem do nejbližšího 
recipientu, i když v řešeném případě s využitím trasy historického vodovodu (částečně i 
v trase turistického chodníku) nejsou průvodní vlivy výstavby natolik závažné, jako při řešení 
zcela nové trasy výkopu v doposud liniovými stavbami nezatíženém území.  V daném případě 
by odpadla i relativně minimální eutrofizace recipientu s pravděpodobností výskytu 
bioindikačních druhů bezobratlých, vázaných na minerálně chudé oligotrofní malé toky a 
prameniště (nutno ale ověřit). Nejšetrnějším řešením vodního zdroje pro chatu je napojení na 
stávající vodojem u objektu vysílače, překážky nejsou environmentálního, ale spíše 
administrativně ekonomického charakteru. Jinak bez zásadních připomínek. 
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K problematice rizik a havarijních stavů 
 
Dokumentace pojednává v zásadě jediný typ rizika –ovlivnění kvality vod možným únikem 
vodám závadných látek v souvislosti s výstavbou chaty,  zejména ropné látky (oleje, 
hydraulické oleje, nafta, benzin), stavební hmoty alkalického charakteru (vápno, cement), 
stavební hmoty ostatní (písek, popílek, přísady), jiné látky podléhající ustanovení §39 
vodního zákona. Dle dokumentace environmentální rizika z popsaných stavů spočívají mimo 
možného znečištění ovzduší zejména v ohrožení či znečištění půdního povrchu a rostlinného 
krytu event. podzemních vod v zájmové lokalitě. Pro prevenci takovýchto stavů je nutno 
obezřetné zacházení s výše popsanými materiály a to nejen se strany zaměstnanců společnosti 
investora, ale i případných pracovníků subdodavatelů prací (doprava, demoliční práce apod.).  
 
 
Stanovisko zpracovatele posudku 
K popsaným aspektům havarijních situací ohledně úniku vodám závadných látek bez 
zásadních připomínek. Není řešení riziko požáru a úniku hasebních vod (blízkost NPR po 
svahu, navíc je k dispozici „historická zkušenost“ s požárem, vedoucím k zániku původní 
chaty). Další specifická opatření kromě předpisů ohledně prevence běžných provozních 
havárií v areálu a požární prevence není nutno uplatňovat.  
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pro posouzení vlivu řešeného záměru  byla zpracována Dokumentace dle Přílohy č. 4 zákona 
č.100/2001 Sb., ve znění zák. č. 163/2006 Sb.  
 
Zpracovatelský tým dokumentace navrhuje následující opatření (prezentována aktualizovaná 
verze z doplnění dokumentace /kurzívou komentáře zpracovatele posudku/):  
 
Opatření ve fázi přípravy: 
 
1. Investor zpracuje v relevantních případech nakládání se závadnými látkami ve smyslu ustanovení §39 

vodního zákona  havarijní plán, který bude schválený příslušným vodoprávním orgánem. V zásadě 
akceptováno, v jiné podobě uplatněno 

2. Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na 
jednotlivé složky životního prostředí – příliš obecná formulace, která není vymahatelná 

3. Budou zajištěny individuální správní akty, resp. rozhodnutí uvedená v kapitole B.I.9. – administrativní 
opatření, povinnost ze zákona, vypuštěno 

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. – administrativní opatření, povinnost ze zákona, vypuštěno 

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 - – administrativní opatření, 
povinnost ze zákona, vypuštěno 

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. – administrativní 
opatření, povinnost ze zákona, vypuštěno, v konkretizované podobě promítnuto do návrhu stanoviska ve 
vztahu k transferům 

7. V průběhu přípravných prací i v průběhu výstavby bude důsledně dbáno na likvidaci neoindigenofytů v 
areálu a případných deponiích zemin. Akceptováno, upraveno. 

8. Před započetím stavby bude uzavřena písemná dohoda mezi investorem a organizací provádějící 
archeologický dohled (Archeologický ústav AV ČR Brno). Akceptováno 

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. Akceptováno 

10. Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude zaměřen na jejich 
třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.  V upravené a doplněné podobě 
akceptováno, promítnuto do návrhu stanoviska 

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). V konkretizované podobě na 
základě podaných vyjádření k dokumentaci promítnuto d návrhu stanoviska 

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). Dobře míněné obecné opatření, které 
je však jako podmínka návrhu stanoviska  obtížně konkretizovatelné, lze doporučit mimo proces vlivů na 
životní prostředí oznamovateli, aby si v rámci výběrového řízení vyžádal garance uchazečů na základě 
požadavků, vyplývajících z výstupů procedury E.I.A a uvedených v zadávací dokumentaci na výběrové 
řízení, pokud takové bude oznamovatel řešit. 

13. Zpracovat a nechat schválit provozní řád čistírny odpadních vod. V konkretizované podobě uplatněno 
v návrhu stanoviska. 
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14. Doporučujeme provést dlouhodobé hydrologické měření a výpočet využitelné vydatnosti prameniště Na 
Větrech včetně provedení  doplňkového hydrogeologického  posouzení  dané lokality. V konkretizované 
podobě uplatněno v návrhu stanoviska. 

15. Na stavbě bude přítomen autorizovaný stavební dozor. V konkretizované podobě uplatněno v návrhu 
stanoviska. 

 
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.Příliš obecné deklaratorní opatření, neakceptováno, povinnost dodržovat normy 
apod., vyplývá ze zákonných předpis 

2. Je třeba zcela vyloučit možné havarijní znečištění vyplývající z úniku provozních kapalin (pohonných hmot, 
olejů), nátěrových hmot či jiných chemikálií do okolního prostředí. V jiné podobě promítnuto do návrhu 
stanoviska s využitím jiných doporučení, předkládaných Dokumentací. 

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). Využito pro návrh 
stanoviska analogického jiného doporučení.  

4. Stavební práce budou směřovány do období mimo hnízdění většiny druhů ptáků, a to mimo období březen až 
první polovina července. Akceptováno, promítnuto do návrhu stanoviska 

5. Kvůli minimalizaci hlukového zatížení lokality bude nutno do výdechového kanálu vzduchotechniky umístit 
tlumič hluku. Akceptováno, upraveno. 

6. Případné krátkodobé deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty, které nebudou 
bezprostředně využity do šesti týdnů od vlastní skrývky, budou osety travinami. Akceptováno. 

7. V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému památkovému ústavu a 
zajistit záchranný archeologický výzkum. Akceptováno, agregováno s následujícím doporučením 

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. Zákonná povinnost, uplatněno v komplexnější podobě. 

10. Odpady budou předávány k využití či zneškodnění pouze oprávněným osobám. Zákonná povinnost, 
uplatněno v komplexnější podobě. 

11. Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů“ (vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů). Administrativní povinnost, vypuštěno. 

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. Zákonná povinnost, uplatněno v komplexnější podobě. 

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. Zákonná 
povinnost, vypuštěno. 

14. Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám v prostorách k tomuto 
účelu vyhrazených. V konkretizované podobě uplatněno do návrhu stanoviska 

15. Zařízení staveniště bude vybaveno chemickým WC. V konkretizovanější podobě uplatněno do návrhu 
stanoviska 

16. Splaškové vody z mytí rukou nebudou vypouštěny volně na terén, ale jímány a likvidovány v souladu se 
zákonem o vodách. Akceptováno 

17. Na zařízení staveniště budou v dostatečném množství k dispozici havarijní prostředky. Akceptováno 
18. Používané nákladní automobily a stavební mechanizace budou v dokonalém technickém stavu a budou 

splňovat příslušné normy stanovené pro jejich provoz. V upravené podobě s vyžitím jiného návrhu 
doporučení promítnuto do návrhu stanoviska. 

19. Na zařízení staveniště nebude dlouhodobě odstavována mechanizace či parkovány osobní a nákladní 
automobily. Akceptováno 

20. V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými vanami pro zachycení 
případných úkapů ropných látek. V agregaci s jinými analogickými opařeními akceptováno promítnuto do 
návrhu stanoviska. 
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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. Akceptováno 

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.). 
Akceptováno 

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. Akceptováno 

24. Po ukončení stavebních prací bude přístupová komunikace bezodkladně uvedena do původního stavu, stejně 
tak jako plocha zařízení stavenišť. Akceptováno 

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.). Akceptováno 

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. Akceptováno 

27. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Akceptováno. 

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. 
Promítnuto do požadavku ekologického dozoru během výstavby. 

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. Akceptováno 

30. Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno k likvidaci. V upravené 
podobě uplatněno na základě dokumentací navrhovaného jiného analogického opatření, duplicita 

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.  V upravené podobě promítnuto do návrhu stanoviska. 

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. 
Akceptováno, upraveno 

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). Akceptováno 

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 modré 
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. V upravené podobě akceptováno 

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. Akceptováno 

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 některých druhů ptáků protahujících v noci. Tato 
možnost ovšem závisí na zvážení všech zainteresovaných stran.Vypuštěno s ohledem na vyšší míru nejistoty. 

37. Výkopem pro vodovod a kanalizaci nesmí být protnuta předpokládaná linie pramene nad jímacím zařízením. 
V upravené podobě promítnuto do návrhu stanoviska. 

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. Akceptováno 
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39. Demolici bufetu „Šantán“ doporučujeme, pokud to bude v celém rozsahu možné, provést ručně. V zásadě 
akceptováno 

 
Opatření ve fázi provozu: 
 
1. Dodržovat zpracovaný a schválený provozní řád  čistírny odpadních vod se zřetelem k minimalizaci 

vypouštěného znečištění. Vypuštěno, jde o samozřejmou povinnost, když je provozní dokument projednán a 
schválen, je nutné jej plně respektovat. 

2. Nepřekračovat hodnoty povoleného množství odběru vod z prameniště. Povinnost vyplývající z výhledového 
správního aktu, vypuštěno. 

3. Doporučuje se sledovat stav turistických cest a případná realizace nápravných opatření (např. povrchová 
úprava vyskládanými kameny, zábrany v místě zkratek, aj.).  V upravené podobě akceptováno. 

 
 
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 
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.  

 
Tato opatření jsou v podobě, navrhované zpracovatelem naturového posouzení předloženého naturového 
hodnocení pro účely posudku E.I.A., uplatněna samostatně do návrhu stanoviska ve smyslu požadavku MŽP, 
odboru zvláště chráněných částí přírody i přes okolnost, že mnohdy dublují opatření a doporučení, vzešlá 
v rámci procesu posuzování vlivů z jiných environmentálních důvodů. Přitom opatření č. 14 s ohledem na 
okolnost, že realizace v místě narazí na propustnost podloží a tím technické problémy reálného zajištění  
stabilního nadržení vody, může být problémové, mj. i z důvodu minimalizace zásahů do okolí prameniště. 
 
 
 
Stanovisko zpracovatele posudku 
Dokumentace pokládá poměrně obsáhlý, doplněním aktualizovaný  návrh opatření a 
podmínek,  které ošetřují  základní aspekty prevence, eliminace a minimalizace 
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deklarovaných vlivů. Z tohoto důvodu lez  většinu z navržených doporučení buď přímo, nebo 
v upravené podobě do návrhu stanoviska akceptovat.  
 
Opatření, vzešlá z naturového hodnocení, byla rovněž posuzovatelem tohoto hodnocení 
v zásadě akceptována a mírně konkretizována. 
 
V rámci posouzení návrhu podmínek, opatření a doporučení lze generelně konstatovat: 
 
- Zpracovatel posudku soudí, že i přes legislativní překážky je ekologicky nejvhodnějším 

řešením nakládání s vyčištěnými odpadními vodami jejich řízení zasakování, proto je 
otevřena možnost tohoto řešení pro případ, že ještě před zahájením příslušného 
vodoprávního řízení nabude účinnosti již déle deklarovaná, ale zatím administrativně do 
zákonodárního procesu nepřipravená  změna § 38 vodního zákona.  

-  Bylo nutno upřesnit, doplnit a výrazně konkretizovat zejména opatření pro fázi výstavby 
ve spojení se zásahy do lesa, ochrany půdy a snížením vlivů na ekosystémy a prevencí 
vlivů na zvláště chráněné zájmy přírody v dotčeném území.  

- Bylo nutno dále optimalizovat zásady pro přípravu stavby, včetně prověření některých 
dalších technických, architektonických a jiných aspektů výstavby areálu ve vztahu 
k ochraně přírody a krajiny, s ohledem na polohu areálu v kontaktu s NPR Mazák a ve II. 
zóně CHKO Beskydy. 

- Vyloženě administrativní opatření a povinnosti dle názoru zpracovatele posudku není 
relevantní promítat do návrhu opatření, resp., do návrhu stanoviska, proto tato opatření 
nejsou do návrhu stanoviska převzata.  
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  
Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. ve zněmí zákona č. 163/2006 Sb. se 
k posuzované Dokumentaci (doplnění dokumentace)  vyjádřily následující subjekty:  

5.1. Dotčené územní samosprávné celky 

Příslušné obce  
 
5.1.1.  Obec Malenovice  
Vyjádření čj. mal/861/2007 ze dne 12.9.2007. 
 
Obec souhlasí se závěry dokumentace : nejvýhodnější řešení záměru je realizace varianty U1 
a V1, tzn. původní řešení  s vedením vodovodu ve stávající historické trase. 
 
Stanovisko: Zpracovatel posudku s tímto názorem v zásadě souhlasí. Pokud do zahájení 
vodoprávního jednání nabude účinnosti již déle deklarovaná novela vodního zákona, která za 
stanovených podmínek připustí i možnost zasakování kvalitně vyčištěných odpadních vod do 
vod podzemních, tak zpracovatel posudku vytváří v návrhu stanoviska možnost i pro toto 
řešení, které z věcného hlediska pokládá za environmentálně výhodnější než variantu V1 
 
5.1.2  Obec Ostravice  
Nevyjádřila se. 
 
Jiné samosprávné celky na úrovni obcí se k dokumentaci ani doplnění nevyjádřily. 

Příslušný kraj 
 
5.1.3. Moravskoslezský kraj 
 
Příslušný kraj se v samostatné působnosti k dokumentaci ani doplňku nevyjádřil. 

 

5.2. Dotčené správní úřady 
 
5.2.1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy  
Vyjádření  č.j. 3997/BE/2007 ze dne 10.9.2007 
 
Správa CHKO Beskydy sděluje, že nemá k dokumentaci zásadnější připomínky 
s předpokladem, že v další fázi posuzování budou plně respektovány opatření k prevenci, 
vyloučení příp. kompenzaci nepříznivých vlivů. 
  
Stanovisko: Do návrhu stanoviska jsou opaření, především s cílem prevence,a minimalizace 
vlivů na zvláště chráněné zájmy přírody, rozšířena a konkretizována.  
 
K doplnění dokumentace se Správa CHKO Beskydy nevyjádřila. 
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5.2.2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Vyjádření odboru ŽPaZ  čj.: MSK 123288/2007, sp.zn. ŽPZ/2298/2007/Bal 208.2A5 ze dne 
22.8.2007 k dokumentaci 
 
Bylo poskytnuto vyjádření z hlediska zákona o vodách: Navržený způsob likvidace odpadních 
vod není v souladu s vodním zákonem – vypouštění odpadních vod do půdních vrstev lze 
povolit pouze výjimečně u jednotlivých rodinných domků. Zároveň je uvedeno, že předmětný 
přeron lze hodnotit jako povrchovou vodu, do níž lze odpadní vody vypouštět. Tuto 
problematiku požadujeme podrobněji posoudit. 
Stanovisko: V doplnění dokumentace je provedeno poměrně podrobné vyhodnocení a 
konkretizace vlivů na vody z několika pohledů, jak je uvedeno v komentáři zpracovatele 
posudku ke  kapitole Vlivy na vody. Dle názoru zpracovatele posudku je toto doplnění řešeno 
v zásadě korektně a do návrhu stanoviska jsou promítnuty konkretizované podmínky a 
doporučení s prioritním zřetelem jak k ochraně kvality vod, tak i vydatnosti zdrojů. 
K uvedenému zpracovatel posudku dále poznamenává, že pro případ nabytí účinnosti novely 
vodního zákona ohledně § 38 doporučuje i preferenční prověření varianty zásaku, poněvadž ji 
z věcného hlediska pokládá za ekologicky šetrnější s ohledem na podmínky lokalizace záměru, 
než trasování do nejbližšího recipientu. Pokud by mělo dojít k řešení až do prostoru trvalé 
vodoteče Satina, došlo by k výraznému zásahu do hydrologických poměrů v PR Malenovický 
kotel, což je rovněž nepřijatelné. Z výše uvedených důvodů, za zpřísněných podmínek zejména 
ohledně garance kvality vyčištění vody navrhovaným typem ČOV, lze záměr pokládat za 
podmíněně akceptovatelný i s vypuštěním do strouhy pod přeronem pramene „Na větrech“. 
 
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci KÚ nemá k dokumentaci připomínky. 
Stanovisko: Bez komentáře. Z hlediska prevence, eliminace či minimalizace vlivů na ostatní 
složky životního prostředí  jsou do návrhu stanoviska promítnuta konkretizovaná opatření a 
doporučení.  
 
Vyjádření odboru ŽPaZ  čj.: MSK 34159/2008, sp.zn. ŽPZ/2298/2007/Bal 208.3V10 ze dne 
26.3.2008 k doplnění dokumentace 
 
Bylo opět  poskytnuto vyjádření pouze z hlediska zákona o vodách: Krajský úřad upozorňuje, 
že způsob likvidace odpadních vod musí být v souladu s platnou legislativou naseku vodního 
hospodářství (v této souvislosti upozorňuje na nesprávnou argumentaci a výklad některých 
pojmů vodního zákona – str. 11 – vodní tok, povrchové vody. 
Stanovisko: V doplnění dokumentace je v argumentaci využito dikce vodního zákona , §§2 a 
43. Uvedená ustanovení jsou citována a odpovídají skutečnosti v hodnocené lokalitě.  Situaci 
dle názoru zpracovatele posudku dotvrzuje i ( v doplnění dokumentace ale  neuvedená) druhá 
věta §43 odst.1 vodního zákona, kde je řečeno, že součástí povrchových toků jsou i vody  „...v 
úsecích, přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem...“. Kontext 
výkladu ustanovení vodního zákona však nepřísluší  ani zpracovateli dokumentace, ani 
zpracovateli posudku, výše je prezentován jen odborný názor. Konkrétně musí být uvedené 
aspekty řešeny v navazujícím vodoprávním řízení. Další komentář je uveden v příslušné části 
posudku ohledně vlivů na vody, včetně příslušných doporučení. 
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5.2.3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava 
Vyjádření k dokumentaci čj.: ČIŽP/49/OOO/0721913.001/07/VRT ze dne 21.8.2007 

Bylo poskytnuto následující vyjádření: 
• ve vztahu k  ochraně ovzduší 
• Nedojde ke vzniku významných zdrojů znečišťování ovzduší, pouze lokálními zdroji budou ČOV a provoz 

zařízení kuchyně. Při jejich provozu nesmí docházet k obtěžování lokality pachovými látkami nad míru 
stanovenou zákonem. 

Stanovisko: Uvedené požadavky jsou navrhovaným řešením naplněny. 
 
• ve vztahu k odpadovému  hospodářství 
• Výkopová zemina, staré potrubí a jiné vytěžené materiály mohou spadat do kategorie nebezpečného odpadu, 

měly by být tedy zařazeny dle Katalogu odpadů do příslušné kategorie a druhu a předávány pouze oprávněné 
osobě k převzetí nebezpečných odpadů.Nebezpečné odpady nemohou být shromažďovány na meziskládce, 
ale utříděné dle druhů a kategorií. 

Stanovisko: Se závěrem připomínky lze vyslovit souhlas, v návrhu stanoviska jsou uvedena doporučení i 
z hlediska nakládání s odpady. Doplnění dokumentace k první části připomínky uvádí, že 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 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“. Lze 
potvrdit předpoklad zpracovatelů doplnění dokumentace ve smyslu, že materiál z výkopu pro vodovod a 
kanalizaci nebude vykazovat nebezpečné vlastnosti, neboť se nejedná o průmyslovou oblast, či o oblast s jinou 
ekologickou zátěží. Staré vodovodní potrubí bude odvezeno do sběrných surovin. 
 
• ve vztahu k  ochraně přírody 
• Varianty řešení U0, U2 a U3 považujeme za nepřijatelné. Vysoká ubytovací kapacita a s tím související 

předpokládané sportovní aktivity povedou k další destrukci porostu na méně přístupných svazích Lysé hory. 
Při realizaci variant U2 a U3 bude ohrožen i zdejší výskyt tetřeva hlušce. 

Stanovisko: S obsahem připomínky ve vztahu k předloženým variantám ubytování lze z pozice zpracovatele 
posudku vyslovit souhlas. Posuzovaný záměr negeneruje požadavky na další sportovní vyžití v oblasti Lysé hory, 
nabízí jen oproti současnému stavu restaurační zařízení a krátkodobé ubytování, tyto aspekty jsou dále 
podpořeny opatřeními v návrhu stanoviska.  Zpracovatel posudku se ztotožňuje s názorem orgánu ochrany 
přírody ohledně nepřijatelnosti dalších sportovně rekreačních aktivit v oblasti Lysé hory mimo využívání 
stávajících turistických cest a oficiálních lyžařských běžeckých tras. Tyto závěry jsou podpořeny i zpracovaným 
naturovým hodnocením z roku 2005 (Koutecká, Polášek) a potvrzeny i posouzením tohoto naturového 
hodnocení pro účely posudku E.I.A.(Banaš), včetně příslušných doporučení. 
 
• ve vztahu k ochraně vod 
• Dokumentaci bude nutno doplnit o posouzení, jestli vypouštěním odpadních vod z ČOV nedojde k ovlivnění 

kvality povrchové vody a tím znemožnění jejího současného využívání. 
Stanovisko: Toto posouzení je součástí doplnění dokumentace, s výjimkou některých připomínek je lze z pozice 
zpracovatele posudku akceptovat. Je podrobně komentováno v příslušných částech posudku  
 
Ve vztahu k ochraně lesa se OI ČIŽP Ostrava nevyjádřil. 
 

Vyjádření k doplnění dokumentace čj.: ČIŽP/49/OOO/0721913.003/08/VHK ze dne 
7.3.2008 

Konstatuje, že navržený způsob vypouštění odpadních vod vychází z platné úpravy zákona o 
vodách, která neumožňuje v současné době vypouštění vyčištěné odpadní vody do půdních 
vrstev (podzemních vod). Deklaruje doplněním dokumentace garantované koncentrace BSK5 
na odtoku z ČOV (3,3 mg/l) a stálý průtok povrchové vody (přetok z vodního zdroje) 0,12 l/s. 
Konstatuje, že je nutno předpokládat, že po část roku nebude k povrchovému odtoku docházet 
vůbec. Dále upozorňuje na to, že není provedeno zhodnocení ovlivnění toku 
bakteriologickým znečištěním, což požaduje doplnit v dalším správním řízením. 
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Stanovisko: Postoj OI ČIŽP v zásadě potvrzuje výstupy doplnění dokumentace a zpracovatel 
posudku nemá důvod je výrazněji zpochybňovat s tím, že do návrhu stanoviska jsou 
promítnuta poměrně detailní opatření, která mají zajistit garanci požadovaných parametrů 
vypouštění odpadních vod do strouhy vznikající přeronem pramene.  
Období bez povrchového odtoku je popsáno na str. 11 doplnění dokumentace. Předpokládá 
se, že tento stav může nastat po dobu 50-90 dní v roce. I v tom případě by měly být vypočtené 
hodnoty dodrženy (podpovrchový odtok zůstává v předpokládané výši, odtok bude nařeďován 
ze zásobníku dešťové vody). Legislativa (§§2,43 vodního zákona) tento stav připouští. 
Zpracovatel posudku přesto soudí, že podrobněji a precizněji mohla být právě odůvodněna a 
vypořádána situace v obdobích, kdy je prameniště skutečně reálně bez přítoku z přeronu a 
z věcného hlediska (legislativní podstata na věcné podobě  zásaku do podpovrchového odtoku 
nic nemění) po období, kdy koryto stružky pod pramenem není dotováno přeronem, dochází 
vlastně k infiltraci vyčištěné odpadní vody do mělkého podpovrchového oběhu.  S ohledem na 
stupeň vyčištění vody a charakter podloží nelze očekávat výraznou eutrofizaci, navíc možnost 
dokumentací deklarované určité dotace z akumulace dešťových vod může situaci nadlepšit. 
V tomto kontextu však aspekt dotace z akumulace dešťových vod  může být dle názoru 
zpracovatele posudku i kontraproduktivní ve vztahu k potřebě akumulace dešťových vod pro 
řešení užitkové vody v objektu právě mj. pro období sucha. V návrhu stanoviska pak jsou 
uvedena opatření i pro tyto situace. S ohledem na deklarované parametry nelze předpokládat 
výraznější bakteriologické zatížení toku, navíc s ohledem na vzdálenost odběru od místa 
vypouštění cca 2,3 km a vysokou samočistící schopnost toku dojde k výraznému naředění. 
Tyto okolnosti v souladu s názorem OI ČIŽP musí být prokázány v navazujícím řízení, 
v případě indikace výraznějšího bakteriologického zatížení lze např. uplatnit instalaci UV 
lampy na odtoku z ČOV. 
 
OI ČIŽP dále deklaruje připravovanou novelu vodního zákona, podle které cca do konce roku 
2008 dojde k úpravě § 38 ve věci vypouštění odpadních vod do půdních vrstev. V tomto 
kontextu OI ČIŽP doporučuje upřednostnit za dané situace tuto alternativu před přímým 
vypouštěním odpadních vod do vodního toku, ze kterého je mj. povolen odběr k využití pro 
pitné účely, místo vypouštění odpadních vod ke ¨je nutno stanovit tak, aby dopad vlivu na 
povrchové podzemní vody vyl minimalizován.  
Stanovisko: S uvedeným názorem OI ČIŽP se zpracovatel posudku ztotožňuje, poněvadž 
pokládá za potřebné  uplatnit legislativně podmíněnou preferenci způsobu řešení odpadních 
vod, který nebude potřebovat příjmový recipient jako environmentálně výhodnější přístup.  
Zpracovatel posudku pokládá za potřebné v této souvislosti konstatovat, že i  přes aktuální  
legislativní nepřípustnost jde z věcného hlediska v případě vypouštění kvalitně vyčištěných 
vod o environmentálně nejpřijatelnější nakládání s vyčištěnými odpadními vodami v horském 
prostředí oproti obecně náročným aspektům odvedení těchto vod do nejbližšího (nebo 
vhodného) recipientu, s ohledem na případné zásahy do vodního režimu citlivých oblastí a 
biotopů. Je proto navrženo mj. v případě včasné novely legislativy před zahájeném stavby 
preferovat možnost infiltrace přes štěrkové vrstvy inertního materiálu (např. ještě na 
pozemcích KČT v okolí Bezručovy chaty), což ale neznamená zmírnění přístupu ohledně 
kvalitativních parametrů vyčištěných odpadních vod. V tomto smyslu je uvedeno i jedno 
z doporučení do návrhu stanoviska ve smyslu legislativně podmíněně  preference tohoto 
přístupu k vypouštění odpadních vod. Zatím počátkem léta proběhnuvší malá novela vodního 
zákona i přes určité deklarace uvedený aspekt novelizace § 38 vodního zákona neřešila, takže 
aktuálně platí, že infiltrace sebelépe vyčištěných odpadních vod do půd a podzemních vod 
mimo rodinné domy je nezákonná, i přes výhodnější environmentální parametry oproti 
přímému vypouštění do vod povrchových. 
5.2.4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 



Posudek  o hodnocení vlivů na životní prostředí dle § 9 zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění zák.č.163/2006 Sb. 
OBNOVA BEZRUČOVY CHATY V BESKYDECH  

EKOEX JIHLAVA, Žižkova 93                                                                                                             Str. 64    

Vyjádření čj. HOK/FM-3443/215.1.2/07 ze dne 15.8.2007 
 
KHS v Ostravě na základě stručného rozboru konstatuje, že nemá k předloženému oznámení 
(jde ale již o etapu dokumentace, pozn.zprac.pos.) připomínky a nepožaduje za nutné daný 
záměr dále posuzovat. 
Stanovisko: Do návrhu stanoviska nepromítnutou i několik opatření ke snížení akustické 
zátěže pro okolí chaty. 
 
5.2.5. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
Interní sdělení k dokumentaci čj. 3355/740/07; 58405/ENV/07 ze dne 15.8.2007 
 
MŽP – odbor ochrany vod sděluje, že souhlasí 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 dále pravidel stanovených vyhláškou č. 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami  a náležitostech havarijního plánu. 
Stanovisko: Uvedené aspekty jsou navrhovaným řešením garantovány a budou předmětem 
navazujících správních řízení, včetně řízení k nakládání s vodami a pohledně vypouštění 
odpadních vod.  
 
Interní sdělení k doplnění dokumentace čj. 14944/ENV/08, 705/740/08 ze dne 27.2.2008 
Konstatuje, že v doplnění dokumentace jsou respektovány požadavky na ochranu vod, 
vznesené ve vyjádření k dokumentaci (citace), nemá při jejich dodržení zásadní výhrady a 
s předloženým záměrem souhlasí. Upozorňuje na skutečnost, že dnem 1.10.2007 nabylo 
účinnosti nové NV č. 229/2007 Sb., kterým se mění NV č. 61/2003 Sb., je proto zapotřebí 
dodržet jeho požadavky. 
Stanovisko: Změna určujících parametrů z hlediska hodnot přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových…oproti 
NV č. 63/2001 Sb. není z pohledu řešeného záměru markantní a tyto aspekty budou konkrétně 
řešeny v příslušných navazujících řízeních.   
 
 
5.2.6. Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody 
Vnitřní sdělení k dokumentaci čj. 58404/ENV/07-282/620/07 ze dne 1.10.2007 
 
Konstatuje, že : 
• Návrhy na opatření minimalizující negativní vliv světelného znečištění jsou uvedeny pouze v kapitole 

B.I.6, chybí jejich zapracování v kapitole D.IV, zde jsou uvedena opatření představující zákonné 
povinnosti. 

Stanovisko: V doplnění dokumentace je prezentována aktualizovaná podoba doporučených opatření, včetně 
opatření k minimalizaci světelného znečištění, tato doporučení jsou pro příslušné fáze posuzovaného záměru 
promítnuta i do návrhu stanoviska. Opatření administrativní povahy jako zákonné povinnosti nejsou do návrhu 
stanoviska promítána. 
 
• Vlivy na soustavu Natura 2 000 požaduje v rámci kapitoly D.IV uvádět samostatně od ostatních opatření 

(důvodem je jejich závaznost v následných povolovacích řízeních) . 
Stanovisko: V doplnění dokumentace je již tato okolnost zohledněna, stejně tak i v návrhu stanoviska ve 
výstupech posudku, kde jsou převzata doporučení, vyplývající z posouzení předloženého naturového hodnocení 
autorizovanou osobou – subdodavatelem posudku EIA .  V této souvislosti však zpracovatel posudku pokládá za 
potřebné upozornit na kontraproduktivnost uvedeného principu, poněvadž v řadě aspektů pak dochází k určité 
duplicitě návrhu podmínek z důvodu, že řada analogických doporučení vystupuje i z jiných oblastí hodnocení 
vlivů na přírodu, krajinu a ekosystémy  v rámci standardní procedury hodnocení vlivů na životní prostředí.   
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• Do kapitoly D.IV je nutno zapracovat doporučení vyplývající ze závěrů hydrologické studie : 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.  

Stanovisko: Uvedené doporučení ve smyslu uplatnění konkrétnějšího znění podmínky je promítnuto i do výstupů 
posudku. Zpracovatel posudku by spíše uvedenou připomínku kompetenčně očekával od ústředního 
vodohospodářského orgánu (příp. odboru ochrany vod MŽP) než od ústředního orgánu ochrany přírody. 
 
Vnitřní sdělení k doplnění dokumentace čj. 58404/ENV/07-282/620/07 ze dne 1.10.2007 
• v kapitole D.IV, zde jsou opět uvedena opatření představující zákonné povinnosti, vyplývající 

z příslušných právních předpisů, což nepovažuje za smysluplné. 
Stanovisko: Souhlas s připomínkou. Opatření administrativní povahy jako zákonné povinnosti nejsou do návrhu 
stanoviska promítána. 
 
• Problematika množství a koncentrace vody byla sice řešena v kapitole 2 doplnění dokumentace, ale není 

vysvětleno, proč nebylo do  kapitoly D.IV je nutno zapracovat doporučení vyplývající ze závěrů 
hydrologické studie : 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.“  a toto 
opatření bylo v dokumentaci i jejím doplnění přeformulováno na  méně konkrétní Budou přijata příslušná 
opatření, aby byl zajištěn dostatek povrchové vody z přeronu jímacího objektu pitné vody(cca 0,12 l/s)“ 
Zdůvodnění vypuštění limitní podmínky hodnoty BSK5 nebylo blíže vysvětleno, nebyla ani stanovena a 
zdůvodněna jiná hodnota tohoto limitu. 

Stanovisko: Citace zjednodušeného doporučení, prezentovaná orgánem ochrany přírody, odpovídá znění 
podmínky č. 11 pro fázi přípravy z dokumentace na str. 117. V doplnění dokumentace na str. 37 je tato 
podmínka mírně upravena do znění: „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)“., aniž je 
skutečně uvedeno, jakým způsobem tato opaření budou řešena. Zpracovatel posudku si byl uvedené okolnosti 
vědom, proto do návrhu stanoviska jednak uplatnil původní znění navrhovaného doporučení ve smyslu návrhu 
orgánu ochrany přírody, jednak doplnil ještě další pojistky ve smyslu zajištění uvedeného množstevního limitu 
přeronu z pramene, včetně nepřekročení limitu 3 mg/l BSK5 z hlediska zatížení recipientu. Jinak je možno 
s uvedenou připomínkou vyslovit souhlas, uvedené aspekty budou předmětem navazujících správních řízení na 
úrovni příslušného vodohospodářského orgánu. 

5.3. Veřejnost 
Bylo podáno celkem 27 vyjádření veřejnosti, z toho 2 vyjádření občanských sdružení a 25 
vyjádření fyzických osob. Z toho 19 vyjádření fyzických osob (76%) je sdělením postoje 
pisatele k záměru do dříve předepsané (pro vyjádření poskytnuté) formy vyjádření (viz dále), 
rovněž vyjádření OS Hnutí Duha vychází z uvedené věcné kostry předepsaného postoje.  
 
5.3.1. Vyjádření občanského sdružení Beskydčan, Sdružení pro obnovu a udržení 

kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd 
Vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007, bez čj.,  
k  čj. MŽP-OVSS–IX 580/913/ENV/2006(OV9062) 
 
OS Beskydčan v obsáhlém vyjádření na základě analýzy hlavních problémů, bránících 
udržitelnému rozvoji území, konfrontace dokumentace se závěry zjišťovacího řízení čj. 
580/913/ENV/06/2007¨, vydaného dne 19.3.2007 a zákonem č. 100/2001 Sb.  a 
s Lysohorským desaterem pro udržitelný rozvoj turistického ruchu vrcholu (veřejně 
publikovaný názor OS Beskydčan ohledně zásad, ale nedatováno – pozn.zprac.pos.) pokládá 
dokumentaci za tendenčně zpracovanou ve prospěch oznamovatele, jehož aktivitu pokládá za 
způsob, který neposune řešení neutěšeného stavu vrcholu a neposkytuje tak očekávanou 
změnu stavu na vrcholu k lepšímu. Vyjádření člení do 5 okruhů a závěru. Konkrétně: 
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1. Rozbor soudobých problémů na vrcholu 
• Vysoká návštěvnost, nedostatečná vybavenost a s tím související poškozování přírody, neexistující 

přijatelná a udržitelná koncepce rozvoje, značná zastavěnost, snahy o využití vrcholu pro skupinové zájmy 
(výstavba chatičky, severní sjezdovka aj.),  rozhádanost zde působících subjektů, neutěšený krajinný ráz, 
využívání účelové komunikace, likvidace odpadů, zejm. odp. vod,  

Stanovisko: Vysoká návštěvnost je daní atraktivitě prostředí nejvyššího vrcholu Moravskoslezských Beskyd i ve 
vztahu k případnému kvalitnímu téměř kruhovému rozhledu za příhodných meteorologických podmínek, dále jde 
o sportovní výkon zdolání převýšení po hlavních turistických trasách od Ostravice, Malenovic aj. Dokud budou 
na vrchol vést oficiální turistické značené cesty, lze jen velmi obtížně tuto návštěvnost regulovat a jediným 
způsobem je usměrnění pohybu po značených s cestách tak,aby návštěvníci z nich nemohli odbočovat mimo (toto 
je promítnuto i do návrhu stanoviska). Přitom cesty vedou i územími s nejvyšší kategorií ochrany (NPR). Lze 
souhlasit s tím, že současná situace na vrcholu je neutěšená z důvodu nevyhovujících stravovacích možností a 
do jisté míry i provizorních hygienických zařízení, limitem pro zlepšení těchto okolností je především čištění 
odpadních vod a legislativně přípustné způsoby. Živelný rozvoj území na vrcholu Lysé hory je do jisté míry 
regulován urbanistickou studií z roku 2002, která je i dle vyjádření stavebního úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí 
(viz příloha č. 10 dokumentace) územně plánovacím podkladem pro zpracování územních plánů obcí krásná, 
Malenovice, Ostravice i Staré Hamry, problémem je, že existují snahy o uplatnění daleko výraznějších 
skupinových zájmů sportovně rekreačního až komerčního charakteru v oblasti vrcholové části Lysé hory, 
zejména vytvoření určité pobytové základny pro uvedené aktivity (právě severní sjezdovka nebo adrenalinové 
sporty), v tomto kontextu lze záměr obnovy Bezručovy chaty s minimální kapacitou navrženého turistického (tedy 
nekomfortního) krátkodobého ubytování pokládat za nekolizní ve shodě s výstupy dokumentace.  Lze souhlasit 
s tím, že po stránce architektonické a krajinného rázu je urbanizace vrcholu zcela živelná, konkrétní aspekty 
jsou uvedeny v doplnění dokumentace i ve studii hodnocení vlivů na krajinný ráz v příloze č. 5 původní 
dokumentace. Řešení rozhádanosti subjektů na vrcholu je mimo kompetenci zpracovatelů dokumentů EIA 
procedury i této procedury jako takové, lze jen potvrdit, že rozporuplné postoje subjektů mj. komplikují skutečně 
racionální řešení problematiky vrcholu. Likvidaci odpadních vod je věnována jak v doplnění dokumentace, tak v 
posudku významná pozornost s tím, že navržený způsob likvidace odpadních vod i přes určité problémy 
představuje reálný způsob, vyhovující platné legislativě na úseku vodního hospodářství, což  (dle názoru 
zpracovatele posudku) pro environmentálně výhodnější způsob  vsaku kvalitně vyčištěné vody nevytváří 
potřebné zákonné předpoklady. Ve výstupech posudku jsou navržena konkretizovaná doporučení pro jednotlivé 
fáze posuzovaného záměru, která účinně mohou jako základ pro navazující správní řízení účinně řešit  základní 
aspekty OS Beskydčan  připomínaných problémů.  

 
2. Naplnění podmínek závěru zjišťovacího řízení 
• Nejsou splněny tyto požadavky zjišťovacího řízení : 
2a)  vyhodnocení kumulace negativních vlivů na zatížení území pro jednotlivé ekosystémy a složky životního 

prostředí, dokumentace ignoruje skutečnou situaci na lokalitě 
2b) posouzení vlivu záměrů rozvoje sportovních aktivit a Natury 
2d) zpracování variant pro snížení negativních vlivů 
4a) způsob dopravy výkopové zeminy na úložiště a jeho vliv na ŽP 
4b) způsob řešení nakládání s odpady 
Stanovisko: V tomto kontextu se zpracovatel posudku s názorem OS Beskydčan neztotožňuje. 
Ad 2a: Dokumentace dle názoru zpracovatele posudku korektně vypořádává známé kumulace ve smyslu 
požadavků závěru zjišťovacího řízení, důraz je  legitimně položen především na kumulaci se záměrem výstavby 
nové horské chaty Lysá hora na mostě vyhořelé chaty Slezský dům. V podrobnostech je řešeno odkazem přílohu 
č. 7, zejména  v kontextu kumulativních vlivů na přírodu a krajinu, dále je kumulace řešena v rámci studie vlivů 
na krajinný ráz (vazba na všechny objekty na vrcholu Lysé hory) Za kumulaci vlivů lze ale pokládat i  aspekty 
vodního hospodářství, zejména kontext řešení odpadních vod (stávající ČOV u kamenného domu je sice  
zkolaudována, ale s ohledem na legislativu nemá platné povolení k vypouštění odpadních vod12). 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 . 
Ad 2b: Dokumentace vychází z naturového hodnocení z roku 2005 (Koutecká, Polášek) a pro účely posudku 
bylo vypracováno M. Banašem posouzení tohoto naturového hodnocení (viz Příloha č. 3 posudku). Toto 
posouzení nezpochybnilo odbornou úroveň předkládaného naturového hodnocení z roku 2005, ze kterého 
objektivně vychází příslušná kapitola původní dokumentace na str. 106 – 109. Posuzovaný záměr negeneruje a 
nepřispívá k rozvoji problémových sportovních aktivit, poněvadž obnovená Bezručova chata bude sloužit 

                                            
12    Ověřeno konzultací na MěÚ Frýdek-Místek, vodohospodářském orgánu. 
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především jako zázemí pěších turistů. S provozováním sportovních aktivit chata nepočítá, bude sloužit pouze 
jako zázemí, nebylo tedy povinností dokumentace  zpracovat vliv rozvoje sportovních aktivit. Pokud OS 
Beskydčan disponuje jinými podloženými informacemi ve smyslu, že posuzovaný záměr má podporovat rozvoj 
sportu v oblasti Lysé hory, měl tyto informace předložit v rámci podaného vyjádření, případně se v tomto smyslu 
vyjádřit k doplnění dokumentace. Připomínku zpracovatel posudku pokládá za nepodloženou. 
Ad 2d:Varianty, předkládané dokumentací, dle názoru zpracovatele posudku dostatečně diverzifikují možnosti 
využití vrcholu Lysé hory z hlediska ubytovacích kapacit, poněvadž potřeba stravovacích kapacit je 
neoddiskutovatelná a musí být řešena  bez ohledu na ubytovací možnosti, což dokládá i již citovaná urbanistická 
studie z roku 2002, promítnutá mj. i do hodnocení kumulativních vlivů v příloze č. 7 dokumentace. V předložené 
Dokumentaci byly zpracovány reálné varianty na základě vyhodnocení celkové situace vrcholu Lysé hory. Ke 
snížení negativních vlivů byly zvažovány především varianty nakládání s odpadními vodami. Z různých důvodů 
však byla jako realizovatelná stanovena varianta V1,  především v kontextu využití historické trasy vodovodu 
s možností připomožení trasy odpadního potrubí k odvedení vyčištěných odpadních vod, s využitím i části 
turistického chodníku. Dále viz komentář k bodu 5c připomínek OS Beskydčan 
Ad 4a – nakládání s výkopovou zeminou : většinu výkopové zeminy lze uplatnit buď pro zasypání výkopu pro 
řešení vodohospodářských investic, nebo pro terénní úpravy v bezprostředním okolí Bezručovy chaty, včetně  
stabilizace svahu podél jižní strany řešeného území výstavby chaty. Tyto aspekty dle názoru 
zpracovatele,posudku vyplynou z navazujících stupňů projektové přípravy na základě upřesněných parametrů 
objektu chaty.Příslušná doporučení jsou součástí výstupů posudku. 
Ad 4b Způsoby nakládání s odpady jsou promítnuty jak do kapitoly D.IV i v aktualizované podobě, tak do 
výstupů posudku, s vyloučením vyloženě administrativních povinností, vyplývajících z příslušných předpisů 
odpadového hospodářství.  
 
3. Posouzení dokumentací provedeného zohlednění a vypořádání připomínek OS Beskydčan 

k oznámení v rámci zjišťovacího řízení 
• Chybí zohlednění a vypořádání požadavků z našeho vyjádření k zjišťovacímu řízení: 

1. Dokumentace neobsahuje vlastní projektovou dokumentaci všech částí záměru (nelze porovnat 
s výchozím podkladovým projektem, posoudit totožnost s dokumentací projednávanou ve správních 
řízeních). 

2. Není respektován náš požadavek – bez lůžek a s větší kapacitou obslužnosti restaurace , menší 
zastavění vrcholu – zapracování skladů a garáže do repliky chaty….. 

3. Seriózní posouzení vlivu záměru na krajinný ráz 
4. Variantní způsob řešení zásobování vytvořením meziskladu, spolupráce s ostatními subjekty .. 
5. V hlukové studii není vyhodnocení hlučnosti uvnitř NPR – nutné pro posouzení dosahu vlivu trvalého a 

dočasného hluku, vzhledem k umístění zdroje vysoko nad terénem 
Stanovisko: Dle názoru zpracovatele posudku podané připomínky v řadě kontextů přesahují možnosti procesu 
EIA, který je předprojektovou přípravou záměr a stanovuje podmínky případné slučitelnosti posuzovaného 
záměru s požadavky ochrany životního prostředí.Konkrétně: 
Ad 1: Proces EIA je součástí předprojektové přípravy a tudíž ne vždy může vycházet z detailní projektové 
dokumentace. Gard je opačný - na základě výstupů procedury EIA  by měla být upravena projektová 
dokumentace záměru, k tomu mj. slouží podmínky pro fázi přípravy v návrhu stanoviska, celý soubor podmínek 
v případě podmíněně kladného stanoviska příslušného úřadu je pak vstupem n do navazujících správních řízení. 
Připomínka neoprávněná. 
Ad 2:  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). S uvedeným konstatováním doplnění dokumentace se zpracovatel posudku v zásadě ztotožňuje. 
Navržený počet lůžek je dle názoru zpracovatele posudku únosný i v případě výhledového provozu Horské chat, 
jak vyplývá i z citované urbanistické studie (Gajdiček, 2002). 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).  V uvedeném smyslu je do návrhu stanoviska příslušnému úřadu navrženo 
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prověření některých parametrů záměru pro fázi přípravy, včetně požadavku na prověření redukovaných 
parametrů chaty a prověření otázky začlenění provozního zázemí do suterénu chaty. 
Ad 3: Dokumentace je vybavena komplexní studií vlivů na krajinný ráz Příloha č. 5), které odpovídá 
doporučeným metodickým postupům (Vorel a kol., 2004), podrobněji mohlo být provedeno vyhodnocení vlastní 
architektury záměru. Tento aspekt poněkud konkretizovalo doplnění dokumentace, které mj. i na základě 
stanoviska obce architektů z roku 2004 nezpochybnilo architektonickou kvalitu záměru.. S odůvodněním, 
prezentovaným na str. 24 až 25 doplnění dokumentace, se zpracovatel posudku  v zásadě ztotožňuje. Jek je 
uvedeno již výše, ve výstupech posudku je doporučeno mj. i prověření úspornějšího exteriéru chaty. S obsahem 
připomínky se zpracovatel posudku neztotožňuje. 
Ad 4 K variantnímu způsobu řešení obslužné dopravy s využitím meziskladu např. v Krásné lze ve shodě 
s doplněním dokumentace konstatovat, ž varianty řešení zásobování jsou reálné pouze po komunikaci. 
Provozování meziskladu v Krásné rovněž dle názoru zpracovatele neřeší počty výjezdů na samotný vrchol Lysé 
hory, ty by s největší pravděpodobností měly stejnou frekvenci, což však explicitně v současnosti nelze dokázat. 
Dopravní frekvence v jednotkách vozidel/den nepředstavuje vysokou zátěž komunikace, záměr neuvažuje 
s dopravou návštěvníků Bezručovy chaty na vrchol a je určen především  pěším turistům a lyžařům. S obsahem 
připomínky se zpracovatel posudku neztotožňuje. 
Ad 5: Pokud je dodržena doporučená limitní hodnota ve vztahu k ekosystémům ve smyslu dokumentací citované 
literatury  na hranicích NPR Mazák, tak lze očekávat nezhoršení akustické situace uvnitř NPR ve svahu dolů. 
Přesto je ve výstupech posudku navrženo prověření možnosti akustického odclonění polohy tepelného čerpadla. 
 
4. Naplnění zákona 
• Neobsahuje náležitosti požadované zákonem – je neobjektivní v části C a nevypořádává se dostatečně 

s požadavky části D.IV přílohy č. 4 zákona 
Stanovisko: S připomínkou se lze částečně ztotožnit, poněvadž část C je pojata formálně odlišně od přílohy č. 4 
zákona, ale obsahuje všechny požadované kapitoly. Konkrétní rozbor aktualizované verze opatření dle kapitoly 
D.IV. je obsažen v kapitole IV. posudku a mj. i z z tohoto vyhodnocení vyplynula konkretizace řady opatření a 
doporučen, uplatněná v závěru posudku  do návrhu stanoviska.  
 
5. Vlastní připomínky k dokumentaci 
a) odpadní vody 
• Je zaměňován pojem přeron z vodojemu za vodoteč, která zde není. Přeron vody z pramene opět zasakuje 

do půdy a nelze zjistit zasakování do spodních vod. 
Jsou uvedeny nepravdivé informace o množství vody ve zdroji, vypočtené ředění je nereálné. 
Varianta vedení kanalizace V3 – účelové tvrzení – výkopem nelze obejít NPR Mazák (bylo by možné za 
využití kráčejícího rýpadla v trase trvalého průseku ) 
Není řešeno věcné břemeno pro vodovod a kanalizaci v NPR Mazák a PR Malenovický kotel pro případ 
havárie či rekonstrukce. 
Zpracovatel si nezajistil aktuální informace o ČOV 

Stanovisko: Dle názoru zpracovatele posudku je doplnění dokumentace, vyžádané především z důvodu precizace 
vlivů na vody, komplexním podkladem pro řešení této problematiky, která je stěžejní z hlediska jakékoli aktivity s 
produkcí odpadních vod na vrcholu Lysé hory. Doplnění dle názoru zpracovatele posudku objektivně v rámci 
kompetencí zpracovatele dokumentace předkládá argumenty ve smyslu § 2 a 43 vodního zákona, přičemž 
uvedená ustanovení jsou citována a odpovídají skutečnosti v hodnocené lokalitě.  Situaci dotvrzuje i (v doplnění 
dokumentace neuvedená) druhá věta §43 odst.1 vodního zákona, kde je řečeno, že součástí povrchových toků 
jsou i vody  „...v úsecích, přechodně tekoucích přirozenými dutinami  pod zemským povrchem...“ Tato definice 
dle názoru zpracovatele posudku vyhovuje i otázce dynamiky recipientu včetně zasakování na určitém úseku do 
propustnějšího podloží. Informace o množství vody ve zdroji jsou prezentovány na základě odborného posouzení 
a autoři dokumentace je pro další hodnocení převzali. Pro hodnocení vlivu vypouštění odpadní vody na tok tak 
bylo vzato: 
a/ Nejnepříznivější stav v toku, t.j. 0,12 l/s (strana 7 doplnění dokumentace) 
b/ Průměrná roční produkce odpadních vod  při 3,5 měsíčním plném obsazení chaty (4,92 m3/d = 0,057 l/s) 
c/ Dvojnásobek průměrné roční produkce odpadních vod (9,84 m3/d, t.j. 0,114 l/s), t.j. hodnota vyšší, než 
předpokládá posudek fy KONEKO Ostrava. V obou případech b/ i c/ vychází vliv na kvalitu povrchových vod  
v souladu se stávající legislativou (viz strana 9,12,13 doplnění dokumentace). V případě Ad b/ bylo v toku pod 
výústí vypočteno..1,74 mg BSK5/l, v případě Ad c/......3,08 mg BSK5/l. I při započtení pouze minimálního vlivu 
samočištění v toku tak budou hodnoty, předepsané legislativou vodního hospodářství dodrženy (strana 9,12,13 
doplnění dokumentace).Na str. str. 11 doplnění dokumentace je charakterizován stav pro období snížené až 
nulové vydatnosti pramene. Předpokládá se, že tento stav může nastat po dobu 50-90 dní v roce. I v tom případě 
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by měly být vypočtené hodnoty dodrženy (podpovrchový odtok zůstává v předpokládané výši, odtok bude 
nařeďován ze zásobníku dešťové vody (i když lze poukázat na určitou kontraproduktivnost z hlediska  akumulace 
dešťových vod pro období sucha ve vztahu k potřebě snížení nároků na zdroje vody – tato otázka ale bude muset 
být řešena pro řízení ohledně nakládání s vodami) Legislativa (§§2,43 vodního zákona) tento stav připouští.Ve 
výstupech posudku jsou uvedena doporučení ve smyslu nepřekročení  limitních odběrů vody ze zdroje 
Trasa trvalého průseku kolem NPR Mazák nesměřuje  optimálně k poloze prameniště na Větrech a pro 
odmítnutí varianty vedly zejména důvody novostavby výkopu v kamenitém terénu, zatímco využití části 
turistického chodníku a využití původní trasy historického vodovodu je z pohledu přímého stavebního zásahu 
šetrnější variantou oproti obcházení NPR Mazák dle návrhu OS Beskydčan.  Otázka řešení věcného břemene 
není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí, požadavky obsažené ve výstupech posudku jsou 
dostatečnou pojistkou ohledně prevence  pisateli obávaného stavu.  
V doplnění dokumentace jsou uvedeny potřebné parametry a principy provozu navrhovaného typu ČOV. Ta je 
navržena maximálně flexibilně. I když základní výpočet v „doplnění dokumentace“ byl proveden pro průměrné 
množství odpadních vod (4,92 m3/d) , je zřejmé, že předpokládané parametry čištění budou  dosaženy i při 
dvojnásobném zatížení ČOV (strana  8 doplnění dokumentace). Je to umožněno  tím, že se jedná o reaktory se 
suspendovanou biomasou (s možností zvětšit její zásobu v reaktoru),  tím, že ČOV je představována dvěmi 
paralelními linkami (vzájemná zastupitelnost),  tím že při vyšším množství odpadní vody by se jednalo převážně 
o hydraulický (nikoliv látkový) nárůst   a dalšími vlivy. Údaje o kvalitě výstupu odpadní vody z ČOV, tak jak 
jsou uvedeny na str.8 doplnění dokumentace tak nebylo třeba pro výše uvedené výpočty/závěry měnit. 
 
b) volba variant a jejich precizování   
• varianta U0 by měla být – nestavět Bezručovu chatu a hospodářskou budovu, odstranit nelegálně 

provozovaný Šantán, opravit horskou chatu a upravit plochu po zbořeništi pro venkovní posezení 
• varianta Bezručovy chaty bez hospodářské budovy (garáž a sklad v chatě nebo jiném existujícím objektu) 
• varianta s více místy u stolu v Bezdušově chatě a ubytováním v jiném objektu (kamenný dům, lyžařská 

chata, vysílač) 
• varianta vměstnání horské chaty do Bezručovy chaty a uvolnění jejich chatou zastavěné plochy pro volný 

pohyb návštěvníků 
• případná výstavba Bezručovy chaty až po přestavbě horské chaty, po zjištění potřebnosti dalších lůžkových 

kapacit i kapacit u stolu 
Stanovisko: Dokumentace s ohledem na okolnost, že jde o obnovu repliky původní chaty na původním místě, 
neřeší žádné územní a architektonické varianty záměru, což lze pokládat za legitimní postup zpracovatele 
dokumentace. Uvedené varianty z hlediska kapacity ubytování  na vrcholu lze pokládat za korektní (jde rovněž o 
určité synergicky působící aspekty) a jejich vyhodnocení lze pokládat za relevantní, mj. vychází i z výstupů 
urbanistické studie pro vrchol z roku 2002, která má být chápána i jako územně plánovací podklad..  Varianty, 
navrhované OS Beskydčan, jsou sice vhodnou ukázkou pro případné maticové hodnocení různých teoretických 
modelů řešení, ale z praktického hlediska j nejsou zcela reálné (např. již realizované terénní úpravy kolem 
Horské chaty). Varianty řešení odpadních vod V1 – V4 jsou popsány rovněž korektně včetně zdůvodnění výběru 
varianty V1, ve vztahu ke zdrojům vody  však v textu dokumentace není nikde doloženo, na základě jakých 
environmentálních důvodů (pokud např. nejde o důvody majetkoprávní) byla zamítnuta varianta V4 napojení na 
vodní zdroj Zimný, pokud na str. 27 je deklarováno, že by šlo o řešení přípojky k vodojemu u stávající chaty 
Kameňák (jde tedy o výkop zřejmě jen  přes odpřírodněné plochy vrcholové části Lysé hory ke Kameňáku mimo 
potřebu řešit výkop přes území NPR Mazák k lokalitě Na Větrech), navíc jde zřejmě formálně o variantu V3 a ne 
V4, která je navržena pro prodloužení kanalizačního potrubí až do toku Satina. Ve vztahu k dotčení přírodního 
prostředí je nutno variantu V3 napojení na stávající ČOV firmy AK 1324 s.r.o. (při odhlédnutí od legislativní 
problémovosti stávajícího řešení odvodu čištěných odpadních vod po 1.1.2008), případně řešit vlastní řízení 
zasakování vod   pokládat z hlediska výstavby a celkového řešení na vrcholu Lysé hory za environmentálně 
nejpřijatelnější. Ve výstupech posudku jsou navrhována mj. i doporučení ve smyslu prověření některých 
alternativ řešení Bezručovy chaty, včetně prověření možnosti umístění provozního zázemí do suterénu nové 
Bezručovy chaty. 
 
c) hodnocení variant 
• Není hodnocen přínos pro řešení současných problémů vrcholu, hodnocení jsou často účelové, 

neobjektivní, ignorující skutečnost. 
        Navržená BCH neřeší plnou obslužnost, nezlepšuje krajinný ráz, zvyšuje zastavěnost, navyšuje již 

nadbytečný počet lůžek, poškozuje prameniště i NPR a PR, negarantuje udržitelný provoz, jediným 
pozitivem je odstranění rumiště 
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Stanovisko: Uvedená připomínka jen z jiného pohledu polemizuje se zvolenými aspekty pojetí variant. V daném 
kontextu je nutno poukázat na již několikrát zdůrazněnou okolnost, že Bezručova chata nabízí jen krátkodobé 
méně komfortní ubytování malého počtu návštěvníků a neřeší nároky na kvalitnější ubytování (které dle názoru 
zpracovatele posudku právě s ohledem na prevenci dalších komerčních aktivit v prostoru vrcholu Lysé hory je 
nežádoucí). V daném kontextu, pokud by zpracovatel posudku plně akceptoval argument nadbytečnosti lůžek, je 
rovněž irelevantní záměr obnovy Horské chaty, jak je uveden na serveru www.env.cz ohledně informačního 
systému EIA, kdy na základě oznámení a dokumentace na obnovu horské chaty (Slezského domu - Urbanec 
2006, 2007).   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 č. 7 dokumentace Komentář 
z hlediska ochrany přírody a krajiny. Uvedené zdůvodnění zpracovatelů dokumentace je dle názoru zpracovatele 
posudku akceptovatelné.  Opakovaně je nutno připomenout, že základní mantinely pro řešení vrcholu Lysé hory 
jsou dány urbanistickou studí z roku 2002. Problémem obecně je řešení odpadních vod, přičemž zpracovatel 
posudku z věcného hlediska preferuje možnost řízeného zasakováno co nejkvalitněji vyčištěných odpadních vod 
(návrh na výústní koncentrace ČOV pro Bezručovu chatu je o řád kvalitnější, než výstup aktuálně  zkolaudované 
ČOV společnosti AK 1324 s.r.o.), ale toto řešení je zatím bohužel v přímém rozporu s legislativou (blíže např.  
komentář k  vyjádření OI ČIŽP a KÚ MSK). 
 
d) řešení dostatečné obslužnosti návštěvníků po dobu výstavby 
• Není řešena dostatečná obslužnost návštěvníků vrcholu během výstavby. 
Stanovisko: Zpracovatel posudku akceptuje v tomto kontextu postoj zpracovatele dokumentace ze str. 26 
doplnění dokumentace ve smyslu, že řešení obsluhy turistické veřejnosti není úkolem posuzování vlivů na 
životního prostředí. Lze předpokládat, že  občerstvení návštěvníků bude v období výstavby stejně jako za 
současného stavu zajištěno ostatními provozovateli občerstvení na vrcholu Lysé hory. Délka výstavby je mj. 
dána i požadavky  na vhodné období z hlediska minimalizace vlivů na biotu, vyplývající mj. z naturového 
posouzení a z vyhodnocení vlivů na přírodu a ekosystémy. 
 
V závěru OS Beskydčan konstatuje, že předložená dokumentace nezohlednila a nevypořádala 
se s podmínkami a připomínkami závěru zjišťovacího řízení a doručených vyjádření. Zároveň 
nenaplnila požadavky zákona ve všech bodech přílohy č.4 a nemůže být tedy objektivním 
odborným podkladem pro vydání rozhodnutí. Není ani v souladu s bližšími podmínkami 
ochrany CHKO Beskydy. Požaduje vrácení dokumentace k přepracování s tím, že novou 
dokumentaci požaduje zpracovat v souladu s lysohorským desaterem udržitelného rozvoje 
turistického ruchu vrcholu (dále „lysohorské desatero“), které přikládá. 
Zpracovatel posudku se s předloženým závěrem vyjádření OS Beskydčan z řady výše 
uvedených důvodů neztotožňuje. Zásady Lysohorského desatera (viz příloha č. 1, kde je 
k dispozici kopie vyjádření OS Beskydčan s přílohou dokumentu Lysohorské desatero 
udržitelného rozvoje turistického ruchu) jsou sice obecně přijatelné,  musí však být 
aplikovány na všechny potenciální aktivity jak na vrcholu Lysé hory, tak zejména  i pro 
navazující území (vazba zejména na deklarované sportovně rekreační a komerční aktivity). 
Zpracovatel posudku se neztotožňuje zejména s bodem, který požaduje zlepšit standard 
poskytovaných služeb zejména pro ubytování, poněvadž dostupnost kvalitního vícedenního 
ubytování na vrcholu Lysé hory bezkonkurenčně povede ke snahám zvýšení dopravy na vrchol 
po stávající komunikaci a bude spouštěcím mechanismem pro naplnění požadavků na 
rozmanitější využití území vrcholu pro ubytované návštěvníky; v daném kontextu tak uvedený 
bod neguje jinak legitimní požadavky dokumentu. Společné řešení odpadních vod je naopak 
prioritou, za současné legislativní situace je však bez zaústění do některého recipientu 
neproveditelné. Vrchol má projednanou urbanistickou studii z roku 2002, která je územně 
plánovacím podkladem pro řešení územně plánovací dokumentace, která se dotýká podle 
katastrů dotčených obcí i vrcholové části Lysé hory. 
 
K doplnění dokumentace se OS Beskydčan nevyjádřilo. 
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5.3.2. Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc 
Vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007, bez čj. 
 
Hnutí DUHA má k dokumentaci následující připomínky: 
• Podceňuje vliv na povrchové a podzemní vody (možné znehodnocení pramene ve Velkých Větrech 

odpadními vodami ) 
Stanovisko: Tato připomínka reflektuje na základě kampaně prakticky všemi vyjádřeními veřejnosti. V doplnění 
dokumentace je podrobně z několika aspektů konkretizován vliv na vody, včetně rozboru ovlivnění kvalitativních 
i kvantitativních parametrů prameniště Na Větrech.  
Poněvadž problematika řešení odpadních vod je klíčovým aspektem jak posuzovaného záměru, tak i otázkou 
hlavních synergických vlivů na urbanizovaném vrcholu Lysé hory, je zde prezentován podrobnější komentář, na 
který je pak odkazováno ve vypořádání analogických připomínek dalších subjektů z řad veřejnosti.  
Jednak jde o současný stav zákona o vodách v kontextu § 38, kdy není legální vypouštění i sebelépe vyčištěných 
odpadních vod do vod podzemních přímo (podmok, infiltrace), takže od 1.8.2008 všechny objekty (mimo rodinné 
domy a objekty individuálního bydlení) musí mít vodohospodářské povolení k vypouštění odpadních vod jen do 
vod povrchových i pro případy, kdy technicky není k dispozici vhodný recipient v blízkosti záměru. V této 
souvislosti nelze ani využít stávající ČOV od objektu společnosti  AK 1324 s.r.o., přestože technicky i 
technologicky lze případné napojení na tuto zkolaudovanou ČOV z jiných environmentálních (nikoli 
legislativních) důvodů pokládat za objektivní a méně rizikové řešení (analogie platí  pro případnou infiltraci 
přímo z řešené ČOV pro Bezručovu chatu).  
V tomto kontextu posuzovaný záměr řeší vypouštění odpadních vod podle varianty V1 do přeronu prameniště Na 
větrech, poněvadž do povodí Zimného potoka s ohledem na vyhlášená ochranná pásma není v zásadě  možné 
odpadní vody vypouštět. Řešení ve smyslu varianty V4 – tedy vypuštění do trvalého recipientu toku Satina by 
znamenalo výrazný zásah do přirozených podmínek území PR Malenovický kotel a s tímto výstupem 
dokumentace zpracovatel posudku vyslovuje souhlas.    
Přesto na základě podaných  vyjádření k dokumentaci bylo požadováno zpracovatelem posudku její doplnění, 
které dokumentací popisované vlivy a uvažované vstupy do odhadu těchto vlivů podrobněji konkretizovalo 
následovně: 
Dodržení předepsaných koncentrací v toku pro vodárenský odběr 
• 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, 2005):  BSK5 = (0,057 * 3,3 + 0,12 * 1,0) / (0,057 + 0,12) = 1,74 mg/l  

• 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 NV .č.61/2003 Sb. a jednak hodnotami přílohy 
č.13 vyhl.č. 428/2001 Sb. v platném znění.  

o 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. NV.). 

o 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. 

• Doplnění dokumentace připouští při nerovnoměrnosti vypouštění nárazový přítok vyčištěné vody ve výši 
dvojnásobku průměru, t.j. 0,114 l/s, v tomto případě dle doplnění činí  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. 

Ovlivnění kyslíkových poměrů v toku je komentováno tak, že 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. Na základě definice průběhu křivky kyslíkového 
průhybu v toku, daného Streeter-Phelpsovou rovnicí a její praktické aplikaci ve vztahu k relaci pro maximum 
možného znečištění toku (B) bezprostředně pod výústí. Po zvolení maximálně nepříznivého stavu (25o C,  
rozpuštěný kyslík nad výústí ...6,0 mg/l a relativně malý tok) bylo propočtena hodnota maxima možného 
znečištění toku bezprostředně pod výústí  B = (8,4 – 6,0) . 2,1 = 5,04 mg BSK5/l. S ohledem na předpoklad 
koncentrace v toku pod výústí...1,74 mg BSK5/l (a maximálně 3,08 mg BSK5/l)  je vysloven předpoklad zdárného 
průběhu biochemických pochodů (samočištění) v daném toku s rezervou dodržení.. 
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K poruchám na ČOV doplnění dokumentace konstatuje, že 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) a 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. Je dále upozorněno na legislativní možnost zajištění 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. 
K nesetrvalému přeronu pramene „Na Větrech“  doplnění dokumentace především konstatuje, že: 
• 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..“. Situaci dotvrzuje i 
(v doplnění dokumentace na str. 11 neuvedená) druhá věta §43 odst.1 vodního zákona, kde je řečeno, že 
součástí povrchových toků jsou i vody  „...v úsecích, přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod 
zemským povrchem...“. 

• 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.  

K ovlivnění kvality vody v prameništi doplnění  dokumentace po stručném úvodním rozboru, charakterizujícím 
známé hydrologické a hydrogeologické parametry prameniště a přeronu uvádí především, že: 
• Při rovnoměrném přítoku odpadní vody do tohoto  přeronu a předpokladu znečištění přeronu nad 

výústí...1,0 mg BSK5/l byla zjištěna imisní koncentrace pro BSK5 pod výústí ze směšovací rovnice, a to ve 
výši 1,74 mg/l. Pro případ připuštění 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. 

• Z hlediska kvality povrchové vody v daném místě je konstatováno, že 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 
specifikováno  na str. 11 doplnění dokumentace.. 

• Na kvalitu vody v prameništi tak budou mít zásadní vliv zejména tyto uvedené skutečnosti: 
o 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. Lokalitu vypouštění odpadní vody je třeba situovat minimálně 10 m za 
místo odběru vody pro Bezručovu chatu. 

o Koncentrace znečištění (zejména BSK5) ve vypouštěné odpadní vodě bude i v případě nerovnoměrnosti 
vypouštění z ČOV představovat po smíšení hodnotu 3,08 mg BSK5/l. Tato hodnota je zcela vyhovující, 
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neboť při této hodnotě jsou předpoklady  zdárného průběhu biochemických pochodů (samočištění) 
v daném toku s rezervou dodrženy. 

o 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; při nerovnoměrnosti vypouštění  z ČOV o nárazovém přítoku vyčištěné 
vody ve výši dvojnásobku průměru, t.j. 0,114 l/s, činila by koncentrace po smíšení (za výústí)…3,08 mg 
BSK5/l.  

o Hloubka hladiny podzemní vody v místě vypouštění:  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.  

o 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 není ovlivnění kvality vody v prameništi „Na Větrech“ v důsledku odběru 
vody pro Bezručovu chatu a v důsledku vypouštění odpadních vod předpokládáno. 

K ovlivnění prameniště „Na Větrech“ v důsledku realizace výstavby liniových vedení po opakování stručného 
popisu technologie řešení  výkopu  pro pokládku souběhu obou potrubí (vodovod, potrubí pro vyčištěné odpadní 
vody – ruční výkop, uložení do nezámrzné hloubky v trase stávajícího vodovodu, vyskládání do kamene 
v turistickém chodníku, zásyp trasy, protierozní řešení apod.) doplnění dokumentace konstatuje především: 
• 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 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 je  doporučeno provádět  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 není očekáváno  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 
tak 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 doplnění dokumentace  nepředpokládá negativní ovlivnění vydatnosti ani kvality vody 
v prameništi pro fázi výstavby. 

Prezentované výstupy doplnění dokumentace lze v zásadě akceptovat, poněvadž došlo ke konkretizaci 
předpokládaných parametrů ohledně vypouštění odpadních vod  i ke konkretizaci odhadů vlastního ovlivnění 
vody v prameništi jak z hlediska vydatnosti, tak z hlediska kvality, takže uvedené údaje lze akceptovat jako vstup 
do hodnocení vlivů na vody. K prezentovaným propočtům, výpočtům a kvalifikovaným odhadům není nutno 
vznášet zásadní připomínky, vstupní hodnoty ohledně ekvivalentu produkce odpadních vod lze akceptovat (blíže 
viz komentář k výstupům, kapitola B.III.2 Odpadní vody.  
Lze dále konstatovat, že pro výpočet směšovací rovnice a  Streeter-Phelpsovu rovnici  by bylo nereálné počítat 
množství odpadních vod pouze pro období bez ubytování. Jako minimum množství odpadní vody tak bylo 
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doplněním dokumentace vzato množství při plném ubytování 3,5 měsíce/rok, jak je výše uvedeno. Pro tuto 
hodnotu (4,92 m3/d = 0,057 l/s) byly provedeny hlavní výpočty ovlivnění toku, s příznivým výsledkem (strana 8 a 
násl. doplnění dokumentace). Je logické, že pro vyšší počet dní plného ubytování v roce a pro možná vyšší 
vypouštěná množství vody v důsledku  využití akumulovaných dešťových vod (cca 455 m3/rok- strana 35 
dokumentace)  je nutno počítat i s obdobím vyšších množství odtékající vody. Tato vyšší množství (max. 8,4 m3/d) 
byla převzata z posouzení fy KONEKO (2005), mohla být ale v dokumentaci či doplnění lépe odůvodněna (viz 
komentář ke kapitole odpadní vody). Doplnění dokumentace již ale mohlo přihlédnout v kapitole 2.1.3 na  str. 8 
- 9 k emisním standardům, daných přílohami NV č. 229/2007 Sb., účinného od 1.10.2007. 
Podrobněji a precizněji však mohla být dle názoru zpracovatele posudku odůvodněna a vypořádána situace v 
obdobích, kdy je prameniště skutečně reálně bez přítoku z přeronu a z věcného hlediska (legislativní podstata na 
věcné podobě  zásaku do podpovrchového odtoku nic nemění) po období, kdy koryto stružky pod pramenem není 
dotováno přeronem, dochází vlastně k infiltraci vyčištěné odpadní vody do mělkého podpovrchového oběhu.  
S ohledem na stupeň vyčištění vody a charakter podloží nelze očekávat výraznou eutrofizaci, navíc možnost 
dokumentací deklarované určité dotace z akumulace dešťových vod může situaci nadlepšit. V tomto kontextu 
však aspekt dotace z akumulace dešťových vod  může být dle názoru zpracovatele posudku i kontraproduktivní 
ve vztahu k potřebě akumulace dešťových vod pro řešení užitkové vody v objektu právě mj. pro období sucha.  
Dokumentace i doplnění se v daném kontextu mohlo podrobněji zabývat i aspektem ovlivnění vydatnosti 
pramene jako zdroje vody v kapitole vlivy na vody, i když základní aspekty dokumentace vyslovuje již v kapitole 
ke zdrojům vody. 
Dokumentace a doplnění dokumentace  uvádí řadu opatření ve vztahu k prevenci, eliminaci, minimalizaci vlivů 
na vody s tím, že navrhovaná opatření reálně většinu možných dopadů na vodu výrazně omezují a do návrhu 
stanoviska je lze, s určitým upřesněním a doplněním, v zásadě převzít. Mohla být detailněji promítnuta opatření 
technického charakteru z hlediska vlastního technického řešení vypouštění, která jsou volně zmiňována v textu 
dokumentace i doplnění dokumentace,  včetně požadavků monitoringu.  
Zpracovatel posudku, ve vztahu k úvodu komentáře kapitoly vlivy na vody, pokládá za potřebné  uplatnit 
legislativně podmíněnou preferenci způsobu řešení odpadních vod, který nebude potřebovat příjmový recipient. 
Zpracovatel posudku pokládá za potřebné v této souvislosti konstatovat, že i  přes aktuální  legislativní 
nepřípustnost jde z věcného hlediska v případě vypouštění kvalitně vyčištěných vod o environmentálně 
nejpřijatelnější nakládání s vyčištěnými odpadními vodami v horském prostředí oproti obecně náročným 
aspektům odvedení těchto vod do nejbližšího (nebo vhodného) recipientu, s ohledem na případné zásahy do 
vodního režimu citlivých oblastí a biotopů. Je proto navrženo mj. v případě včasné novely legislativy před 
zahájeném stavby preferovat možnost infiltrace přes štěrkové vrstvy inertního materiálu (např. ještě na 
pozemcích KČT v okolí Bezručovy chaty), což ale neznamená zmírnění přístupu ohledně kvalitativních 
parametrů vyčištěných odpadních vod, před řešením odvodu do recipientu. 
Ve výstupech posudku jsou obsažena konkrétní doporučení pro všechny fáze posuzovaného záměru, která mohou 
tvořit v případ jejich akceptování příslušným orgánem ve stanovisku, vydaném podle § 10 zákona, potřebný 
vklad pro řešení navazujících řízení ve smyslu vodního zákona.  
 
• Podceňuje vliv na některé zvláště chráněné druhy, např. rys ostrovid, medvěd hnědý. 
Stanovisko: Na základě provedeného posouzení naturového hodnocení pro účely posudku EIA lze konstatovat, 
že vliv na výše zmíněné druhy živočichů podceněn nebyl. Naturové hodnocení se těmito živočišnými druhy  mimo 
jiné zabývalo podrobně. V závěru jsou navržena opatření, jejichž dodržení umožňuje realizaci záměru 
Bezručovy chaty s ohledem na předměty ochrany EVL Beskydy, jimiž jsou prioritně všechny tři druhy velkých 
šelem. Závěry naturového hodnocení byly posouzením pro účely posudku převzaty a mírně upraveny a jsou 
v této podobě promítnuty do návrhu stanoviska. 
  
• Není objektivně zhodnocen vliv vzhledu stavby na estetiku (funkcionalistická  stavba s pultovou střechou). 
Stanovisko: Dle názoru zpracovatele posudku je v dokumentaci provedeno podrobné a metodicky objektivní 
hodnocení vlivů na krajinný ráz, přičemž lze konstatovat, že podrobnější vyhodnocení vlastní architektury bylo 
provedeno až v rámci vypořádání připomínek  k dokumentaci v doplnění dokumentace.   
V rámci doplnění dokumentace je podáno (na rozdíl od původní dokumentace) určité zdůvodnění a podložení 
vlivu vlastního architektonického řešení objektu obnovené Bezručovy chaty na krajinný ráz – jednak v rámci 
komentáře k podaným vyjádřením k dokumentaci na str. 24 až 25, jednak dokladováním stanoviska obce 
architektů z 1.12.2004 –příloha č. 2 Doplnění dokumentace. Z uvedeného mj. vyplývá, že: 
• 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. 
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• 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 je zde lokalizováno  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. 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 názoru zpracovatelského týmu dokumentace  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.  

• 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 rovněž součástí krajinného 
rázu.   

Dále je provedeno porovnání se zásadami (kriterii) plánu péče o CHKO Beskydy, kde s výjimkou charakteru 
střechy a charakteru komína ostatním kriteriím stavba vyhovuje. S odkazem na stanovisko obce architektů je ale 
horská chata jiný typ stavby než horská chalupa, především pro tento typ staveb jsou citovaná kriteria 
nastavena, což dle názoru zpracovatele posudku ale neznamená snížení požadavků na kvalitu architektury 
řešeného záměru a zejména exteriérové materiály a prvky. Navíc 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). Tato okolnost byla se 
zástupci investora konzultována i zpracovatelem posudku a výstupem jsou určitá doporučení, vyplývající  
z komentáře k základním údajům o záměru a promítnuté do návrhu stanoviska. S odůvodněním, prezentovaným 
na str. 24 až 25 doplnění dokumentace, se zpracovatel posudku  v zásadě ztotožňuje. Ve výstupech posudku je 
doporučeno mj. i prověření úspornějšího exteriéru chaty. S obsahem připomínky se zpracovatel posudku 
neztotožňuje. 
 
Závěrem požaduje vrácení dokumentace k přepracování s tím, že novou dokumentaci 
požaduje zpracovat v souladu s lysohorským desaterem udržitelného rozvoje turistického 
ruchu vrcholu, které přikládá. 
Komentář tohoto dokumentu viz komentář vyjádření OS Beskydčan, s požadavkem se 
zpracovatel posudku neztotožňuje, požadoval doplnění dokumentace, které bylo zveřejněno a 
projednáno. . 
 
K doplnění dokumentace se OS Hnutí Duha nevyjádřilo. 
 
5.3.3. Vyjádření občanů jako fyzických osob k dokumentaci se společnou argumentací 
 
V následujícím textu jsou komentována vyjádření níže uvedených fyzických osob ze dne 
12.9.2007, která jsou předložena na předtištěné formě (formuláři), kde stačilo: 

- vyplnit k datu 12.9. pouze místo, odkud je vyjádření posíláno 
- eventuelně zakroužkovat jednu až všechny body a) až f) z demonstrativního výčtu 

nedostatků dokumentace, se kterými se pisatel ztotožňuje 
- splnit jméno, adresu, podpis. 

Uvedenou formu k poskytnutí svého postoje k dokumentaci (záměru) využily následující 
fyzické osoby: 
o Paní Martina Kašná, Frýdek Místek  
o Pan Tomáš Duda, Brno 
o Paní Barbara Solilová, Kravaře u Hlučína 
o Pan Jakub Musiolek, Dobrá 
o Paní Alena Rafajová, Olomouc 
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o Paní Lenka Přibylová, Opava 
Vyjádření konstatují, že dokumentace neobsahuje náležitosti požadované zákonem 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, je neobjektivní v celé části C, nevypořádává se 
dostatečně s požadavky v části D přílohy 4 tohoto zákona. 

Jako příklady tohoto nedostatku uvádí: 
 
a) Podceňuje vliv na povrchové a podzemní vody (možné znehodnocení pramene ve Velkých Větrech 

odpadními vodami ) 
Stanovisko: Problematika je podrobně vypořádána v doplnění dokumentace a v komentáři vlivům na vody, dále 
pak v komentáři shodné připomínky Hnutí Duha. Pro účely vypořádání uvedené připomínky zpracovatel 
posudku jen shrnuje, že: 
• Prezentované výstupy doplnění dokumentace lze v zásadě akceptovat, poněvadž došlo ke konkretizaci 

předpokládaných parametrů ohledně vypouštění odpadních vod  i ke konkretizaci odhadů vlastního ovlivnění 
vody v prameništi jak z hlediska vydatnosti, tak z hlediska kvality, takže uvedené údaje lze akceptovat jako 
vstup do hodnocení vlivů na vody. K prezentovaným propočtům, výpočtům a kvalifikovaným odhadům není 
nutno vznášet zásadní připomínky, vstupní hodnoty ohledně ekvivalentu produkce odpadních vod lze 
akceptovat (blíže viz komentář k výstupům, kapitola B.III.2 Odpadní vody.  

• Lze dále konstatovat, že pro výpočet směšovací rovnice a  Streeter-Phelpsovu rovnici  by bylo nereálné 
počítat množství odpadních vod pouze pro období bez ubytování. Jako minimum množství odpadní vody tak 
bylo doplněním dokumentace vzato množství při plném ubytování 3,5 měsíce/rok, jak je výše uvedeno. Pro 
tuto hodnotu (4,92 m3/d = 0,057 l/s) byly provedeny hlavní výpočty ovlivnění toku, s příznivým výsledkem 
(strana 8 a násl. doplnění dokumentace). Je logické, že pro vyšší počet dní plného ubytování v roce a pro 
možná vyšší vypouštěná množství vody v důsledku  využití akumulovaných dešťových vod (cca 455 m3/rok- 
strana 35 dokumentace)  je nutno počítat i s obdobím vyšších množství odtékající vody. Tato vyšší množství 
(max. 8,4 m3/d) byla převzata z posouzení fy KONEKO (2005), mohla být ale v dokumentaci či doplnění lépe 
odůvodněna (viz komentář ke kapitole odpadní vody). Doplnění dokumentace již ale mohlo přihlédnout 
v kapitole 2.1.3 na  str. 8 - 9 k emisním standardům, daných přílohami NV č. 229/2007 Sb., účinného od 
1.10.2007. 

• Podrobněji a precizněji však mohla být dle názoru zpracovatele posudku odůvodněna a vypořádána situace 
v obdobích, kdy je prameniště skutečně reálně bez přítoku z přeronu a z věcného hlediska (legislativní 
podstata na věcné podobě  zásaku do podpovrchového odtoku nic nemění) po období, kdy koryto stružky pod 
pramenem není dotováno přeronem, dochází vlastně k infiltraci vyčištěné odpadní vody do mělkého 
podpovrchového oběhu.  S ohledem na stupeň vyčištění vody a charakter podloží nelze očekávat výraznou 
eutrofizaci, navíc možnost dokumentací deklarované určité dotace z akumulace dešťových vod může situaci 
nadlepšit. V tomto kontextu však aspekt dotace z akumulace dešťových vod  může být dle názoru 
zpracovatele posudku i kontraproduktivní ve vztahu k potřebě akumulace dešťových vod pro řešení užitkové 
vody v objektu právě mj. pro období sucha.  

• Dokumentace i doplnění se v daném kontextu mohlo podrobněji zabývat i aspektem ovlivnění vydatnosti 
pramene jako zdroje vody v kapitole vlivy na vody, i když základní aspekty dokumentace vyslovuje již 
v kapitole ke zdrojům vody. 

• Dokumentace a doplnění dokumentace  uvádí řadu opatření ve vztahu k prevenci, eliminaci, minimalizaci 
vlivů na vody s tím, že navrhovaná opatření reálně většinu možných dopadů na vodu výrazně omezují a do 
návrhu stanoviska je lze, s určitým upřesněním a doplněním, v zásadě převzít. Mohla být detailněji 
promítnuta opatření technického charakteru z hlediska vlastního technického řešení vypouštění, která jsou 
volně zmiňována v textu dokumentace i doplnění dokumentace,  včetně požadavků monitoringu. Ve 
výstupech posudku jsou pak navržena konkretizovaná opatření a doporučení do návrhu stanoviska ve 
vztahu k ochraně vod 

Závěrem je nutno připomenout., že s ohledem na aktuální stav vodního zákona je jakékoli řešení odpadních vod  
z jakékoli aktivity na vrcholu problémové a při rigorózním uplatnění zákona by bylo nutno zrušit veškeré aktivity 
na vrcholu, které jsou spojeny s produkcí jakýchkoli odpadních vod.. 
  
b) Nedostatečně řeší situaci, kdy pramen má nedostatek vody pro vlastní provoz chaty a žádnou vodu pro ředění 

odpadních vod. 
Stanovisko: Tato problematika je řešena v kapitole 2.1. doplnění dokumentace Vyhodnocení vlivů záměru na 
vody a vodní hospodářství. V podkladech je mj. uvedeno, že spotřeba pitné vody pro provoz chaty je 
minimalizována i využitím zadržené srážkové vody, chata bude mít oddílný rozvod - nezávislý rozvod pitné a 
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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.  
Ukazuje se, že využití zdroje vody z prameniště Na Větrech při plné kapacitě může být limitní a bude nutno tedy 
řešit akumulace vody pro potřeby objektu. A to jak vody pitné (navržena akumulace 35m3 s využitelným 
objemem 28 m3 dle fy KONEKO (2005), tak je nutno potvrdit podmínku akumulace dešťových vod jako zdroje 
užitkové vody (navržena akumulace o objemu 50m3 – str.39 dokumentace). V daném kontextu se jeví jako 
environmentálně stabilnější případné napojení na vodní zdroj Zimný z vodojemu u chaty Kameňák, jde pak o 
aspekt ekonomický a majetkoprávní, ve výstupech posudku je přesto navrženo uvedené řešení prověřit v dalších 
stupních projektové dokumentace. 
Zpracovatel posudku pokládá za potřebné uvedené doporučení v konkretizované podobě ve smyslu ověření 
sezónní dynamiky pramene „Na Větrech“ jako zdroje vody do návrhu stanoviska a vyhodnotit v dalším stupni 
projektové dokumentace všechny možnosti akumulace vod jako příspěvek ke snížení přímých nároků na zdroj 
vody. Dle názoru zpracovatele posudku je nutné pro stanovení konkrétních kapacitních požadavků nároků na 
vodu postupovat v souladu s Přílohou č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., účinné od 1.10.2007, což původní 
dokumentace v době vypracování nemohla zahrnovat. Ve výstupech posudku jsou do návrhu stanoviska 
promítnuta doporučení, která mají stabilizovat využití vodního zdroje pro případ, že napojení na vodojem ze 
zdroje Zimný nebude pro oznamovatele reálné. 
 
c) Není řešen dopad situace obsluhování návštěvníků po dobu výstavby chaty. 
Stanovisko: Tato okolnost se částečně vymyká procesu posuzování vlivů na ŽP, lze předpokládat, že po dobu 
výstavby chaty tyto služby  budou, jako v současné době, poskytovat stávající ostatní  zařízení na vrcholu. Blíže 
viz komentář ke shodné připomínce OS Beskydčan. 
 
d) Není navrženo dostatečné opatření k vyloučení trvalé hlučnosti z tepelného čerpadla, není navrženo variantní 

řešení změnou technologie vytápění. 
Stanovisko: 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 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.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. 
Odůvodnění přípustnosti akustické zátěže okraje NPR Mazák lze pokládat za korektní , do návrhu stanoviska je 
doporučeno přesto ještě prověření technických možností i hlukového odclonění čerpadla v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
 
e) Není objektivně zhodnocen vliv vzhledu stavby na estetiku ( funkcionalistická  stavba s pultovou střechou ). 
Stanovisko:  
 
f) Stavbou Bezručovy chata se zmenší volný prostor vrcholu, vhodnějším řešením by byla oprava Restaurace 

Lysá hora 
Stanovisko: S obecným tvrzením, že funkcionalistická stavba ze 30.let  20. stol. s pultovou střechou na hory 
nepatří se zpracovatel posudku neztotožňuje.  Dle názoru zpracovatele posudku je v dokumentaci provedeno 
podrobné a metodicky objektivní hodnocení vlivů na krajinný ráz, přičemž lze konstatovat, že podrobnější 
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vyhodnocení vlastní architektury bylo provedeno až v rámci vypořádání připomínek  k dokumentaci v doplnění 
dokumentace.   
V rámci doplnění dokumentace je podáno (na rozdíl od původní dokumentace) určité zdůvodnění a podložení 
vlivu vlastního architektonického řešení objektu obnovené Bezručovy chaty na krajinný ráz – jednak v rámci 
komentáře k podaným vyjádřením k dokumentaci na str. 24 až 25, jednak dokladováním stanoviska obce 
architektů z 1.12.2004 –příloha č. 2 Doplnění dokumentace. Z uvedeného mj. vyplývá, že: 
• 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 je zde lokalizováno  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. 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 názoru zpracovatelského týmu dokumentace  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.  

• 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 rovněž součástí krajinného 
rázu.   

Dále je provedeno porovnání se zásadami (kriterii) plánu péče o CHKO Beskydy, kde s výjimkou charakteru 
střechy a charakteru komína ostatním kriteriím stavba vyhovuje. S odkazem na stanovisko obce architektů je ale 
horská chata jiný typ stavby než horská chalupa, především pro tento typ staveb jsou citovaná kriteria 
nastavena, což dle názoru zpracovatele posudku ale neznamená snížení požadavků na kvalitu architektury 
řešeného záměru a zejména exteriérové materiály a prvky. Navíc 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). Tato okolnost byla se 
zástupci investora konzultována i zpracovatelem posudku a výstupem jsou určitá doporučení, vyplývající  
z komentáře k základním údajům o záměru a promítnuté do návrhu stanoviska. S odůvodněním, prezentovaným 
na str. 24 až 25 doplnění dokumentace, se zpracovatel posudku  v zásadě ztotožňuje. Ve výstupech posudku je 
doporučeno mj. i prověření úspornějšího exteriéru chaty.  
Závěrem tato předtištěná (elektronicky či jinak poskytnutá) forma vyjádření požaduje vrácení 
dokumentace k přepracování s tím, že novou dokumentaci požaduje zpracovat v souladu 
s lysohorským desaterem udržitelného rozvoje turistického ruchu vrcholu, které přikládá. 
Stanovisko: Komentář dokumentu viz komentář závěru vyjádření OS Beskydčan. 
 

Věcně zcela shodná vyjádření (se 6 příklady nedostatků dokumentace), jen s jinou formální 
podobou textu (nebo jinou datací) dokládají: 
o Paní Pavla Zelenková, Zdenice, 12.9.  (datováno souvisle), 
o Paní Zdenka Sadílková, Plzeň, 12.9. – (jen e-mailem, jako petice proti chatě na Lysé hoře, nepřikládá 

lysohorské desatero), 
o Pan Vladislav Bílek, Mohelnice (datováno 24.9.2007, jinak věcně shodné s vyjádřeními fyzických osob, 

podaných na předtištěné formě vyjádření, včetně formy zdůraznění požadavku na vrácení dokumentace 
k přepracování a přiložení textu tzv. lysohorského desatera) 

Z tohoto důvodu jsou komentáře shodné s vypořádáním připomínek výše uvedených občanů.  

 
5.4.4. Vyjádření občanů – fyzických osob, které upozorňují jen na některé nedostatky 

dokumentace 
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V následujícím textu jsou komentována vyjádření níže uvedených fyzických osob, které se 
ztotožnily jen s některými nedostatky dokumentace, přičemž  forma prezentace těchto 
nedostatků je věcně i formulačně shodná  s prezentací postojů na předtištěné verzi vyjádření, 
komentovaných pod bodem 5.3.3.  
Uvedenou formu k poskytnutí svého postoje k dokumentaci (záměru) využily následující 
fyzické osoby: 
o Paní Veronika Syrová, Žichlínek, 12.9.2007 – vlivy na vody, hlučnost tepelného čerpadla a technologie 

vytápění, zmenšení volného prostoru vrcholu 
o Paní Adéla Kulštrunková, Přerov, 12.9.2007 - vlivy na vody, hlučnost tepelného čerpadla a technologie 

vytápění, zmenšení volného prostoru vrcholu, nevhodnost funkcionalistické stavby 30. let minulého století a 
její vliv na estetiku 

o Mgr. Michal Rezek, Brno, 12.9.2007 -  vlivy na vody,  zmenšení volného prostoru vrcholu, nevhodnost 
funkcionalistické stavby 30. let minulého století a její vliv na estetiku 

o Paní Eva Stanovská, Vřesina, 12.9. 2007 – vlivy na vody,  zmenšení volného prostoru vrcholu 
o Pan Michal Bojda, Lidečko, 12.9.2007 - vlivy na vody,  hlučnost tepelného čerpadla a technologie vytápění 

(včetně vlivu na život v rezervaci), zmenšení volného prostoru vrcholu 
o Paní Eva Štefková, Napajedla, 13.9.2007 - vlivy na vody,  hlučnost tepelného čerpadla a technologie 

vytápění (včetně vlivu na život v rezervaci), zmenšení volného prostoru vrcholu, nevhodnost 
funkcionalistické stavby 30. let minulého století a její vliv na estetiku.  

 
Stanovisko: Z důvodu shodné formulace s textem připomínek občanů, řešených v bodě 5,3.3.,  
jsou komentáře shodné s vypořádáním připomínek občanů, řešených v bodě 5.3.3., komentář 
k námitce paní Evy Štefkové z Napajedel ohledně podcenění vlivu na život v rezervaci je 
analogický s  komentářem  k vyjádření  Hnutí Duha k této problematice. Zpracovatel posudku 
odkazuje na tyto komentáře z hlediska vypořádání připomínek. 

Závěrem tyto fyzické osoby opět požadují vrácení dokumentace k přepracování s tím, že 
novou dokumentaci požaduje zpracovat v souladu s lysohorským desaterem udržitelného 
rozvoje turistického ruchu vrcholu, které přikládá. 
Stanovisko: Komentář dokumentu viz komentář závěru vyjádření OS Beskydčan. 
 

5.3.5. Pan Radek Menšík, Frýdek-Místek 

Vyjádření ze dne 13.9.2007  

Podává následující připomínky: 
 
• V mapě není zakreslen způsob vypouštění odpadní vody do vodoteče (prameniště Na větrech 

v Malenovickém kotli ), upozorněno na vysychání pramene a nedostatek vody. 
Stanovisko: Součástí příloh dokumentace je v příloze č. 2 přehledná situace se zákresem jednotlivých objektů 
záměru, včetně vodohospodářských investic na průmětu geometrického plánu, dále je dokumentace vybavena 
Přílohou č. 6 – hydrogeologickým posouzením, kde jsou jednotlivé zdroje a odběry v mapových přílohách 
doloženy, včetně mapy se zákresem polohy prameniště „Na větrech“ –příloha 1 studie.   Vlastí dokumentace 
neobsahuje výřez vodohospodářské mapy, ta je rovněž součástí mapových příloh hydrogeologického posouzení. 
Upřesnění vlivů na vody včetně  ovlivnění prameniště na“Na větrech“ byly součástí požadavků na doplnění 
dokumentace,a v tomto doplnění byly dle názoru zpracovatele posudku většinově objektivně prezentovány. 
Z uvedeného mj. vyplývá, že využití pramene „Na větrech“ má limitní charakter, proto mj. je doporučeno ve 
výstupech posudku řešit nezbytné akumulace vod a prověřit mj. i možnosti napojení na stávající  vodojem na 
vrcholu. Jinak blíže viz komentář k vlivům na vody a komentář vyjádření OS Beskydčan, Hnutí Duha a komentář 
k postojům vodohospodářských orgánů. 
 
• Není řešeno provizorní občerstvení a záchodky pro návštěvníky během stavby chaty. 
Stanovisko: Viz vypořádání shodné připomínky OS Beskydčan a občanů, řešených v kapitole 5.3.3. 
 
• Není uveden důvod dalšího navýšení lůžkové kapacity. V současné době jsou kapacity nouzového přespání 

na chatě p. A. Ludvíka a lyžařské kurzy v objektu Kameňák. 
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Stanovisko: 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 prostřed a odpovídá i parametrům urbanistické studie 
vrcholu lysé hory, jak je dokladováno Přílohou č. 7 dokumentace. Tento předpoklad počtu lůžek však lze 
 dokumentaci pro stavební povolení na základě odůvodněných připomínek dále snížit a tedy i navrhnout 
úspornější exteriér, ve výstupech posudku je takové prověření navrženo. Obecně lze konstatovat, že z pohledu 
ochrany přírody není žádoucí zvyšovat kapacity komfortního ubytování na vrcholu, poněvadž to povede ke 
snahám zajistit pro déle a komfortněji  ubytované návštěvníky další atraktivity kolem vrcholu, které jsou 
z pohledu ochrany přírody problémové a v zásadě nepřijatelné, což potvrzuje mj. i vypracované naturové 
hodnocení (Koutecká, Polášek 2005) a posouzení tohoto hodnocení pro účely posudku (Příloha č. 3), jednak i 
nová studie M. Banaše ohledně řešení problematiky vrcholu Lysé hory (11/2007). 
 
• Výstavbou se zmenší volný prostor na vrcholu, vhodnější by bylo zrekonstruovat stávající objekty 
Stanovisko: S obnovou  Bezručovy chaty je počítáno již v Urbanistické studii vrcholu Lysé hory (Gajdušek a 
kol., 2002), chata zde již v historii dlouhodobě existovala, realizace záměru rovněž může přispět  k řešení 
současných problémů vrcholu Lysé hory (neestetický vzhled některých provizorních staveb – Šantán, chata Lysá 
hora, stav vrcholu, nekoordinovaný pohyb návštěvníků po celém prostoru vrcholu bez dostatečného počtu míst 
k sezení, nová legislativa v oblasti vodního hospodářství, atp.). Ve výstupech posudku je mj. navrženo i prověřit 
možnost řešení provozního zázemí v suterénu nové Bezručovy chaty a uvolnit tak i prostor po demolici objektu 
Šantán. 
 
Konstatuje, že zpracovatel nevyhověl požadavkům zadavatele ze závěru zjišťovacího řízení a 
požaduje vrácení dokumentace k doplnění nebo přepracování. 
 
 
5.3.6.  Paní Monika Kašparová, Ostravice 
Vyjádření ze dne 12.9.2007 
V ručně psaném vyjádření, potvrzeném e-mailem dne 13.9.2007 uvádí následující příklady 
pro podporu svého postoje: 
 
1. V nezastavěném volném prostoru by měla stát novostavba, vhodnější by byla rekonstrukce stávajících 

objektů. 
Stanovisko: S názorem lze v zásadě souhlasit s tou výhradou,, že nejde o novostavbu v prostoru, kde žádná 
stavba nestála, ale o obnovu chaty, vyhořelé v roce 1978 podle původního architektonického návrhu, 
inovovaného o aktuální technologie z hlediska provozních podmínek, čištění odpadních vod, energetiky.   
 
2. Vzhled stavby naruší krajinný ráz. 
Stanovisko: Jak vyplývá z podkladů dokumentace (zejména příloha č. 5) a doplnění dokumentace, současný 
krajinný ráz vrcholu je výrazně narušen stávající nesourodou a postupně vyvolanou urbanizací, takže realizace 
záměru může přispět ke kvalitnějšímu architektonickému výrazu vrcholu, mj. odstraněním bufetu Šantán. 
Vhodnost charakteru řešeného objektu v lokalitě potvrzuje i stanovisko obce architektů z prosince 2004, 
doložené v rámci Přílohy č. 2 doplnění dokumentace.Blíže viz komentář shodné připomínky OS Beskydčan a 
Hnutí Duha.   
 
3. Hlučnost tepelného čerpadla bude mít vliv na organismy, ovlivní i pohodu návštěvníků. 
Stanovisko: Jak je uvedeno v několika výše prezentovaných komentářích k téže výhradě, hlučnost tepelného 
čerpadla vyhoví požadavkům i při hranici NPR Mazák, tak z hlediska chráněných venkovních prostorů, což 
potvrzuje i souhlasný postoj orgánu ochrany veřejného zdraví k dokumentaci. Přesto je ve výstupech posudku 
navrženo i ověření technických možností akustického odclonění tepelného čerpadla..  
 
4. Není dořešena situace ohledně zásobování pitnou vodou, je pravděpodobné že dopad na povrchové a 

podzemní vody bude větší než předpoklad. 
Stanovisko: Tyto aspekty jsou několikrát podobně komentovány v příslušných částech posudku, např. komentář 
k OS Beskydčan, Hnutí Duha nebo vodohospodářských orgánů. Ve výstupech posudku je navržena celá řada 
konkrétních doporučení a podmínek, které na uvedené námitky reagují. 
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Závěrem požaduje vrátit dokumentaci k doplnění nebo přepracování. 
Stanovisko: Vyjádření zjevně vychází z podkladu pro společnou argumentaci některých 
občanů na předtištěné formě postoje, ale volí vlastní formu argumentace. Jak bylo 
v příslušných pasážích textu posudku konstatováno, byla dokumentace vrácena doplnění, 
které na námitky z oblasti ochrany vod podrobně reaguje a je v posudku v řadě pasáží rovněž 
podrobně komentováno. 
 
5.3.7. Ing. Martin Ulman, Bohumín 
Vyjádření k dokumentaci  ze dne 13.9.2007 
Ve vyjádření uvádí celkem 4 okruhy problémů, na základě kterých nesouhlasí s realizací 
záměru: 
1. Není řešeno vodní hospodářství. Pramen na Větrech v teplých měsících téměř vysychá a tudíž nemůže 

sloužit jako zdroj vody pro BCH, ani k ředění odpadních vod. Vypouštění odpadních vod do vodárenského 
pásma Malenovice a PR Malenovické údolí je nevhodné. 

Stanovisko: Zpracovatel posudku požadoval doplnění dokumentace zejména v oblasti vlivů na vody a dle jeho 
názoru toto doplnění poskytuje potřebné konkretizace. Na rizikovost upozorňuje i příloha č. 6 dokumentace – 
hydrogeologické posouzení, na druhé straně ale s ohledem na aktuální podobu vodního zákona je generováno 
vypouštění odpadních vod do recipientů, které ve vrcholové části horských lokalit vykazují problémy, o kterých 
pisatel hovoří. Ve výstupech proudku je ve shodě s odborným názorem zpracovatele hydrogeologického 
posouzení navržena i alternativa pro případ legislativní změny, která by využití lokality Na větrech pominula, 
pro případ, že taková legislativní změna nebude účinná v době zahájení ř příslušných vodoprávních řízení, jsou 
ve výstupech posudku navrženy určité pojistky a doporučení ke stabilizaci poměrů, i ve vztahu k provozu řešené 
chaty i  k zásadám řešení havarijních situací. Návrh na vypouštění vyčištěných odpadních vod do oblasti toku 
Satina v PR Malenovický kotel ve svém postoji k dokumentaci nezpochybnila ani Správa CHKO Beskydy. 
 
2. Zvyšování zastavěnosti vrcholu Lysé hory, zvyšování ubytovacích kapacit je v rozporu s CHKO. Je otázka, 

bude-li zájem v budoucnosti využívat typ ubytování kategorie „turistické“. Typ stavby je nevhodný pro 
vrcholovou partii.  Vrchol nutně potřebuje zvýšit restaurační kapacitu, nikoliv ubytovací. 

Stanovisko: S uvedenou připomínkou je v zásadě možno vyslovit souhlas s tou výhradou, že naopak poskytování 
komfortních ubytovacích služeb paradoxně povede k dalším nárokům na jiné využití oblasti kolem vrcholu právě 
pro dlouhodobě a komfortněji ubytované návštěvníky. Posuzovaný záměr v souladu s urbanistickou koncepcí 
řeší jen omezený počet lůžek s tím, že jde o krátkodobé ubytování spíše nouzového charakteru a není počítáno 
s komercionalizací ubytovacích služeb. 
 
3. Konkurenčnímu projektu je vytýkána komerčnost. KČT je příspěvkovou organizací, nebude- li se chovat 

komerčně je způsob využívání  objektu do budoucna nejistý.  
Stanovisko: Jedná se o obchodně-právní záležitosti, kterou hodnocení vlivů uvedeného záměru na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. i v platném znění neřeší, ani řešit nemůže, připomínka jde nad rámec 
procesu hodnocení vlivů na životní prostředí.  
 
4. Jsou uváděny nepravdivé údaje o stávající ČOV, výstavba nové ČOV je zbytečná a zmenší volný prostor. 
Stanovisko: Výstavba ČOV je navržena jako integrální součást záměru s parametry, které představují v daných 
podmínkách, s použitím zemního filtru jako třetího stupně čištění zatím nejúčinnější variantu možného vyčištění 
odpadních vod, charakterizovaných nerovnoměrnou bilancí.  ČOV je navržena maximálně flexibilně. I když 
základní výpočet v „doplnění dokumentace“ byl proveden pro průměrné množství odpadních vod (4,92 m3/d) , je 
zřejmé, že předpokládané parametry čištění budou  dosaženy i při dvojnásobném zatížení ČOV (strana  8 
doplnění dokumentace). Je to umožněno  tím, že se jedná o reaktory se suspendovanou biomasou (s možností 
zvětšit její zásobu v reaktoru),  tím, že ČOV je představována dvěmi paralelními linkami (vzájemná 
zastupitelnost),  tím že při vyšším množství odpadní vody by se jednalo převážně o hydraulický (nikoliv látkový) 
nárůst. Údaje o kvalitě výstupu odpadní vody z ČOV, tak jak jsou uvedeny na str.8 doplnění dokumentace tak 
nebylo třeba pro výše uvedené výpočty/závěry měnit. Problémem je spíše současná legislativa, neumožňující ani 
velmi účinně vyčištěné vody řízeně a kontrolovaně zasakovat, jak je na více místech posudku podrobněji 
rozebíráno, včetně návrhu stanoviska s alternativou jiného řešení v případě včasné legislativní změny.. 
 
Vyjádření k doplnění dokumentace  ze dne 26.3.2008 
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Pisatel nesouhlasí s doplněním dokumentace, jak je autory prezentováno, dle jeho názoru toto 
doplnění jeho připomínky a požadavky nevyřešilo. Konkrétně: 
 
• Je nadále trvale a záměrně používána záměna přeronu z vodojemu za vodoteč a v době, kdy je odběr 

nulový a přesto není žádný přeron, jsou vypočtená ředění nereálná a matoucí. 
Stanovisko: Pokud má být vyhověno požadavkům vodního zákona, je nutno řešit odvod odpadních vod do 
recipientu. Charakter strouhy pod přeronem pramene definici recipientu v zásadě odpovídá i přes 
nevyrovnanost průtoků během sezóny, řešení odvodu do prostoru vodárenského pásma Zimný je neproveditelné. 
Ve výstupech posudku jsou navržena doporučení, která jednak mají detailněji ověřit sezónní dynamiku odtoku a 
pramene, jednak stanovit provozní aspekty pro období, kdy je průtok minimální a přeron prakticky nulový.  
 
• Pokud bude schválena likvidace odpadních vod tak, jak je navržena, stane se to legislativní normou pro 

všechny objekty v ČR a nepovede to k ochraně životního prostředí 
Stanovisko: Analogie předchozí připomínky. Zpracovatel posudku rovněž zastává názor, že environmentálně 
vhodnějším řešením v horských oblastech je řízené a konkrétními podmínkami regulované zasakování do půd a 
podzemních vod před náročným a v řadě aspektů i případně rizikovým sváděním do recipientu. Tato okolnost 
ale musí být řešena změnou příslušných ustanovení vodního zákona a na tuto změnu je orientována i jedna 
doporučená alternativa ve výstupech posudku. 
 
• S tím souvisí kapacitně nevhodně navrhovaná ČOV . Jednak je to další stavba na vrcholu, kapacitně řeší 

jen navrhovanou Bezručovu chatu  a nezohledňuje likvidaci odpadů celého vrcholu, zaústění je nebezpečné 
pro pramen „Na větrech“ a je směrováno do vodárenského pásma  Malenovice  a PR Malenovický kotel 
Přitom na vrcholu jedna ČOV je, její provoz je legální a zkolaudovaný a její kapacita umožňuje likvidaci 
odpadů z celého vrcholu, stačí se jen připojit. 

Stanovisko: Jak bylo uvedeno v komentáři shodné připomínky k původní dokumentaci, zde se názor pisatele a 
zpracovatele posudku rozchází.  Zpracovatel posudku požadoval doplnění dokumentace zejména v oblasti vlivů 
na vody a dle jeho názoru toto doplnění poskytuje potřebné konkretizace. Na rizikovost upozorňuje i příloha č. 6 
dokumentace – hydrogeologické posouzení, na druhé straně ale s ohledem na aktuální podobu vodního zákona 
je generováno vypouštění odpadních vod do recipientů, které ve vrcholové části horských lokalit vykazují 
problémy, o kterých pisatel hovoří. Ve výstupech proudku je ve shodě s odborným názorem zpracovatele 
hydrogeologického posouzení navržena i alternativa pro případ legislativní změny, která by využití lokality Na 
větrech pominula, pro případ, že taková legislativní změna nebude účinná v době zahájení příslušných 
vodoprávních řízení, jsou ve výstupech posudku navrženy určité pojistky a doporučení ke stabilizaci poměrů, i ve 
vztahu k provozu řešené chaty i  k zásadám řešení havarijních situací. Návrh na vypouštění vyčištěných 
odpadních vod do oblasti toku Satina v PR Malenovický kotel ve svém postoji k dokumentaci nezpochybnila ani 
Správa CHKO Beskydy. 
Zpracovatel posudku v zásadě souhlasí s názorem, že vhodnější je využít stávající ČOV na vrcholu, přičemž i 
technologicky by další napojení mohlo přispět k optimálnější bilanci této ČOV, ale je nutno upozornit na dva 
podstatné aspekty takového řešení. Jednak na základě konzultace na vodohospodářském orgánu ve Frýdku-
Místku bylo zjištěno, že stávající ČOV firmy AK 1324 s.r.o. je řádně zkolaudovaná, ale s účinností od 1.1.2008 
nemá vydáno aktuální povolení k vypouštění odpadních vod, takže původní povolení vlastně pozbylo platnosti. 
V souladu s dříve vydaným povolením je výstupní koncentrace BSK5 této ČOV o jeden řád  vyšší než navrhovaná 
koncentrace na vyústění navrhované ČOV pro Bezručovu chatu. Situaci na vrcholu je proto nutno hodnotit jako 
patovou , z tohoto důvodu je hledáno pro záměr Bezručovy chaty řešení jiné, které je v dokumentaci a doplnění 
dle názoru zpracovatele posudku popsáno na základě dostupných podkladů popsáno korektně.   
 
• Je upozorněno na přílohu č. 6 původní dokumentace ve smyslu, že prameniště Na větrech nemá povolený 

odběr a nemá vyhlášená ochranná pásma, dále je upozorněno na nespolehlivost tohoto zdroje, přičemž 
může vydatnost poklesnout pod 0,001 l/s, což je pod  hranicí  praktické využitelnosti 

Stanovisko:  Pokud má být takový odběr realizován, je nutno s pisatelem souhlasit a podmínkou je získání 
povolení k nakládání s vodami dle § 8 vodního zákona. Ve výstupech posudku jsou navržena doporučení ve 
smyslu provozních zásad pro odběr i doporučení k ochraně prameniště. 
 
• Bezručova chata, jak je navržena, neubírá vrcholu Lysé hory zátěž, způsobenou narůstající návštěvností , 

nezlepšuje krajinný ráz a neřeší obslužnost vysokého počtu návštěvníků, dojde pouze k neúčelné 
zastavěnosti vrcholu 

Stanovisko:  Návštěvnost Lysé hory není dána ubytovacími a stravovacími kapacitami, ale obecnou atraktivností 
vrcholu, záměr pouze reaguje na tuto návštěvnost snahou poskytnout lepší stravovací služby oproti dnešní 
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situaci provozovatele bufetu Šantán s tím, že navrhuje  nekomfortní možnost ubytování v omezeném počtu lůžek, 
respektující výstupy urbanistické studie z roku 2002. Ta s obnovou Bezručovy chaty počítá a je územně 
plánovacím podkladem pro řešení ÚP obcí, jejichž správní obvody  na vrchol Lysé hory zasahují. K aspektům 
krajinného rázu se zpracovatel posudku vícekrát vyjadřuje jak v příslušné hodnotící pasáži k dokumentaci a 
doplnění, tak v komentářích k vyjádřením veřejnosti a na tyto komentáře odkazuje, přičemž žádný z orgánů 
ochrany přírody, které se k dokumentaci či jejímu doplnění vyjadřovaly,  navržené řešení z pohledu krajinného 
rázu nezpochybnil.  
 
• Objekt Šantán má být odstraněn a místo něj řešen provozní objekt pro sněžné vozidlo a sněžný skútr, 

s ohledem na velikost rolby  lze očekávat zemní práce značného rozsahu, je upozorněno i na okolnost, že 
v těsné blízkosti objektu vede odpadní potrubí ze stávající ČOV a výstavbou garáže nesmí dojít k jeho 
porušení 

Stanovisko: Ve výstupech posudku je mj. doporučeno, aby objekt provozního zázemí byl prověřen i  
v redukované podobě do suterénu nové Bezručovy chaty, poněvadž přítomnost rolby je s ohledem na zaměření 
záměru pokládána za nadbytečnou a provozní potřeby může zajistit dle názoru zpracovatele posudku i  sněžný 
skútr. Na kontext blízkosti odpadního potrubí z ČOV firmy AK 1324 s.r.o. je v posudku upozorněno včetně 
příslušného doporučení. 
 
V závěru upozorňuje na to, že místo výstavby by mohl být prostor pobývalo chatě upraven pro venkovní 
posezení s naučným koutkem nebo centrální parkování aut a kol. Polemizuje s účelností výstavby nové 
Bezručovy chaty ve vztahu k blokaci významné plochy vrcholu. 
Stanovisko:  Návrh záměru, jak bylo vícekrát zmíněno, respektuje výstupy urbanistické studie vrcholu z roku 
2002, poloha se nachází při okraji plochy vrcholu mimo les, takže zábor vrcholu není nutno pokládat za natolik 
závažný, jako např. pro řešení záměru v centrální části vrcholové plošiny. Ve výstupech posudku jsou navrženy 
dále některé zásady pro nakládání se zeminami z výkopových prací. Pokud je názorem pisatele možnost zajištění 
centrálního parkování aut. Tak tato okolnost jde proti duchu ochrany přírody ve smyslu omezit výjezdy na 
vrchol mimo přímou obsluhu stávajících objektů. Tato okolnost by byla pravděpodobně výrazně narušena 
snahami po řešení komfortního ubytování v některém z objektů poněvadž ke komfortnímu ubytování patří i 
možnost parkování u místa pobytu.  
 
5.3.8. Ing. Karel Chvostek, Frýdek Místek 
Vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007, datováno ve Studénce 
K předloženému návrhu uplatňuje následující připomínky: 
 
1. Navrhovaných 90 míst u stolu je nedostatečné, je zapotřebí minimálně 2 – 3x více 
Stanovisko: Navrhovaná kapacita restauračního zařízení vychází z odhadů propočtů oznamovatele ve vztahu i 
ke kapacitám vodohospodářského zabezpečení provozu, jak je podrobně komentováno v řadě pasáží posudku 
k vlivům na vody.  
 
2. Navrhovaná kapacita ubytování pro personál je nedostatečná, stejně tak i nedostatečná plocha kuchyně a 

jejího zázemí neumožňuje zvýšit výrobu jídel dle návštěvnosti. 
Stanovisko: Lze souhlasit s textem doplnění dokumentace ve smyslu, že 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. Současná ubytovací kapacita (Chata Lysá hora, Kameňák, chata p. Ludvíka ) je vytížena na 5%. Chybí 

však ubytování ( s příslušenstvím na pokoji ) a služby odpovídající době. 
Stanovisko: Oznamovatel se v zásadě  zavázal ke snaze minimalizovat negativní vliv záměru na životní prostředí, 
tomu je tedy uzpůsoben i charakter nabízeného ubytování v omezené kapacitě, které odpovídá poloze v kontaktu 
s nejhodnotnějšími prostory CHKO. Jak je vícekrát zmíněno, s obnovou  Bezručovy chaty je počítáno již 
v Urbanistické studii vrcholu Lysé hory (Gajdušek a kol,. 2002), chata zde již v historii dlouhodobě existovala, 
realizace záměru může přispět k řešení některých 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.).   
 
4. Na LH není nedostatek technického zázemí (ČOV, garáž, prostory pro skladování dřeva, kanalizace, 

zásobník na 100m3 vody, zdroj vody ). Problémem je vypouštění odpadních vod. 
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Stanovisko: S tímto názorem lze v zásadě souhlasit, vypouštění odpadních vod je dle názoru zpracovatele 
posudku klíčovým problémem celého vrcholu, v současnosti silně zkomplikovaný aktuální podobou vodního 
zákona. 
 
5. Navržený způsob vypuštění odpadních vod je nereálný z důvodu nedostatečné kapacity pramene ve 

Větrech. 
Stanovisko: Tento kontext je vícekrát komentován v příslušných pasážích posudku včetně komentáře k podaným 
vyjádřením k dokumentaci, na tyto komentáře (OS Beskydčan, Hnutí Duha, vodohospodářské orgány) 
zpracovatel posudku v bližším odkazuje. 
 
6. Nekomerční činnost při provozu BCH je nereálná, pouze dostatečně silný a čitelný subjekt může zajistit 

řádnou funkci zařízení. 
Stanovisko: Připomínka je dána mj. i motivací pisatele, který dle IS EIA na www.env.cz je statutárním 
zástupcem oznamovatele pro obnovu horské chaty na Lysé hoře (viz záměr OV9061), která je navržena výrazně 
komerčněji (viz oznámení Urbanec 2006, dokumentace Urbanec 3/2008). Zpracovatel posudku soudí, že 
orientace oznamovatele obnovy Bezručovy chaty na zlepšení stravovacích podmínek za předpokladu vyhovění 
požadavkům likvidace odpadních vod a poskytování jen méně komfortního krátkodobého ubytování je více 
v souladu s lokalizací záměru uvnitř CHKO v bezprostřední blízkosti nejcennějších lokalit I. zóny, než 
komerčněji pojaté služby hotelového typu s možností generování dalších požadavků na využívání území v okolí 
vrcholu Lysé hory. Jinak aspekty obchodně ekonomické nepřísluší zpracovateli posudku blíže komentovat, jdou 
mimo věcnou náplň procesu EIA. 
 
Závěrem konstatuje, že plánovaný objekt je nahraditelný stávajícími ubytovacími a 
stravovacími kapacitami, případně jejich modernizací. Nebylo by nutno zastavovat vrchol. 
Výstavbu BCH nepovažuje za nutnou a je proti ní. 
Stanovisko:  Zde si pisatel částečně protiřečí, poněvadž především stravovací služby na 
vrcholu jsou s ohledem na návštěvnost určující formou nabídky a výraznější rozšiřování 
ubytovacích kapacit v komfortnějším provedení jsou z hlediska ochrany přírody nežádoucí.  
Závěr dle názoru zpracovatele posudku  spíše vyplývá z motivace pisatele jako oznamovatele 
záměru obnovy chaty na Lysé hoře. 
 
Vyjádření k doplnění dokumentace ze dne 27.3.2008, datováno ve Frýdku-Místku 
Pisatel shrnuje připomínky k doplnění dokumentace do 7 bodů, z nichž některé jsou prakticky 
opakováním původních připomínek k původní dokumentaci a z velké části jsou kompatibilní 
s připomínkami ing. Ulmana k doplnění dokumentace. Konkrétně: 
1. vodní zdroj Na Větrech nemá povolení k odběru vody ani vyhlášení ochranných pásem, nemá stanoveny 

limity a povolení na odebírání množství vody. 
Stanovisko:  Pokud má být takový odběr realizován, je nutno s pisatelem souhlasit a podmínkou je získání 
povolení k nakládání s vodami dle § 8 vodního zákona. Ve výstupech posudku jsou navržena doporučení ve 
smyslu provozních zásad pro odběr i doporučení k ochraně prameniště. 
 
2. Navrhovaný způsob likvidace odpadních vod z ČOV je dle hydrogeologického posouzení fy AQD-envitest 

považován za nevhodný a rizikový. 
Stanovisko: Jak je uvedeno v komentáři shodné připomínky ing. Ulmana k doplnění dokumentace, dokumentaci, 
zde se názor pisatele a zpracovatele posudku rozchází.  Zpracovatel posudku požadoval doplnění dokumentace 
zejména v oblasti vlivů na vody a dle jeho názoru toto doplnění poskytuje potřebné konkretizace. Na rizikovost 
upozorňuje i příloha č. 6 dokumentace – hydrogeologické posouzení, na druhé straně ale s ohledem na aktuální 
podobu vodního zákona je generováno vypouštění odpadních vod do recipientů, které ve vrcholové části 
horských lokalit vykazují problémy, o kterých pisatel hovoří. Ve výstupech proudku je ve shodě s odborným 
názorem zpracovatele hydrogeologického posouzení navržena i alternativa pro případ legislativní změny, která 
by využití lokality Na větrech pominula, pro případ, že taková legislativní změna nebude účinná v době zahájení 
příslušných vodoprávních řízení, jsou ve výstupech posudku navrženy určité pojistky a doporučení ke stabilizaci 
poměrů, i ve vztahu k provozu řešené chaty i  k zásadám řešení havarijních situací.  
 
3. Upozorňuje na varující způsob, jakým se věřitelé vyrovnávají s problémem nedostatečné kapacity vodního 

zdroje v období sucha a zimy a upozorňuje na nevhodnost slovní a právní ekvilibristiky, která nepřispívá 
k ochraně přírody a lidí 
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Stanovisko: Zde se názor zpracovatele posudku a pisatele rozchází. Prezentované výstupy doplnění 
dokumentace lze v zásadě akceptovat, poněvadž došlo ke konkretizaci předpokládaných parametrů ohledně 
vypouštění odpadních vod  i ke konkretizaci odhadů vlastního ovlivnění vody v prameništi jak z hlediska 
vydatnosti, tak z hlediska kvality, takže uvedené údaje lze akceptovat jako vstup do hodnocení vlivů na vody. 
K prezentovaným propočtům, výpočtům a kvalifikovaným odhadům není nutno vznášet zásadní připomínky, 
vstupní hodnoty ohledně ekvivalentu produkce odpadních vod lze akceptovat (blíže viz komentář k výstupům, 
kapitola B.III.2 Odpadní vody.  
Lze dále konstatovat, že pro výpočet směšovací rovnice a  Streeter-Phelpsovu rovnici  by bylo nereálné počítat 
množství odpadních vod pouze pro období bez ubytování. Jako minimum množství odpadní vody tak bylo 
doplněním dokumentace vzato množství při plném ubytování 3,5 měsíce/rok, jak je výše uvedeno. Pro tuto 
hodnotu (4,92 m3/d = 0,057 l/s) byly provedeny hlavní výpočty ovlivnění toku, s příznivým výsledkem (strana 8 a 
násl. doplnění dokumentace). Je logické, že pro vyšší počet dní plného ubytování v roce a pro možná vyšší 
vypouštěná množství vody v důsledku  využití akumulovaných dešťových vod (cca 455 m3/rok- strana 35 
dokumentace)  je nutno počítat i s obdobím vyšších množství odtékající vody. Tato vyšší množství (max. 8,4 m3/d) 
byla převzata z posouzení fy KONEKO (2005), mohla být ale v dokumentaci či doplnění lépe odůvodněna (viz 
komentář ke kapitole odpadní vody). Doplnění dokumentace již ale mohlo přihlédnout v kapitole 2.1.3 na  str. 8 
- 9 k emisním standardům, daných přílohami NV č. 229/2007 Sb., účinného od 1.10.2007. 
Podrobněji a precizněji však mohla být dle názoru zpracovatele posudku odůvodněna a vypořádána situace v 
obdobích, kdy je prameniště skutečně reálně bez přítoku z přeronu a z věcného hlediska (legislativní podstata na 
věcné podobě  zásaku do podpovrchového odtoku nic nemění) po období, kdy koryto stružky pod pramenem není 
dotováno přeronem, dochází vlastně k infiltraci vyčištěné odpadní vody do mělkého podpovrchového oběhu.  
S ohledem na stupeň vyčištění vody a charakter podloží nelze očekávat výraznou eutrofizaci, navíc možnost 
dokumentací deklarované určité dotace z akumulace dešťových vod může situaci nadlepšit. V tomto kontextu 
však aspekt dotace z akumulace dešťových vod  může být dle názoru zpracovatele posudku i kontraproduktivní 
ve vztahu k potřebě akumulace dešťových vod pro řešení užitkové vody v objektu právě mj. pro období sucha.  
Dokumentace i doplnění se v daném kontextu mohlo podrobněji zabývat i aspektem ovlivnění vydatnosti 
pramene jako zdroje vody v kapitole vlivy na vody, i když základní aspekty dokumentace vyslovuje již v kapitole 
ke zdrojům vody. 
Dokumentace a doplnění dokumentace  uvádí řadu opatření ve vztahu k prevenci, eliminaci, minimalizaci vlivů 
na vody s tím, že navrhovaná opatření reálně většinu možných dopadů na vodu výrazně omezují a do návrhu 
stanoviska je lze, s určitým upřesněním a doplněním, v zásadě převzít. Mohla být detailněji promítnuta opatření 
technického charakteru z hlediska vlastního technického řešení vypouštění, která jsou volně zmiňována v textu 
dokumentace i doplnění dokumentace,  včetně požadavků monitoringu.  
Zpracovatel posudku, i ve vztahu k úvodu komentáře kapitoly vlivy na vody, pokládá za potřebné  uplatnit 
legislativně podmíněnou preferenci způsobu řešení odpadních vod, který nebude potřebovat příjmový recipient. 
Zpracovatel posudku pokládá za potřebné v této souvislosti konstatovat, že i  přes aktuální  legislativní 
nepřípustnost jde z věcného hlediska v případě vypouštění kvalitně vyčištěných vod o environmentálně 
nejpřijatelnější nakládání s vyčištěnými odpadními vodami v horském prostředí oproti obecně náročným 
aspektům odvedení těchto vod do nejbližšího (nebo vhodného) recipientu, s ohledem na případné zásahy do 
vodního režimu citlivých oblastí a biotopů. Je proto navrženo mj. v případě včasné novely legislativy před 
zahájeném stavby preferovat možnost infiltrace přes štěrkové vrstvy inertního materiálu (např. ještě na 
pozemcích KČT v okolí Bezručovy chaty), což ale neznamená zmírnění přístupu ohledně kvalitativních 
parametrů vyčištěných odpadních vod, před řešením odvodu do recipientu. 
Ve výstupech posudku jsou obsažena konkrétní doporučení pro všechny fáze posuzovaného záměru, která mohou 
tvořit v případ jejich akceptování příslušným orgánem ve stanovisku, vydaném podle § 10 zákona, potřebný 
vklad pro řešení navazujících řízení ve smyslu vodního zákona.  
Zpracovatel posudku nechápe, z jakého důvodu a v jakém smyslu je v připomínce oznamovatel, případně 
zpracovatel doplnění dokumentace označován za věřitele, tato terminologie je irelevantní ve vztahu k procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
4. Opakuje, že neplatí termíny průměrná hodnota přeronu a rovnoměrný přítok odpadní vody, po řadu měsíců 

bude platit nulová hodnota přeronu a přítok odpadní vody bude nerovnoměrným nárazový, směšovací 
poměry a rizikové poměry budou zcela jiné 

Stanovisko: Obdobná, jen poněkud  jinak prezentovaná připomínka. Pokud má být vyhověno požadavkům 
vodního zákona, je nutno řešit odvod odpadních vod do recipientu. Charakter strouhy pod přeronem pramene 
definici recipientu v zásadě odpovídá i přes nevyrovnanost průtoků během sezóny, řešení odvodu do prostoru 
vodárenského pásma Zimný je neproveditelné. Ve smyslu doplnění dokumentace na str. 11 je vysloven 
předpoklad, že uvedený stav  může nastat po dobu 50-90 dní v roce. I v tom případě by měly být vypočtené 
hodnoty dodrženy (podpovrchový odtok zůstává v předpokládané výši, odtok bude nařeďován ze zásobníku 
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dešťové vody). Legislativa (§§2,43 vodního zákona) tento stav připouští. Ve výstupech posudku jsou navržena 
doporučení, která jednak mají detailněji ověřit sezónní dynamiku odtoku a pramene, jednak stanovit provozní 
aspekty pro období, kdy je průtok minimální a přeron prakticky nulový.  
 
5. Upozornění na to, že v těsné blízkosti Šantánu nebo pod ním vede kanalizační potrubí z ČOV firmy AK 

1324 s.r.,o a Radiokomunikací, proto nemůže dojít k jeho porušení. 
Stanovisko: Na kontext blízkosti odpadního potrubí z ČOV firmy AK 1324 s.r.o. je v posudku upozorněno včetně 
příslušného doporučení.Shodná připomínka s připomínkou ing. Ulmana. 
 
6. Kapacita plánované ČOV je nedostatečná, navržené zaústění odpadních vod je nevhodné a na hranici 

možností a neumožní likvidaci odpadních vod z celého vrcholu v současnosti, natož výhledově při 
současném rozvoji turistiky. Stávající ČOV na vrcholu je vytížen a ze 40% a toto navýšení pokryje. 

Stanovisko: V zásadě opět prakticky shodná připomínka s připomínkou ing. Ulmana k doplnění dokumentace. 
ČOV je navržena maximálně flexibilně. I když základní výpočet v „doplnění dokumentace“ byl proveden pro 
průměrné množství odpadních vod (4,92 m3/d) , je zřejmé, že předpokládané parametry čištění budou  dosaženy 
i při dvojnásobném zatížení ČOV (strana  8 doplnění dokumentace). Je to umožněno  tím, že se jedná o reaktory 
se suspendovanou biomasou (s možností zvětšit její zásobu v reaktoru),  tím, že ČOV je představována dvěmi 
paralelními linkami (vzájemná zastupitelnost),  tím že při vyšším množství odpadní vody by se jednalo převážně 
o hydraulický (nikoliv látkový) nárůst. Údaje o kvalitě výstupu odpadní vody z ČOV, tak jak jsou uvedeny na 
str.8 doplnění dokumentace tak nebylo třeba pro výše uvedené výpočty/závěry měnit. Problémem je spíše 
současná legislativa, neumožňující ani velmi účinně vyčištěné vody řízeně a kontrolovaně zasakovat, jak je na 
více místech posudku podrobněji rozebíráno, včetně návrhu stanoviska s alternativou jiného řešení v případě 
včasné legislativní změny. Zpracovatel posudku v zásadě souhlasí s názorem, že vhodnější je využít stávající 
ČOV na vrcholu, přičemž i technologicky by další napojení mohlo přispět k optimálnější bilanci této ČOV, ale je 
nutno upozornit na dva podstatné aspekty takového řešení. Jednak na základě konzultace na vodohospodářském 
orgánu ve Frýdku-Místku bylo zjištěno, že stávající ČOV firmy AK 1324 s.r.o. je řádně zkolaudovaná, ale 
s účinností od 1.1.2008 nemá vydáno aktuální povolení k vypouštění odpadních vod, takže původní povolení 
vlastně pozbylo platnosti. V souladu s dříve vydaným povolením je výstupní koncentrace BSK5 této ČOV o jeden 
řád  vyšší než navrhovaná koncentrace na vyústění navrhované ČOV pro Bezručovu chatu. Situaci na vrcholu je 
proto nutno hodnotit jako patovou , z tohoto důvodu je hledáno pro záměr Bezručovy chaty řešení jiné, které je 
v dokumentaci a jejím doplnění dle názoru zpracovatele posudku popsáno na základě dostupných podkladů 
popsáno korektně.   
 
7. Ubytovacích kapacit je na vrcholu Lysé hory dostatek – 105 lůžek a proto chata v tomto směru nic neřeší. 

S ohledem na nízké plánované kapacity restaurační pak chata nepomůže řešit ani tento problém. 
Stanovisko: Analogie připomínky k původní dokumentaci. Zpracovatel posudku soudí, že orientace 
oznamovatele obnovy Bezručovy chaty na zlepšení stravovacích podmínek za předpokladu vyhovění 
požadavkům likvidace odpadních vod a poskytování jen méně komfortního krátkodobého ubytování je více 
v souladu s lokalizací záměru uvnitř CHKO v bezprostřední blízkosti nejcennějších lokalit I. zóny, než 
komerčněji pojaté služby hotelového typu s možností generování dalších požadavků na využívání území v okolí 
vrcholu Lysé hory. 
 
5.3.9. Pan Martin Janča 
Vyjádření zaslané jen elektronicky ze dne 13.9.2008 
 
• 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. 

Stanovisko: S obnovou  Bezručovy chaty je počítáno již v Urbanistické studii vrcholu Lysé hory (Gajdušek a 
kol., 2002), chata zde již v historii dlouhodobě existovala, realizace záměru rovněž může přispět  k řešení 
současných problémů vrcholu Lysé hory (neestetický vzhled některých provizorních staveb – Šantán, chata Lysá 
hora, stav vrcholu, nekoordinovaný pohyb návštěvníků po celém prostoru vrcholu bez dostatečného počtu míst 
k sezení, nová legislativa v oblasti vodního hospodářství, atp.). Ve výstupech posudku je mj. navrženo i prověřit 
možnost řešení provozního zázemí v suterénu nové Bezručovy chaty a uvolnit tak i prostor po demolici objektu 
Šantán. Aspekt akustické zátěže z tepelného čerpadla je dokumentací řešen s tím, že akustická zátěž na hranici 
NPR Mazák vyhoví podkladům dle odborné literatury 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 
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disturbanční dopad než hluk z provozu Bezručovy chaty. Přesto je navrženo i akustické odclonění tepelného 
čerpadla. Kontext krajinného rázu je dokumentací, doplněním dokumentace  i posudkem vícekrát řešen s tím, že 
poloha navrhované Bezručovy chaty není z pohledu krajinného rázu kolizní a i vyjádření obce architektů 
pokládá architektonické řešení záměru za kvalitní.  

5.4. Jiné subjekty výše nezahrnuté 
 
Žádné vyjádření jiného subjektu (odborné instituce apod.) nebylo k dokumentaci či dodatku 
k ní vydáno. 
 
******* 
Všechna obdržená vyjádření k dokumentaci (dodatku dokumentace) v plném znění jsou 
doložena v rámci přílohy č. 1 posudku. 
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VI. ZÁVĚR – CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI 
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
K posouzení byla předložena Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu 
Přílohy č. 4 a doplnění na záměr 

 
Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech 

 
zpracovaná  RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem  s kolektivem spolupracovníků  v červnu 2007, 
včetně samostatných příloh odborných studií. Na základě vyjádření k dokumentaci bylo 
vyžádáno  doplnění  dokumentace, zpracovaný v lednu 2008  jádrem řešitelského kolektivu 
původní dokumentace.  
 
Dokumentace a dodatek byly posouzeny dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném 
znění (pro řešenou proceduru znění zák. č. 163/2006 Sb.) v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto 
zákona. Lze konstatovat, že Dokumentace je zpracována v intencích  zákona č. 100/2001 Sb. 
ve znění zák. č. 163/2006 Sb. a lze ji jako podklad pro hodnocení vlivů na životní prostředí 
akceptovat s některými věcnými i metodickými výhradami ke zpracování některých kapitol, 
s potřebou vyžádat si doplňující údaje a podklady a výrazně upravit podmínky jako vklad  do 
dalších stupňů přípravy záměru..  
 
S ohledem na údaje obsažené v Dokumentaci, doplnění   a v dalších vyžádaných podkladech a 
při respektování doporučení uvedených v návrhu stanoviska příslušnému úřadu 
 

doporučuji 
realizovat záměr 

Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech 
 

v aktivní variantě U1 a podmíněně  s odvodem odpadních vod a řešením zásobování vodou 
ve variantě V1 (pokud nedojde do doby zahájení vodoprávního řízení k účinnosti v novely 
vodního zákona). Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených 
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesáhnou míru 
stanovenou zákony a dalšími předpisy ani únosnost území, těžiště požadavků je směřováno do 
fáze výstavby a do oblasti ochrany vod, ochrany přírody, krajiny a lesa, dále pak do pojetí 
provozu objektu v podmínkách lokalizace na vrcholu Lysé hory v bezprostřední blízkosti 
jedněch z nejhodnotnějších prostorů CHKO Beskydy.  
 

VII. NÁVRH STANOVISKA PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU 
 
Přiložen na následujících stranách posudku.  
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Návrh stanoviska 
 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 - Vršovice 

___________________________________________________________________ 
                                        V Praze dne: 

č.j.: 
 

STANOVISKO 
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č. 163/2006 Sb. 

o posuzování vlivů na životní prostředí,  ve znění přílohy č. 6  zákona 
 

I. Identifikační údaje 

I.1. Název záměru:  Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech 
 
I.2. Kapacita záměru:   
Replika Bezručovy chaty původní se stejným půdorysným řešením (šířka a délka hlavní části 
objektu přibližně 13,15 x 26,6 m, výška budovy v nejvyšší části 8,4 m) i základním 
architektonickým řešením. Základní kapacitní údaje: 
• poskytování restauračních služeb:  produkce průměrně asi 100 hlavních jídel denně, max. 

až 250 jídel denně, 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: max. 14 lůžek (po dohodě se Správou CHKO Beskydy), ubytování 
jen krátkodobě a v turistické kategorii. 

Vyvolané investice: 
• rekonstrukce vodovodu v délce 390 m 
• řešení odvodu odpadních vod z ČOV do vodoteče „Na Větrech“ v délce 377 m ve shodné 

stopě výkopu. 
 
I.3. Umístění záměru:  

kraj:      Moravskoslezský 
příslušná obec:    Malenovice, Ostravice 
místní část:     nestanovena 
k.ú.:      Malenovice, Staré Hamry 2 
Záměr bude realizován na místě původní Bezručovy chaty na parcele č. 437/3 v k.ú. Staré 
Hamry 2. Kromě toho bude opraven vodovod a uloženo nové potrubí pro vedení vyčištěné 
odpadní vody v trase vedoucí od chaty směrem k prameništi Velké Větry – v k.ú. Malenovice. 
  
I.4. Obchodní firma oznamovatele   
Klub českých turistů 
 
I.5. IČ oznamovatele:               
00505609 
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I.6. Sídlo oznamovatele:     
Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 
 

II.  Popis průběhu hodnocení  

II.1. Oznámení: 

Bylo vypracováno autorizovanou osobou RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem. s  kolektivem 
spolupracovníků v listopadu 2006 podle Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zák. č. 
163/2006 Sb. a  v prosinci  2006 předloženo příslušnému úřadu, tj. ministerstvu životního 
prostředí. Zjišťovací řízení zahájeno přípisem MŽP, odboru výkonu státní správy IX 
v Ostravě pod čj. 580/913/ENV/2006  dne 8.1.2007. 

Závěrem zjišťovacího řízení, vydaného MŽP – OVSS-IX v Ostravě pod čj. 
580/913/ENV/06/2007  ze dne 19.3.2007  bylo stanoveno, že záměr bude podléhat dalšímu 
posuzování podle zákona.  
 

II.2. Dokumentace: 

Byla vypracována autorizovanou osobou RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem. s  kolektivem 
spolupracovníků v červnu   2007 podle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zák. č. 
163/2006 Sb. a  v červnu  2007 byla předložena příslušnému úřadu.  

Součástí Dokumentace je komentář z hlediska ochrany přírody a krajiny (RNDr. Věra 
Koutecká, Zdeněk Polášek, červen 2007), navazující na dříve provedené hodnocení vlivů 
záměru obnovy Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech na lokality soustavy Natura 2000 
(Koutecká, Polášek , červenec 2005). 
 
II.3. Posudek: 
Posudek zpracoval RNDr. Milan Macháček, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke 
zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 Sb., č.j. 6333/246/OPV/93  
ze dne 15.4.1993.  Posudek byl příslušnému úřadu předložen  4.2.2008. 
 
II.4. Veřejné projednání: 

Místo veřejného projednání: 

Datum veřejného projednání: 

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

 Předložení Oznámení: 15.12.2006 na příslušný úřad: ministerstvo životního prostředí, 
Praha 

 Převedení procedury na OVSS-IX Ostrava přípisem čj. 89798/ENV/06 ze dne 19.11.2006, 
doručeno 27.12.2006 (všechny další kroky procedury pak řešeny tedy MŽP – OVSS-IX 
Ostrava) 

 Zahájení zjišťovacího řízení: 8.1.2007, pod čj.  580/913/ENV/2006 

 Závěr zjišťovacího řízení: 19.3.2007, pod čj. 580/913/ENV/06/2007, sp.zn. 000381/A-10 
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 Předání závěru zjišťovacího řízení: 20.3.2007, pod čj. 580/913/ENV/06/2007, sp.zn. 
000381/A-10 

 Zpracování dokumentace: červen 2007, RNDr. Bc. Jaroslav Bosák a kol. 

 Předložení dokumentace: červenec 2007 

 Zveřejnění dokumentace: 2.8.2007, pod čj. 580/913/ENV/06/2007, sp.zn. 000381/A-10 

 
Další časový průběh procedury je následující: 

 Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 20.9.2007, příslušný úřad: MŽP – OVSS – IX 
Ostrava, pod čj. 580/913/ENV/06/2007, sp.zn. 000381/A-10, poslední podklady pro 
vypracování posudku doručeny 29.10.2007 

 Návrh zpracovatele posudku na vrácení  dokumentace k doplnění čj. EX 27/2007-Ma ze 
dne 27.11.2007  

 Vrácení dokumentace k doplnění, MŽP-OVSS – IX Ostrava ze dne 29.11.2007 pod čj. 
580/913/ENV/06/2007, sp.zn. 000381/A-10 

 Doplnění dokumentace RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, leden 2008 

 Předložení doplnění Dokumentace: leden 2008 

 Zveřejnění doplnění dokumentace: MŽP-OVSS-IX Ostrava, 19.2.2008, pod čj. 
580/913/ENV/06/08, sp.zn. 000381/A-10 

 Postoupení doručených vyjádření k doplnění dokumentace zpracovateli posudku: MŽP 
OVSS-IX Ostrava 580/913c/ENV/06/08, sp.zn. 000381/A-10, ze dne 7.4.2008, doručeno 
16.4.2008 

 Žádost o prodloužení lhůty k vypracování posudku: čj. EX 15/2008 – Ma ze dne 
12.6.2008 

 Posudek byl vypracován: 5.8.2008 

 Posudek byl předložen dne: 8.8.2008 

 Závěry zpracovatele posudku: návrh souhlasného stanoviska s podmínkami 

 Závěry veřejného projednání: 
Bude doplněno po případném veřejném projednání dokumentace a posudku (konání 
veřejného projednání - kontext § 9 odst. 9 a § 17 zákona) 

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. v platném znění se k posuzované 
dokumentaci (doplňku dokumentace) vyjádřily následující subjekty (kurzívou vyjádření došlá 
pouze e-mailem): 
• Obec Malenovice, vyjádření  k dokumentaci ze dne  12.9.2007,  čj. mal/861/2007 
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vyjádření odboru ŽPaZ k dokumentaci čj. MSK 

1123288/2007 spis.zn. ŽPZ/2298/2007/Bal 208.2 A5 ze dne 22.8.2007 
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vyjádření odboru ŽPaZ k doplnění dokumentace 

čj. MSK 34159/2008 spis.zn. ŽPZ/2298/2007/Bal 208.3 V10 ze dne 26.3.2008 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, vyjádření 

k dokumentaci čj. ČIŽP/49/OOO/0721913.001/07/VRT ze dne 21.8.2007 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, vyjádření k doplnění 

dokumentace čj.  ČIŽP/49/OOO/0721913.003/08/VHK ze dne 7.3.2008 



Posudek  o hodnocení vlivů na životní prostředí dle § 9 zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění zák.č.163/2006 Sb. 
OBNOVA BEZRUČOVY CHATY V BESKYDECH  

Str. 4    

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského  kraje se sídlem v Ostravě, vyjádření 
k dokumentaci čj. HOK/FM-34443/215.1.2/07 ze dne 15.8.2007 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor  zvláště chráněných částí přírody, vnitřní  sdělení 
k dokumentaci čj. 58404/ENV/07-2824/620/07 ze dne 1.10.2007 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor  zvláště chráněných částí přírody, vnitřní  sdělení 
k doplnění dokumentace čj. 14946/ENV/08-622/620/08 ze dne 26.3.2008 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, stanovisko k ochraně vod 
k dokumentaci,  čj. 3355/740/07; 58405/ENV/07 ze dne 15.8.2007 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, stanovisko k ochraně vod 
k doplnění dokumentace,  čj. 14944/ENV/08; 705/740/08 ze dne 27.2.2008 

• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy, vyjádření k dokumentaci čj. 3997/BE/2007 ze dne 10.9.2007 

• Občanské sdružení Beskydčan, Sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí 
Moravskoslezských Beskyd, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007, bez čj. 

• Občanské sdružení Hnutí Duha, místní skupina Olomouc, vyjádření k dokumentaci  ze 
dne 13.9.2007 

• Ing. Martin Ulman, Bohumín, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007 
• Ing. Martin Ulman, Bohumín, vyjádření k doplněné dokumentace ze dne 26.3.2008 
• Ing. Karel Chvostek, Frýdek-Místek, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007 
• Ing. Karel Chvostek, Frýdek-Místek, vyjádření k doplnění dokumentace ze dne 27.3.2008 
• Paní Monika Kašparová, Ostravice, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Pan Radek Menšík, Frýdek-Místek, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007 
• Paní Martina Kašná, Frýdek –Místek, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Pan Tomáš Duda, Ostrava, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Paní Barbora Solilová, Kravaře u Hlučína, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Pan Jakub Musiolek, Dobrá, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Paní Alena Ratajová, Olomouc, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Paní Lenka Přibylová, Opava, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Paní Lenka Zelenková, Zdenice, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Pan Vladimír Bílek, Mohelnice, vyjádření k dokumentaci ze dne 24.9.2007 
• Paní Veronika Syrová, Žichlínek, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Paní Adéla Kulštruková, Přerov, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Mgr. Michal rezek, Brno, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Paní Eva Štefková, Napajedla, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007 
• Pan Jan Křivonožka , Fulnek, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Paní Anna Sypěnová, Přerov, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Paní Pavla Široká, Palkovice, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Paní Zdenka Sadílková, Plzeň, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Pan Martin Janča, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007 
• Paní Eva Stanovská, Vřesina, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
• Pan Michal Bojda, Lidečko, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
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III. Hodnocení záměru 

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti  
 
Záměr především znamená obnovu vyhořelé a chaty v původní dispozici a umístění v JZ části 
vrcholové plošiny Lysé hory. Těžiště vlivů se nachází především ve fázi přípravy území a 
výstavby s ohledem na  terénní podmínky zejména pro výstavbu vodohospodářských investic 
(kontext lesních porostů¨, dotčení turistického chodníku, průnik po chodníku a trase 
historického vodovodu NPR Mazák), těžiště vlivů provozu spočívá především v možném 
ovlivnění pramenního vývěru „Na Větrech“ ve vztahu k odběru vody a vypouštění odpadních 
vod., dále je nutno řešit především komplex provozu objektu ve vztahu k energetice, okolním 
cenným biocenózám v I. zóně CHKO Beskydy. 
Negativní ovlivnění zdravotního stavu obyvatel a významné negativní ovlivnění předmětů 
ochrany EVL a PO Beskydy nebylo prokázáno. 

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Navržené technické řešení představuje především obnovu (repliku) původní prvorepublikové 
vyhořelé chaty se stejným původním i architektonickým řešením s tím, že jsou do objektu 
vneseny moderní a účinné technické nebo technologické prvky ochrany prostředí (zejména 
ČOV, technické řešení provozu, energetika, osvětlení). Měřítkem i pojetím odpovídá horským 
stavbám obdobného charakteru, navržené pojetí nové ČOV vychází z nejlepší dostupné 
technologie s ohledem na nevyrovnanost zátěže. Navržené řešení odvodu odpadních vod 
vychází z aktuálně platné legislativy, která neumožňuje zasakování i účinně vyčištěných 
odpadních vod  do podloží (podzemních vod) odvedením do struhy pod prameništěm „Na 
větrech“ přípoloží k rekonstruovanému potrubí historického vodovodu . 
Zpracovatel posudku konstatuje, že navržené technické řešení odpovídá zejména inovací 
vnitřního vybavení soudobým poznatkům výstavby a provozu horských chat. Bylo nutno 
konkretizovat zásady pro fázi výstavby z důvodu co nejšetrnějšího pojetí zásahu do 
přírodního prostředí, vzhledem k poloze v citlivém prostoru vrcholové části Lysé hory a 
kontaktu s hodnotnými  územími CHKO Beskydy v I. zóně. Navržené řešení odpadních vod 
z hlediska technického pojetí ČOV představuje nejvyšší dosažitelný standard z hlediska 
účinnosti čištění vod s nevyrovnanými (silně proměnnými)  objemovými parametry.  

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a podmínek pro sledování a 
rozbor vlivů na životní prostředí 

Autorský tým dokumentace dospěl k níže uvedené formulaci systému opatření, doporučení a 
podmínek (aktualizovaná podoba z doplnění dokumentace, str. 36-41): 
 
Opatření ve fázi přípravy: 
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. 
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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.  

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. 
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.  
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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. 

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 modré 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 některých druhů ptáků protahujících v noci. Tato 
možnost ovšem závisí na zvážení všech zainteresovaných stran. 
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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: 
8. Dodržovat zpracovaný a schválený provozní řád  čistírny odpadních vod se zřetelem k minimalizaci 

vypouštěného znečištění. 
9. Nepřekračovat hodnoty povoleného množství odběru vod z prameniště. 
10. 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 
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.  

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr byl předložen v monovariantní podobě z hlediska umístění a technologie, v jediném 
kapacitním návrhu. Aktivní varianta je podmíněně akceptovatelná. 
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III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci  a k posudku  
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem XX vyjádření k dokumentaci a 
XX vyjádření k dodatku dokumentace, některá obsahovala kritické až nesouhlasné postoje 
k záměru a dokumentaci. 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části 
V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření 
byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována, případně 
konkretizována a následně  ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému úřadu. 

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 

Bude provedeno po jejich případném obdržení. 

 
III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru 
 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění zák. č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů  na základě Oznámení, Dokumentace o hodnocení vlivů na životní 
prostředí,  doplnění Dokumentace, vyjádření příslušných obcí, dotčených správních úřadů, 
veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání 
vydává podle § 10 odst. 3 téhož zákona  

 
S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 

k záměru  
Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech 

 
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních přípravy a realizace záměru a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 

Podmínky souhlasného stanoviska: 
 
Opatření pro fázi přípravy: 
 
• V případě, že do doby zahájení stavby dojde  k nabytí účinnosti změny  vodního zákona ve 

smyslu opětovného uplatnění možnosti vypouštění řádně a účinně vyčištěných odpadních vod do 
podzemních vod, preferovat variantu řízeného zásaku  těchto vod prostřednictvím technicky 
způsobilého objektu zasakování za objektem zemního filtru (při současném prokázání  
technologicky reálné nejvyšší účinnosti vyčištění odpadních vod), oproti variantě odvodu 
vyčištěných odpadních vod do vod povrchových. 

• Pro další přípravu a projednání záměru prověřit v dalších stupních projektové dokumentace 
možnosti využití jiných stavebních konstrukcí odpovídajících místním podmínkám při 
respektování exteriérové úpravy (materiálů). 

 



Posudek  o hodnocení vlivů na životní prostředí dle § 9 zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění zák.č.163/2006 Sb. 
OBNOVA BEZRUČOVY CHATY V BESKYDECH  

Str. 10    

• V dalším stupni projektové dokumentace prověřit možnosti kapacitní či hmotové redukce objektu 
při zachování parametrů restauračního provozu.  

• V dalším stupni projektové dokumentace prověřit reálnou potřebu dalšího samostatného objektu 
provozního zázemí mimo objekt Bezručovy chaty včetně prověření možnosti uplatnění 
redukovaného  provozní zázemí  v suterénu objektu navrhované Bezručovy chaty. 

• V dalším stupni projektové dokumentace prověřit technické možnosti  akustického odclonění 
tepelného čerpadla (v kladném případě o ně doplnit realizaci stavby). 

• V dalším stupni projektové dokumentace detailně vyhodnotit všechny dočasné  zábory PUPFL 
v trase řešení vodohospodářských investic s přihlédnutím k charakteru zvolené technologie 
výstavby.  

• V dalším stupni projektové dokumentace ještě před řešením demolice objektu Šantán prověřit 
skutečnou polohu odpadního potrubí z ČOV  firmy AK 1324 s.r.o. a pro řešení demolice 
(eventuelní jiné využití prostoru po demolici)  zohlednit polohu a funkčnost tohoto 
vodohospodářského díla., 

• V dalším stupni projektové dokumentace prověřit reálnost napojení na stávající vodojem ze 
zdroje Zimný u objektu vysílače a v případě kladného výsledku preferovat napojení na tento 
zdroj. V případě průkazu o neúčelnosti nebo nemožnosti napojení na zdroj Zimný řešit 
zásobování vodou obnovené Bezručovy chaty rekonstrukcí vodovodu ze zdroje prameniště „Na 
větrech“ za podmínky využití všech technických a technologických možností snížení nároků na 
přímý odběr vody z prameniště (akumulace vod, recirkulace apod.) 

• Ověřit aktuální sezónní dynamiku pramene „Na Větrech“ jako uvažovaného zdroje vody. V tomto 
kontextu  provést dlouhodobé hydrologické měření a výpočet využitelné vydatnosti prameniště 
Na Větrech včetně provedení  doplňkového hydrogeologického  posouzení  dané lokality. 

• Vypracovat podrobný provozní řád objektu Bezručova chata, do kterého budou mj. promítnuty 
zásady pro nepřekročení povoleného odběru vody z prameniště „Na Větrech“ a zásady provozu 
objektu pro období, kdy prameniště nebude přirozeně  hydrologicky dotováno. 

• Z důvodu minimalizace nároků na odběr vody z prameniště Na Větrech zejména v obdobích 
sucha řešit akumulaci čerpaných vod z pramene vhodně umístěnou akumulační jímkou o 
minimálním využitelném objemu cca 30 m3, dále zajistit pro užitkovou vodu další prostor 
akumulace dešťových vod o minimálním objemu 50 m3. 

• V dalším stupni projektové dokumentace konkretizovat parametry odpadních vod (množství 
/předpokládaná dynamika/ bilancovaná ve smyslu aktuálního znění přílohy č. 12 vyhl.č. 428/2001 
Sb., kvalitativní parametry vypouštěných odpadních vod z hlediska fosforu, dusíku) na základě 
upřesněných parametrů provozu chaty. 

• Prostor vypouštění řádně a účinně vyčištěných  odpadních vod řešit minimálně 10 m pod úrovní 
odběru (jímání) vody do nepropustného výústního objektu, do kterého zároveň bude řešeno 
vyústění přeronu z prameniště. 

• Vypracovat projekt monitoringu kvality vypouštěných odpadních vod  se stanovením 
monitorovacích míst a prvků, rozsah a četnost (minimálně BSK5 , NEL) projednat 
s vodohospodářským orgánem. 

• V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat a projednat  provozní řád čistírny odpadních 
vod. 

• Nejdéle v posledním vegetačním období před zahájením stavby provést hydrobiologický 
doprůzkum prameniště „Na Větrech“  z hlediska ověření výskytů bioindikačních druhů 
bezobratlých živočichů (stanovení biologické hodnoty prameniště a horního úseku strouhy) jako 
podklad pro řešení vypouštění vyčištěných odpadních vod v případě, že do doby výstavby nebude 
umožněna zákonná likvidace vyčištěných odpadních vod podmokem (infiltrací) do vod 
podzemních. 

• V dalším stupni projektové dokumentace provést zoologický doprůzkum v trase 
vodohospodářských investic s  cílem ověřit především výskyty zvláště chráněných druhů hmyzu 
(zejména mravenci) a případně stanovit ochranná opatření. 

 
 
• V dalším stupni projektové dokumentace ověřit přesnou polohu populace hořce tolitovitého a 
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čípku objímavého oměje pestrého vzhledem ke stavebním objektům záměru (trasa vodovodu a 
kanalizace) manipulačním prostorům pro výstavbu) a v případě zjištění kolize s polohou populace 
zajistit  transfer  jedinců na vhodnou lokalitu mimo dosah stavebních objektů záměru. 

• V rámci konečného pojetí objektu Bezručovy chaty vyřešit rovněž vznik prostoru  pro činnosti, 
spojené s regulací návštěvnosti NPR a nejcennějších prostorů CHKO na vrcholu a v okolí vrcholu 
Lysé hory formou vzniku malého informačního centra o ochraně přírody a krajiny v Beskydech 
s preferencí prostoru Lysé hory. 

• Vypracovat podrobný  návrh havarijního plánu pro nakládání s látkami nebezpečnými vodám s 
tím, že v rámci havarijního plánu budou důsledně navrženy technické, technologické a provozní 
způsoby vyloučení možného havarijního znečištění,  vyplývající z úniku provozních kapalin 
(pohonných hmot, olejů), nátěrových hmot či jiných chemikálií do okolního prostředí. Havarijní 
plán předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení před vydáním kolaudačního souhlasu pro ČOV. 

• V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní protierozní opatření včetně 
stabilizace trasy výkopu na spádnicovém úseku výkopu pro pokládku vodohospodářských 
investic. 

 
Opatření pro fázi výstavby (realizace): 
 
• V rámci organizace výstavby zajistit, že nejméně 10 dní před zamýšleným počátkem zemních 

prací bude organizace provádějící archeologický dohled informována o přesném počátku 
výkopových prací a o umožnění kontroly výkopů. 

• V případě archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost příslušnému památkovému ústavu a 
zajistit záchranný archeologický výzkum; v případě zjištění narušení archeologické terénní 
situace umožnit dokumentaci zjištěného stavu či záchranný archeologický výzkum. 

• Z důvodu minimalizace hlukového zatížení lokality do výdechového kanálu vzduchotechniky 
umístit tlumič hluku. 

• V rámci organizace výstavby zabezpečit, že 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. 

• Důsledně v rámci organizace stavby zabezpečit, že 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.). 

• V rámci výstavby organizačně zabezpečit, že 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. 

• V rámci organizace výstavby zajistit, aby výkopem pro vodovod a kanalizaci nebyla protnuta 
předpokládaná linie dotování pramene nad jímacím zařízením. 

• Veškeré stavební práce na realizaci výkopu pro rekonstrukci vodovodu zajistit ručně, výkopy pro 
stavbu a potrubí provádět 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. 

• Prostor pro realizaci sdruženého objektu pro vypouštění odpadních vod do recipientu řešit ručním  
výkopem, rovněž s preferencí období minimálních srážek. 

• V rámci řešení odpadních vod z objektu osadit kapacitně a technologicky odpovídající lapák tuků. 
• Důsledně zabezpečit, že všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi,  musí být 

v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  
úkapů ropných látek. 

 
 

• Pro fázi výstavby zabezpečit, že bude prováděna preventivní a pravidelná údržba všech 
mechanismů, které budou na zájmové lokalitě používány. Stroje budou zabezpečeny proti úniku 
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ropných látek (např. záchytné vany); rovněž v  průběhu krátkodobé odstávky mechanismů 
zabezpečit, že tyto  budou podloženy záchytnými vanami pro zachycení případných úkapů 
ropných látek. 

• Zabezpečit, aby zařízení staveniště bylo vybaveno chemickým WC. 
• V rámci organizace výstavby zabezpečit, aby splaškové vody z mytí rukou nebyly  vypouštěny 

volně na terén, ale jímány a likvidovány v souladu se zákonem o vodách. 
• Zabezpečit, aby na zařízení staveniště byly v dostatečném množství k dispozici havarijní 

prostředky. 
• Zabezpečit, že na zařízení staveniště nebude dlouhodobě odstavována mechanizace či parkovány 

osobní a nákladní automobily. 
• V rámci organizace výstavby zabezpečit, že 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.). 

• V rámci organizace výstavby zabezpečit, že na zařízení staveniště či vlastní stavbě nebude 
probíhat čerpání PHM. V případě plnění nádrží ručního nářadí nebo kompresorů bude použito 
trychtýře a záchytné vany. 

• V rámci organizace stavby řešit preferenci  ručního způsobu demolice bufetu Šantán  
• V rámci organizace výstavby zabezpečit, že stavební práce budou směřovány do období mimo 

hnízdění většiny druhů ptáků, a to mimo období březen až první polovina července. 
• Nejdéle v posledním vegetačním období před vlastním zahájením stavby zajistit, že jedinci  druhů  

Gentiana asclepiadea – hořec tolitový a Streptopus amplexifolius – čípek objímavý, kteří se 
budou nacházet přímo v trase výkopu pro vodovod a kanalizaci nebo v její bezprostřední blízkosti 
při realizaci varianty V1, budou přesazeni na nejbližší vhodnou lokalitu. Přesazení řešit nejlépe 
počátkem vegetačního období obou druhů, tj. před fází kvetení. Determinaci rostlin, vytipování 
vhodných lokalit a vlastní přesazení řešit na základě podmínek určených orgánem ochrany 
přírody.  

• V rámci organizace výstavby zajistit, aby mladší jedinci vysazených jehličnanů, kteří budou 
dotčeni realizací varianty V1, tedy rekonstrukcí vodovodu a stavbou odpadního potrubí, byla po 
dohodě s vlastníkem (Lesy ČR) v předstihu přesazena nebo nahrazena novou výsadbou.  

• Veškerá odůvodněná kácení dřevin (odlesnění v trase vodohospodářských investic, pokud 
nebudou jedinci z provedených výsadeb z důvodu velikosti přesazeni) realizovat přednostně 
v mimovegetačním období.  

• Nakládání se stavebním a výkopovým materiálem řešit mimo lesní pozemky a okolní porosty, 
během výstavby vyloučit případné dočasné deponie během výstavby v okolních lesních 
porostech. 

• Při vlastní výstavbě vodohospodářských investic v trase vodovodu důsledně zabezpečit ochranu 
vzrostlých (i odumírajících) stromů podél okraje výkopu . 

• Při výkopových a stavebních pracech usměrnit pohyb turistů tak, aby nedocházelo k poškozování 
okolní vegetace (zejména při řešení výkopu pro vodohospodářské investice v turistickém 
chodníku)  jako prevenci vniku živelných chodníků (informační tabule, mechanické zábrany 
apod.). 

• Doložit ke kolaudaci nepropustnost podlah v místech a prostorech nakládání se závadnými 
zejména ropnými) látkami a vybavit je dostatkem sanačních prostředků.  

• V rámci žádosti o kolaudaci předložit  specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu 
výstavby a doložit způsob jejich odstranění. 

• Zajistit, že vznikající odpady během fáze výstavby budou tříděny, odděleně shromažďovány  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. 

• V tomto smyslu dále zajistit, že dodavatel stavby bude mít uzavřenu smlouvu s oprávněnou 
osobou provozující zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu. 
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• Zajistit důslednou rekultivaci všech stavbou zasažených prostorů včetně vrácení původní zeminy 
z výkopu rýhy přednostně pro zásyp rýhy a úpravy kolem objektu vyústění odpadních vod.  

• V prostorech výkopu po turistickém chodníku zabezpečit vyskládání trasy chodníku kamenem 
z důvodu omezení eroze. 

• V rámci řešení výkopu v úseku s vyšším spádem zajistit včasné zakrývání výkopu  z důvodu 
prevence vodní eroze, včetně stabilizace kameny; z důvodu prevence erozního ohrožení uplatnit 
pro rekultivaci povrchu výkopu i šetrně  sejmuté drny  

• Výkop rýhy pro pokládku kabelů řešit s odpovídajícím podílem ruční práce, se zvýšenou mírou 
volby šetrnějších postupů  v obtížnějších prostorech s vyšší kamenitostí povrhu. 

• V rámci organizace výstavby zabezpečit předcházení možnému znečištění půd ukládáním  látek 
škodlivých půdám a vodám v prostorách k tomuto účelu vyhrazených a zabezpečených.  

• Zabezpečit, aby  důvodu prevence ruderalizace území byly v rámci konečných terénních úprav 
důsledně rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. Pro osetí upravených ploch 
budou využity vhodné druhy rostlin odpovídající místním přírodním podmínkám, včetně 
původnosti osiv a rostlinného materiálu. 

• Zabezpečit, aby v průběhu přípravných prací i v průběhu výstavby bylo důsledně dbáno na 
likvidaci invazních druhů rostlin (tzv.neoindigenofytů) v areálu a případných deponiích zemin. 

• Dále zabezpečit, aby případné krátkodobé deponie zeminy byly udržovány v bezplevelném stavu. 
Ty, které nebudou bezprostředně využity do šesti týdnů od vlastní skrývky, upravit osetím 
travinami (s důrazem na původnost osiv a rostlinného materiálu). 

• Smluvně zajistit, že dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti 
všech jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících 
stavebních prací.  

• Po ukončení stavebních prací bude přístupová komunikace bezodkladně uvedena do původního 
stavu, stejně tak jako plocha zařízení stavenišť. 

 
Opatření pro fázi provozu: 
 
• V rámci vytápění objektu využít elektrické energie v kombinaci s tepelným čerpadlem, 

neinstalovat žádná spalovací zařízení pro řešení energetiky objektu.  
• Režim čerpání pitné vody a režim vypouštění vyčištěné odpadní vody nastavit v rámci provozu 

tak, aby byl zajištěn dostatek vody z přeronu jímacího objektu pitné vody v rozsahu minimálně 
0,12 l/s a aby výsledná koncentrace BSK5 ve stružce pod přeronem po smísení odpadní vody 
s vodou z přeronu nebyla vyšší než 3 mg/l. 

• Provádět evidenci odpadového hospodářství původce na základě objektivního zatřídění 
produkovaných odpadů podle skutečných objemů jednotlivých druhů odpadů, výhledově 
vznikajících v rámci modernizovaného provozu, v dalších stupních projektové dokumentace 
upřesnit jednotlivé druhy odpadů, stanovit jejich množství a předpokládané způsoby 
odstraňování odpadů,  vznikajících  v rámci postupné modernizace a provozu SKI areálu 

• Podrobně specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek 
škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci objektu;  tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a 
předpisy odpadového hospodářství;  

• Další využití, případně odstranění těchto odpadů realizovat pouze na smluvním základě se 
subjekty, které doloží, že jsou schopny nakládat se smluvně ošetřenými druhy odpadů způsobem, 
který je v souladu se zvláštními předpisy ochrany životního prostředí a doloží oprávnění k těmto 
činnostem (oprávněnými osobami); 

• Zajistit, že 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. 

• 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 
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do 23 hod, a to pouze lampa před vchodem. Jiné venkovní osvětlení pokládat v zásadě za 
zbytečné (tzn. i ze zadní strany Bezručovy chaty orientované k NPR Mazák).  

• 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. Z pohledu spektra se jeví jako nejvhodnější světlo s převahou vlnové délky 580–650 nm, 
tj. zabarvené do oranžova nebo červena.  

• 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. 

• Prostor objektu a okolí neposkytovat pro konání hromadných sportovně rekreačních akcí, které 
předpokládají pohyb účastníků do plochy NPR; tuto okolnost promítnout do provozního řádu 
objektu.   

• Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy řešit usměrnění pohybu turistů po chodnících v okolí 
vrcholu Lysé hory (mechanické zábrany proti vyšlapávání živelných chodníků a stezek apod.) 

 
Opatření vyplývající z Posouzení podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění (Vlivy na soustavu NATURA 2000): 
 
Do této části návrhu stanoviska jsou  transformovány požadavky, vyplývající z  posouzení 
předloženého naturového hodnocení pro posudek E.I.A. autorizovanou osobou (Příloha č. 3 posudku) 
– subdodavatelem posudku. Prezentace je na základě požadavku MŽP – odboru zvláště chráněných 
částí přírody řešena samostatně i přes určité dublování s některými podmínkami, vyplývajícími 
z jiných výstupů posudku  ve vztahu k jiným problematikám hodnocení předkládaného záměru na 
životní prostředí. Opatření byla pouze rozdělena z hlediska uplatnění v jednotlivých fázích řešeného 
záměru. 
 
Pro fázi přípravy 
 
Nejsou navrhovány. 
 
Pro fázi realizace 
 
• Stavební práce realizovat mimo období březen až první polovina července. 
• Při výkopových a stavebních pracích usměrnit pohyb turistů tak, aby nedocházelo k poškozování 

okolní vegetace a turisté staveniště libovolně neobcházeli a nevznikaly tak nové chodníky 
(instalace informačních tabulí, mechanických zábran, výsadeb apod.). 

• V bezprostřední blízkosti chaty KČT zřídit informační/interpretační panel, který přitažlivou formou 
seznámí návštěvníky s důvody zákazu vstupu mimo značené stezky ve vztahu k citlivým druhům 
živočichů (velké šelmy, kurovití, čáp černý, sovy). 

• Zajistit úpravu ploch v bezprostředním okolí Bezručovy chaty po projednání se Správou CHKO 
Beskydy a v souladu s Urbanistickou studií vrcholu Lysé hory nebo variantním řešením. 

• Provést vybudování umělé vodní nádržky v okolí prameniště Velké větry tak, aby její kvalita vody 
nebyla ovlivněna provozováním ČOV. Parametry nádržky mohou být navrženy ve spolupráci se 
zhotovitelem. 

 
Pro fázi provozu 
 
• Slavnostní otevření chaty realizovat v mimohnízdním období (mimo období březen až první 

polovina července). 
• Nabízet pouze krátkodobou možnost ubytování v objektu (max. 2 noci). 
• Zařízení nebude sloužit k provozování hromadných dlouhodobějších akcí (vícedenní podniková 

školení, hlučné oslavy, apod.). 
• Vyloučit dopravu návštěvníků k chatě KČT soukromými vozidly či vozidly provozovatele objektu. 
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• V chatě KČT zřídit a provozovat informační centrum zaměřené na problematiku ochrany přírody a 
krajiny, včetně lokalit soustavy Natura 2000. 

• Provozovatel zařízení speciálně upozorní ubytované hosty i další návštěvníky chaty (např. formou 
letáku) na zákaz vstupu do ZCHÚ mimo značené cesty a provozování zimních sportů mimo 
vyhrazené prostory (sjezdovka, značené turistické trasy); speciální pozornost věnuje aktérům 
zimních „adrenalinových“ sportů (snowboarding, skialpinismus), a dalších (paragliding, rogalo). 

• V co největší míře omezit světelné znečištění - venkovní osvětlení buď zcela vyloučit, anebo co 
nejvíce omezit. Veškeré venkovní lampy budou osazeny kryty bránící létajícímu hmyzu nebo 
letounům v přímém kontaktu s výbojkou. Jako vhodný kryt se jeví např. plexisklo. Z pohledu 
spektra světla je doporučeno použít světlo zabarvené do oranžova nebo červena. Lze doporučit také 
použití speciálních skel do okna, které eliminují průnik světla ze zdrojů umělého osvětlení interiéru 
do venkovního prostředí, případně žaluzií a okenic. 

• Odpadové nádoby každý večer vyprázdnit do uzamykatelného prostoru. 
• Zajistit průběžný monitoring kvality vypouštěných vod z objektu ČOV. V případě zjištění 

překročení v projektu stanovených limitů realizovat konkrétní technická či organizační opatření ke 
zlepšení stavu vod. 

• Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a ostatními subjekty v území zajistit úpravu 
vrcholových partií Lysé hory dle Urbanistické studie vrcholu Lysé hory (nebo variantního řešení) a 
realizovat opatření k renaturalizaci biotopů na vrcholu Lysé hory. 

 
 
Jihlava, 5. srpna 2008 
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ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA 
 
 
Datum zpracování posudku:                                    31.7.2008 
 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na 
zpracování posudku: 
 
 
RNDr. Milan Macháček, Za Prachárnou 11, 586 05 Jihlava 5,  

RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Žižkova 93, 586 01 Jihlava 
     Tel.+ fax:  567 308 871  GSM: 603 891 284, e-mail: ekoex@iol.cz 
      osvědčení  MŽP č.j. 6333/246/OPV/93  ze dne 15.4.1993 

(autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací, posudků dle z.č. 100/2001 Sb.) 
pověřený zpracovatel posudku 

 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Třída Obránců míru 1270/4, 79201 Bruntál 

RNDr. Marek Banaš, Ph.D.,  Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 1026/15, 779 00 Olomouc – Nová Ulice 
     Tel:   GSM: 605 567 905, e-mail: banas@ekogroup.cz 
      Rozhodnutí MŽP o autorizaci čj. : 630/3242/04 ze dne 30.11.2004 

(autorizovaná osoba k provádění posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 v ČR podle § 45i 
zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) 

 
 
 
Podpis pověřeného zpracovatele posudku: ……………………………………. 
  
 
 
 
Autorizace ke zpracování posudku:  
 
Doložena v rámci Přílohy č. 4  
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5. Obec Malenovice, vyjádření  k dokumentaci ze dne  12.9.2007,  čj. mal/861/2007 
6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vyjádření odboru ŽPaZ k dokumentaci čj. MSK 

1123288/2007 spis.zn. ŽPZ/2298/2007/Bal 208.2 A5 ze dne 22.8.2007 
7. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vyjádření odboru ŽPaZ k doplnění dokumentace 
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9. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, vyjádření k doplnění 

dokumentace čj.  ČIŽP/49/OOO/0721913.003/08/VHK ze dne 7.3.2008 
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k dokumentaci čj. HOK/FM-34443/215.1.2/07 ze dne 15.8.2007 
11. Ministerstvo životního prostředí, odbor  zvláště chráněných částí přírody, vnitřní  sdělení 

k dokumentaci čj. 58404/ENV/07-2824/620/07 ze dne 1.10.2007 
12. Ministerstvo životního prostředí, odbor  zvláště chráněných částí přírody, vnitřní  sdělení 

k doplnění dokumentace čj. 14946/ENV/08-622/620/08 ze dne 26.3.2008 
13. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, stanovisko k ochraně vod 

k dokumentaci,  čj. 3355/740/07; 58405/ENV/07 ze dne 15.8.2007 
14. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, stanovisko k ochraně vod k doplnění 

dokumentace,  čj. 14944/ENV/08; 705/740/08 ze dne 27.2.2008 
15. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy, vyjádření k dokumentaci čj. 3997/BE/2007 ze dne 10.9.2007 
16. Občanské sdružení Beskydčan, Sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí 

Moravskoslezských Beskyd, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007, bez čj. 
17. Občanské sdružení Hnutí Duha, místní skupina Olomouc, vyjádření k dokumentaci  ze 

dne 13.9.2007 
18. Ing. Martin Ulman, Bohumín, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007 
19. Ing. Martin Ulman, Bohumín, vyjádření k doplnění dokumentace ze dne 26.3.2008 
20. Ing. Karel Chvostek, Frýdek-Místek, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007 
21. Ing. Karel Chvostek, Frýdek-Místek, vyjádření k doplnění dokumentace ze dne 27.3.2008 
22. Paní Monika Kašparová, Ostravice, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
23. Pan Radek Menšík, Frýdek-Místek, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007 
24. Paní Martina Kašná, Frýdek –Místek, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
25. Pan Tomáš Duda, Ostrava, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
26. Paní Barbora Solilová, Kravaře u Hlučína, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
27. Pan Jakub Musiolek, Dobrá, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 



Posudek  o hodnocení vlivů na životní prostředí dle § 9 zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění zák.č.163/2006 Sb. 
OBNOVA BEZRUČOVY CHATY V BESKYDECH  

Str. 18    

28. Paní Alena Ratajová, Olomouc, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
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31. Pan Vladimír Bílek, Mohelnice, vyjádření k dokumentaci ze dne 24.9.2007 
32. Paní Veronika Syrová, Žichlínek, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
33. Paní Adéla Kulštruková, Přerov, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
34. Mgr. Michal Rezek, Brno, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
35. Paní Eva Štefková, Napajedla, vyjádření k dokumentaci ze dne 13.9.2007 
36. Pan Jan Křivonožka , Fulnek, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
37. Paní Anna Sypěnová, Přerov, vyjádření k dokumentaci ze dne 12.9.2007 
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Příloha č. 1 

 
 

Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v 
Beskydech 

kraj MORAVSKOSLEZSKÝ, obec: Malenovice, Ostravice 

 
 

oznamovatel: 

Klub českých turistů, Archeologická 2256, 155 00 PRAHA 5 
 

 POSUDEK 
podle § 9  odst. 2 a přílohy č. 5 

zák.č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č. 163/2006 Sb.,  o  posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI  
 
 

Vyjádření k doplnění dokumentace 
 
Vyjádření k dokumentaci 
Vyjádření podaná písemnou formou 
Vyjádření podaná jen elektronicky (e-mail) 
 
 
 
 
                             

Jihlava, duben 2008 
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Vyjádření k doplnění dokumentace 
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Vyjádření k dokumentaci 
 

Vyjádření podaná písemně 
 

Poznámky k příloze: 
 
U vyjádření, podaných písemně i elektronicky, je z úsporných důvodů  
dokladována jen písemná podoba. 
 
Materiál „Lysohorské desatero“ dokladován u vyjádření OS Beskydčan 
(autorství), jinak je přikládán z úsporných důvodů jen příležitostně ve vztahu 
k technické formě kopírování přílohy. 
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Vyjádření k dokumentaci 
 

Vyjádření podaná jen elektronicky 
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Příloha č. 4 
 

 
Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v 

Beskydech 
kraj MORAVSKOSLEZSKÝ, obec: Malenovice, Ostravice 

 
 

oznamovatel: 

Klub českých turistů, Archeologická 2256, 155 00 PRAHA 5 
 

 POSUDEK 
podle § 9  odst. 2 a přílohy č. 5 

zák.č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č. 163/2006 Sb.,  o  posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

 

DOKLADY  
K AUTORIZACI A PODNIKÁNÍ 

POVĚŘENÉHO ZPRACOVATELE 
POSUDKU 

 
 
 
Kopie rozhodnutí o prodloužení autorizace 
Kopie osvědčení o odborné způsobilosti 
Kopie aktuálního znění živnostenského listu 
 
 
 

Jihlava, červenec 2008 
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