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Úvod 
 
Pro záměr „Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny)“ je na základě 
požadavku jednatele firmy SKIALPIN Poustevny, s.r.o.zpracováno oznámení dle přílohy č.3 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení), bodu  10.10. Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení 
v místech chráněných podle zvláštních právních předpisů. 
 
Místo umístění stavby 
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A. Údaje o oznamovateli 
 

Investor    Sportovní klub SKIALPIN PUSTEVNY 
Sídlo                                                   Trojanovice 477, 744 01 Trojanovice 
IČ     13642847 
DIČ     CZ13642847 
 

Oznamovatel    Sportovní klub SKIALPIN PUSTEVNY 
Sídlo                                                   Trojanovice 477, 744 01 Trojanovice 
IČ     13642847 
DIČ     CZ13642847 
Oprávněný zástupce oznamovatele Karel Šrubař 

tel. 556835993 
 
Projektant     Nohel engineering s.r.o., Ing.Vratislav Nohel  .   
Sídlo                                                   Tržní 23, Frýdek Místek  
 
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                     
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení):  
 
10.10. Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v místech  
           chráněných podle zvláštních právních předpisů 

 
2. Kapacita (rozsah) záměru  

Dvousedačková lanová dráha  
Vodorovná dopravní vzdálenost 1 035 m 
Šikmá dopravní vzdálenost  1 096,34 m 
Převýšení       343,7 m 
Průměrný sklon trasy        33,2 % 
Dopravní rychlost          2,7 m/s 
Akumulační nádrž   2 000 m3 
 
 

3. Umístění záměru   Kraj Moravskoslezský 
Obec Trojanovice 
Katastrální území Trojanovice   
p.č. 2379, 2370/1, 2370/2, 2370/3  
p.č. 2384/1, 3740, 3560, 3561, 2376, 2370/2 
(akum.vodní nádrž) 
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 
Záměrem investora je  dostavba lyžařského střediska lokalitě Pustevny v k.ú. Trojanovice. 
Záměr dostavby spočívá v realizaci následujících částí: 
 

- umístění  dvousedačkové lanové dráhy v dolní části Velké sjezdovky a v úseku pod 
sjezdovkou, kde lanovka bude procházet lesem nově vytvořeným průsekem, 

- zároveň bude řešen dojezd lyžařů od sjezdovky po dolní stanici nové lanové dráhy 
v údolí potoka Lomná (poblíž stávající stanice lanové dráhy), 

- vybudování akumulační vodní nádrže pro zasněžování. 
 
Stávající Velká sjezdovka je situována na severním úbočí Radhoště mezi hřebenem a Knížecí 
cestou ve vzdálenosti cca 0,5 km západně od sochy Radegasta.  Projektová dokumentace řeší 
umístění a uspořádání technologie lanové dráhy v dolní části Velké sjezdovky a v úseku pod 
lanovkou, kde bude lanovka procházet nově vytvořeným průsekem lesa. Poblíž stávající dolní 
stanice lanové dráhy v údolí potoka Lomná bude provedeno řešení dojezdu lyžařů od 
sjezdovky po dolní stanici nové lanové dráhy. 
 
Součástí stavby je vybudování akumulační vodní nádrže pro zasněžování. Toto vybudování je 
v současnosti nezbytné pro zajištění kvalitních lyžařských terénů vzhledem ke zhoršujícím se 
klimatickým podmínkám a vzhledem k potřebě zajistit standardní podmínky pro lyžování. 
Umístění nádrže se předpokládá na levém břehu potoka Lomná cca 100 m jižně od stanice 
lanovky u soutoku dvou zdrojnic. Nádrž má být dle projektu nepravidelného tvaru  
cca 4 x 20 m s hloubkou cca 4,5 m. Součástí nádrže má být podzemní čerpací stanice 2 x 3 m 
se dvěma čerpadly. Pro zásobování sněžných děl má být postaven výtlačný řad podél 
stávajícího kabelu NN na okraji budoucí rozšířené sjezdovky. 
 
V blízkosti dolní stanice byla původně navržena bobová dráha ve spodní části svahu 
Okrouhlého západně od lanové dráhy. Od tohoto záměru investor ustoupil a není předmětem 
navrhované stavby.  
 
Lokalita je součástí  Chráněné krajinné oblasti Beskydy, v níž jsou ustanoveny tři zóny 
odstupňované ochrany dle §27 zákona č.114/1992 Sb. Zájmové území náleží do 2.zóny 
odstupňované ochrany. 
Zároveň je zájmové území v nadregionálním  biocentru Kněhyně – Radhošť. Na ně navazuje 
nadregionální biokoridor Radhošť – Velký Javorník. 
Celé území CHKO Beskydy spadá do soustavy NATURA 2 000 jako evropsky významná 
lokalita Beskydy (dle § 45a-d zákona 218/2004 Sb.) zařazená do národního seznamu (totožná 
s územím CHKO Beskydy). Zároveň zájmová lokalita náleží do ptačí  oblasti Beskydy. 
Jak vyplývá z uvedeného výčtu, je při posouzení situování záměru  ve vymezené oblasti 
nezbytné sledování přírodních charakteristik území a posouzení možnosti koexistence 
provozu sportovních aktivit souvisejících s navrhovanou dostavbou lyžařského střediska 
s přírodními systémy v území.  
 
Příprava navrhovaného záměru procházela celou řadou možných variant řešení se snahou ze 
strany investora nalézt přijatelné řešení, které by umožnilo záměr v území realizovat.  
Základním a rozhodujícím podkladem bylo Posouzení podle ustanovení §45i zákona  
č.114/1992 Sb. (vlivy na soustavu NATURA 2 000) a Biologické hodnocení, které zpracovala 
RNDr.Věra Koutecká a Zdeněk Polášek postupně v 04/2005, 03/2006 a aktualizace posouzení 
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podle ustanovení §45i zákona č.114/1992 Sb. v 04/2008 a dodatek k původnímu 
biologickému hodnocení v 04/2008. 
 
Na základě těchto odborných údajů a hodnocení bylo zvoleno navrhované řešení, které je 
předloženo pro posouzení vlivů navrhovaného záměru z hlediska zák.č. 100/2001 Sb.  
 
 
5.   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Oblast Pusteven je tradičně cílem návštěvníků Beskyd. Stávající sedačková lanovka z lokality 
Roztoky na Pustevny umožnila zajistit oblasti významný rozvoj cestovního ruchu. Byla 
postavena jako první v Evropě. 
Důvodem pro dostavbu lyžařského střediska je zajištění kompletních služeb pro návštěvníky 
Beskyd v části Poustevny v průběhu celého roku v souladu s koncepcí rekreačního a 
turistického využití oblasti. Jedná se o usměrnění forem rekreace, které za předpokladu 
dodržení ochranných podmínek předmětného území zabezpečí zachování jeho přírodních, 
krajinných a ekologických hodnot na únosné úrovni. Navrhovaný záměr rovněž  umožní 
odlehčení provozu stávající lanové dráhy a usměrnění pohybu návštěvníků v areálu. 
 
Záměr prodloužení Velké sjezdovky je v souladu se záměry obce. Zastupitelstvo obce 
Trojanovice na 7.zasedání dne 14.5.2007 schválilo návrh změny územního plánu na dostavbu 
lyžařského střediska na pozemcích p.č. 2379 díl 1, 2379 díl 2, 2370/2, 2384 díl 1, 2384 díl 2, 
2370 díl 1, 2370 díl 2, 2370 díl 3, 2384, 3740, 3560, 3561, 2384, 3740. 3560, 3561, 2376, 
2370/2 v k.ú. Trojanovice. 
 
Investor má záměr vybudovat  ve SKI areálu Pustevny výrobu technického sněhu pro 
zasněžování Velké sjezdovky vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám posledních let, 
kdy přibývá více mrazivých dnů než sněhových. Výroba technického sněhu zabezpečí pokrytí 
kritických míst dostatečnou vrstvou sněhu. Tím se předejde významným úrazům vlivem 
nedostatečné vrstvy sněhu a bude zabezpečena lepší ochrana  vegetačního krytu sjezdové trati. 
Podstatně se zpomalí povrchový odtok z povodí - akumulace vody se přesouvá do sněhové 
pokrývky.  Při jarním odtávání je mechanicky vyrobený sníh odolnější než přírodní. Tím je 
odtok rovněž plynulejší. Rovněž déle trvající  vysněžnost sjezdových tratí v jarních měsících 
má příznivý vliv na kvalitu travního porostu. 
 
Provoz dráhy bude znamenat: 

 
• omezení zájmu návštěvníků o parkování na Pustevnách 
 
• v období nedostatku sněhu v dolní části sjezdových tratí budou návštěvníci  v obou 

směrech dopravováni k horním lyžařským vlekům, aniž by docházelo k poškozování 
nedostatečně zasněženého půdního krytu a zamezí se rizikům úrazů při sjíždění lyžařů 
po nevyhovujícím povrchu Knížecí cesty. 

 
• lanová dráha přispěje horské službě v případě zásahu, event. Při odvozu raněných 
 
• operativně  bude zabezpečen kontakt s vrcholovou částí 
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Varianty 
 
S ohledem na předmětnou lokalitu, přírodní charakteristiky území, biologické  hodnocení a 
zpracované vlivy na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast a využití předmětného 
prostoru je záměr předkládán v jedné geografické variantě vážící se k předmětnému území. 
Uvnitř tohoto návrhu je možné stanovit další varianty možného  řešení jednotlivých 
navrhovaných částí dostavby lyžařského střediska 
  
Pro variantní posouzení stavby byly zvoleny následující varianty: 
 
Lanová dráha je navržena  v jedné variantě,  dojezdová trasa  navazující na Velkou sjezdovku 
je projektována ve dvou variantách (varianta A a B). 
 
Rozhodující technická opatření k omezení účinků na životní prostředí vyplývají ze zákonných 
předpisů. Bez nich nemůže být posuzovaný záměr akceptován. Při realizaci posuzovaného 
záměru je uvažováno s opatřeními z hlediska ochrany životního prostředí. Vycházejí ze 
zpracovaného posouzení z hlediska vlivů dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. a biologického 
hodnocení.  
Skutečnost, že byla dané problematice při přípravě záměru věnována zvýšená pozornost, 
vyplývá i z postupných úprav řešení v souladu se závěry a podmínkami uvedených posouzení 
a hodnocení. 
Původně byla navržena  letní bobová dráha u dolní stanice lanové dráhy. Na základě 
hodnocení zpracovatelka posouzení z hlediska NATURY 2 000 považuje  zatížení prostředí 
výstavbou bobové dráhy za neakceptovatelné z hlediska výběru lokality pro umístění dílčí 
části záměru do prostoru jednoho z předmětů ochrany EVL – 9130 Bučiny asociace Asperula-
Fagetum. Na základě těchto závěrů hodnocení bylo od tohoto záměru upuštěno a původně 
připravovaný záměr nebude realizován a není předmětem tohoto oznámení.  
 
V rámci technického řešení lanové dráhy byla původně navržena  čtyřsedačková lanová dráha 
s pevným uchycením vozů na dopravním laně a s nástupním pásem. Od tohoto řešení bylo 
rovněž na základě zpracovaných hodnocení upuštěno a navržena je lanovka dvousedačková.  
 
Varianty dojezdové trasy 
 
Původní návrh (rok 2006) 
 
Stávající Velká sjezdovka by měla být  prodloužena o cca 600 m do údolí Lomné do prostoru 
nad dolní stanici sedačkové lanovky z Trojanovic, místní části Roztoka, na Pustevny.  Šířka 
záboru pro stavbu byla předpokládána 50 – 60 m, v horní části v místě napojení a v dolní 
stanici  užší. Pod sjezdovkou byl navržen příjezd ke spodní stanici lanovky o délce cca 140 m 
a šířce 20 m. Trasa lanovky měla být umístěna na okraji záboru. Celková plocha záboru činila 
2,35 ha (zábor půdy určené k plnění funkce lesa).  
 
Varianta A 
 
Varianta se liší od varianty B zdvojením trasy ve střední části prodloužení. Negativní vlivy 
jsou větší než v případě varianty B (vyšším záborem pro průseky, pravděpodobností vjíždění 
lyžařů do ponechané části porostu mezi průsekem pro sjezd a lanovku apod. Z toho důvodu je  
z hlediska vlivů na biotu a její stanoviště výhodnější varianta B. 
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Šířka záboru pod lanovkou (250 m     12,5 m 
Šířka záboru pro upravenou lesní komunikaci (oblouk 300 m) 15 m 
Průměrná šířka ponechaného lesního porostu mezi oběma průseky 50 m 
 
Varianta B 
 
Varianta B umožní bezpečný sjezd lyžařů k dolní stanici lanovky v návaznosti na cestu 
údolím Lomné z Trojanovic a lanovku na Pustevny. Zábor lesa  je v rámci této varianty o více 
než polovinu menší než podle původního navrhovaného stavu z roku 2006, Vlivy na 
stanoviště a biotu budou úměrně menší. 
 
Nejkratší délka dojezdové trasy     700 m 
Šířka záboru v horní části trasy (200 m, 4 zatáčky)   25 – 40 m 
Šířka záboru ve střední části trasy (300 m)    20 m 
Šířka záboru v dolní části trasy (200 m)    25 – 40 m 
 
Grafické zakreslení varianty A a B je zřejmé z přílohy  „Letecký pohled na řešené území“, 
uvedené v části F.Doplňující údaje. 
 
SITUOVÁNÍ VARIANTY A a B 

 
 
Varianta nulová 
 
Varianta nulová by předpokládala ponechat plochu v přírodním stavu bez využití prostoru pro 
sportovní aktivity.  

VARIANTA B  

VARIANTA A  
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Varianta nulová, tj. bez stavby lanovky a prodloužení sjezdovky  zachovává současný stav, 
která je z hlediska přírodních systémů a porostů šetrnější než varianty A a B.  
Varianta nulová nezaručuje plnou nedotčenost lesního porostu pod Velkou sjezdovkou, 
protože je i bez úpravy ke sjíždění z prostoru sjezdovky využíván. 
 
Vzhledem ke stoupajícímu tlaku na rekreační využívání území je navrhovaná varianta B 
rozumným kompromisem mezi variantou nulovou a variantou původně navrhovanou (dle 
projektové dokumentace z roku 2006). 
 
Varianta řešení záměru s vlekem a varianta s lanovkou 
 
Původně (projekt 2006) bylo navrženo řešení umožňující bezpečný sjezd lyžařů do prostoru 
údolí Lomné a vyhovující regulím dle platného plánu péče formou úpravy stávající lesní cesty 
jako dojezdové trasy.  Lanovka, která byla projektována, měla být nahrazena vlekem. Tomuto 
uspořádání odpovídá varianta A. Místo vleku je navržena stavba lanové dráhy. 
Zpracovatelka  Dodatku biologického hodnocení z 04/2008 uvádí, že pokud pomineme  
důvod, že v II.pásmu odstupňované ochrany nelze dle plánu péče stavět lanovku, je využití 
lanovky šetrnější než vlek. Varianta B umožňuje pro sjezd využít průsek v ochranném pásmu 
lanovky, který je pouze o několik metrů širší než je stanovené ochranné pásmo. Zároveň není 
třeba odlesňovat dva pruhy (tzn. jeden pro vlek a druhý pro sjezd) a lesní cesta by se musela 
pro potřeby lyžařů rozšířit, využití dráhy vleku pro sjezdovku je vyloučeno). 
 
Lanovka je k půdnímu povrchu šetrnější než lyžařský vlek. Provoz lanovky neovlivňuje více 
negativně faunu než lyžařský vlek a dle údajů zpracovatelky Dodatku biologického hodnocení 
z 04/2008 není nutno předpokládat intenzivnější negativní vliv provozu lanovky než vleku na 
velké šelmy. 
 
Závěr z hlediska navrhovaných variant řešení 
 
Za předpokladu, že dle následujícího plánu péče pro CHKO Beskydy nebude striktně 
zakázáno ve II.zóně odstupňované ochrany  stavět lanovku, je varianta dojezdové trasy 
s lanovkou z hlediska ochrany bioty akceptovatelná 
 
Jako nejúnosnější se z hlediska ochrany přírody a prognózy vývoje rekreačního zatížení 
území jeví varianta B, která využívá  pro sjezd upravený prostor v ochranném pásmu lanové 
dráhy. Není nutno přizpůsobovat lesní cestu pro potřeby dojezdové trasy jako v případě 
varianty A, tzn.odlesňovat dva pruhy na svahu Radhoště. 
 
Navržena jsou opatření ke zmírnění vlivů (uvedena v části D.IV.Opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci  nepříznivých vlivů). 
 
 
4. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Stavba „Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny)“, tak jak byla předložena  
investorem, zahrnuje: 
 

- umístění  lanové dráhy v dolní části Velké sjezdovky a  úseku pod sjezdovkou, kde 
lanovka bude procházet lesem nově vytvořeným průsekem 
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- řešení dojezdu lyžařů od sjezdovky po dolní stanici nové lanové dráhy v údolí potoka 
Lomná 

- vybudování akumulační vodní nádrže pro zasněžování 
 
Lanová dráha 
 
Navržena je dvousedačková lanová dráha s pevným uchycením vozů na dopravním laně 
s nástupním pásem s následujícími parametry: 
 

Vodorovná dopravní vzdálenost 1 035 m 
Šikmá dopravní vzdálenost  1 096,34 m 
Převýšení    343,7 m 
Průměrný sklon trasy   33,2 % 
Dopravní rychlost   2,7 m/s 

   Dopravní kapacita   1200 osob/hod. 
   Počet dvoumístných vozů  135 ks 
   Počet podpěr    13 ks 
   Doba jízdy    6,77 min 
   Umístění poháněcí jednotky  dolní stanice 
   Výkon poháněcí jednotky  175/187 kW 
   Náhradní zdroj energie  dieselagregát 
 
Stanice budou otevřené konstrukce – bez staničních budov.  Nosná konstrukce poháněcí 
stanice bude tvořit pojezdovou dráhu, po které pojíždí hlavní technologický rám 
s komponenty. Hlavní poháněcí elektromotor bude uložen svisle a bude uzavřen v podpěrné 
konstrukci (snížení hlučnosti). Mazací místa budou zabezpečena proti úniku mazadel. 
Vratná stanice bude tvořena pouze  nosnou šikmou podpěrou vratného lanového kotouče a její 
kolmou vzpěrou. 
Podpěry budou trubkové, s hlavami pro uchycení kladkových baterií o rozchodu 4,9 m. 
Traťové  kladky budou osazeny ložisky  s trvalou mazací náplní, na trase dráhy se mazání 
neprovádí. 
Na částech lanovky přicházejících do styku s vnějším prostředím bude provedena úprava 
vyžadující odolnost proti vnějším vlivům. Všechny ocelové konstrukce jsou  žárově 
pozinkovány, motory, převodovky, lanové kotouče a díly hydraulického napínání budou 
opatřeny  speciálními odolnými nátěry. Dopravní lano bude vyrobeno  pozinkovaném 
provedení. Veškerý spojovací materiál bude galvanicky zinkován. 
 
Nosné patky – základy lanové dráhy 
 
Objekt zahrnuje  železobetonové nosné patky technologických konstrukcí lanové dráhy – 
základy poháněcí stanice, traťových podpěr a vratné stanice. 
Výkopové práce budou provedeny  lehkým  kráčecím rypadlem, dokopávky ručně. Vytěžená 
zemina bude rozprostřena nebo využita pro vyrovnání teréních nerovností. 
Betonáž bude provedena monoliticky. Pro betonáž patek  na přístupných místech  bude použit 
domíchávač, ostatní patky budou betonovány pomocí  pomocné lanovky, případně 
vrtulníkem. 
 
Kubatury patek: Dolní stanice     30 m3 
    Trať     120 m3 
    Horní stanice     32 m3 
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Obslužný objekt dolní stanice 
   
Objekt bude situován na nástupiště poháněcí stanice a bude zahrnovat pouze prostory pro 
umístění technologických rozvaděčů, náhradního zdroje el.energie a místnost obsluhy včetně 
příslušenství. Objekt bude svým uspořádáním  vycházet z požadovaného objemu a funkce 
stavby. Jeho architektonický výraz bude vycházet z místa umístění. Vnější podoba bude 
navržena ve spolupráci se správou CHKO Beskydy, v souladu s požadavky. 
 
Objekt dolní stanice 
 
Objekt bude tvořen příjezdovou a odjezdovou rampou nástupiště a místnosti dozoru stanice, 
umístěné přímo na nástupišti.  Objekt bude navazovat na rekonstrukci stávajícího obslužného 
objektu areálu, který bude stylově a funkčně rekonstruován. 
Jednoduchost objektů obou stanic je zřejmí z následujícího znázornění: 
 
Napojení el.energie 
 
Bude využita stávající trafostanice, která bude rekonstruována na potřebný zvýšený výkon. 
 
Trasa lanové dráhy 
 
Trasa lanové dráhy bude přímá, v jednom úseku.  Šířka lanové dráhy bude 3 m od dopravního 
lana na obou větvích, ochranné pásmo bude ve vzdálenosti 10 m od lan. 
Terén pod lanovkou bude upraven pro bezpečný sjezd lyžařů, případně pro další využití – 
přístup pro údržbu lanovky, záchranářů. 
 
Dojezdová trasa (dle navrhované varianty B) 
Varianta B – s plošnou úpravou lanové dráhy 
 
Nejkratší délka dojezdové trasy   700 m 
Šířka záboru v horní části trasy (200 m, 4 zatáčky) 25 – 40 m 
Šířka záboru ve střední části trasy (300 m)  20 m 
Šířka záboru v dolní části trasy (200 m)  25 – 40 m 
 
Vybudování akumulační vodní nádrže pro zasněžování 
 
Investor má záměr vybudovat ve SKI areálu Poustevny výrobu technického sněhu pro 
zasněžování Velké sjezdovky.  
Výroba technického sněhu bude dle projektu zabezpečována nízkotlakými vrtulovými a 
tyčovými sněhovými děly, které budou zásobovány vodou z vedlejší vodoteče a retenční 
nádrže. Rozmístění hydrantů po celé sjezdovce a areálu bude rovnoměrné ve vzdálenosti  
cca 60 m. 
V místě hydrantů budou přípojná místa elektrické energie. Přemísťování děl na svahu bude za 
pomocí pásového vozidla – rolby. 
Voda na výrobu sněhu bude čerpána z vodoteče Lomná, která protéká u paty kopce v místě 
plánované dolní stanice sjezdovky. Pro rozvod vody je navržena čerpací stanice, která 
zabezpečí  potřebné množství na výrobu technického sněhu.  Voda z vodoteče bude 
akumulována do retenční nádrže o objemu cca 2 000 m3. Nádrž bude dle projektu průtočná 
s vtokem a přepadem. 
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Nákres technologie 
 
 
 

 
 
 
Celková plocha zájmového území pro první zasněžení  70 400 m2 
Potřebná výška sněhu pro první zasněžení    0,30 m 
Potřebné množství sněhu       21 120 m3 
Ztráta při výrobě        15 % 
 
Retenční nádrž bude mít objem cca 2 000 m3, její využitelnost bude 95 % (1 900 m3 zásob 
vody). Vedle retenční nádrže bude nátoková studna o průměru 1,5 m. V ní budou umístěna  
dvě podávací čerpadla. Dno studny bude  2 m pod úrovni hladiny vody v nádrži. Ve studni 
budou umístěny armatury a sondy pro  hlídání hladiny vody.  
Tlaková čerpací stanice bude jednoduchá srubová stavba se sedlovou střechou. Objekt je 
navržen tak, aby co nejvíce zapadle do krajiny a nerušil exteriérem v krajině a aby plnil 
účelně svou funkci. 
 
Maximální pov.odběr       5 l/s 
Průměrný pov.odběr       3 l/s 
Maximální měsíční odběr      15 000 m3/měsíc 
Roční pov.odběr       45 000 m3/rok 
Max.zůstatkový průtok na VT – Q330    3,9 l/s 
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Akumulační nádrž 
 

 
 
Od čerpací stanice povede vysokotlaké potrubí cca 4 m od osy vleku. Na trase bude umístěno 
celkem 29 hydroboxů s elektranty. Hydranty budou uzpůsobeny tak, aby se po uzavření 
přívodu vody samočinně vyprázdnily a tím se  zamezilo zamrznutí vody v nich. Na konci 
trasy bude umístěna šachta o průměru 1 m s odvzdušňovacím ventilem, umístěna bude pod 
úrovní terénu. Pro potrubí bude vyhloubena v zemi drážka v nezamrzné hloubce 1,2 m, 
souběžně s potrubím povede uzemnění, silové a ovládací kabely pro svah a osvětlení. 
 
Pro technologii zasněžování jsou v projektu navržena sněžná děla TECHNOALPIN M18 
STANDART PRÉMIUM, která dokáží vyrábět sníh již při teplotách -2oC při optimální 
vlhkosti vzduchu. 
 
Množství vyrobeného sněhu  – sněžné tyčové dělo  max.25 m3/hod. 
     - sněžné vrtulové dělo max. 60 m3/hod. 
 
K obsluze zařízení na výrobu technického sněhu v daných podmínkách je zapotřebí dvou 
pracovníků (pro uvedení do provozu) a pak jeden pracovník, provádějící pravidelnou kontrolu 
zařízení.. Potřeba pracovníků je sezónní – v zimních měsících cca 4 měsíce. 
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
 
Technické řešení předkládaného záměru odpovídá požadavkům na obdobné stavby.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho začlenění do území je řešeno s ohledem na závěry 
provedených odborných  hodnocení – biologické hodnocení a  posouzení dle § 45i zákona  
č.114/1992 Sb. Zhodnocení stavu možného vlivu na přírodní prostředí  je řešeno hodnocením 
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autorizovanou osobou. Závěry těchto průzkumů a hodnocení jsou podrobně rozebrány v další 
části tohoto oznámení a  uplatněny v návrhu řešení konečné fáze řešení z hlediska přírodních 
systémů. 
 Začlenění záměru do předmětného území je řešeno tak, aby byla realizace a provoz 
sportovních aktivit byla akceptovatelná s ohledem na jejich situování v předmětném území. 
 
 
5. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby       2008 
Ukončení         2009  
 
 
6. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj      Moravskoslezský  
Obec     Trojanovice 
 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Stavební povolení – Městský úřad - Stavební úřad Frenštát. 
Vodoprávní úřad - Frenštát 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
 
Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú. Katastrální území Trojanovice  p.č. 2379, 
2370/1, 2370/2, 2370 d.3 (sjezdovka) p.č. 2384/1, 3740, 3560, 3561, 2376, 2370/2 
(akum.vodní nádrž), které jsou pozemky určenými k plnění funkce lesa, ostatní plochou nebo 
vodní plochou.  
.  
Tabulka č.1 
P.č. Výměra 

(celková) 
Kultura LV Pozn. 

2379 16136 Lesní pozemek 1894 Rozsáhlé chráněné území, pozemek 
určený k plnění funkce lesa 

2370/1 6386763 Lesní pozemek 1894 Rozsáhlé chráněné území, pozemek 
určený k plnění funkce lesa 
Menší chráněné území 
Památkově chráněné území 

2370/2 8472426 Lesní pozemek 1894 Rozsáhlé chráněné území, pozemek 
určený k plnění funkce lesa 
Menší chráněné území 
Památkově chráněné území 

2370/3  Lesní pozemek 1894 Rozsáhlé chráněné území, pozemek 
určený k plnění funkce lesa 
Menší chráněné území 
Památkově chráněné území 

2384/1 8232 Lesní pozemek 1894 Rozsáhlé chráněné území, pozemek 
určený k plnění funkce lesa 

3740 24613 Voda – koryto vodního toku 1894 Rozsáhlé chráněné území 
3560 72 Ostatní plocha – ostatní komunikace 1894 Rozsáhlé chráněné území, pozemek 

určený k plnění funkce lesa 
3561 637 Ostatní plocha – ostatní komunikace 1894 Rozsáhlé chráněné území, pozemek 

určený k plnění funkce lesa 
2376 144 Lesní pozemek 1894 Rozsáhlé chráněné území, pozemek 

určený k plnění funkce lesa 
2370/2 8472426 Lesní pozemek 1894 Rozsáhlé chráněné území, pozemek 

určený k plnění funkce lesa 
Menší chráněné území 
Památkově chráněné území 

 
Součástí projektu bude majetkoprávní elaborát, který podrobně řeší zábor pozemků a vymezí 
skutečný rozsah pozemků dotčených stavbou. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa bude záměrem dotčena. Při záměru musí být dodržovány 
základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa (§13 a 20 zákona č. 
289/1995 Sb. lesního zákona.  
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2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou.   
Technologická voda pro přípravu směsí  bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, 
hotová směs bude dovážena na stavbu.  
 
Období provozu 
 
Zásobování vodou při provozu stavby není požadováno. Pro potřeby obsluhy bude dovážena 
balená pitná voda, a v mobilní cisterně může být dovezena také užitková voda. 
 
Voda pro výrobu sněhu bude čerpána dle projektu z vodoteče Lomná, která protéká u paty 
kopce v místě plánované dolní stanice sjezdovky. Pro rozvody vody bude vybudována čerpací 
stanice, která bude zabezpečovat potřebné množství vody pro výrobu technického sněhu. 
Voda z vodoteče bude akumulována do retenční nádrže o objemu 2 000 m3. Nádrž projekt 
navrhuje průtočnou s vtokem a přepadem. 
 
Převýšení od zdroje vody po čerpací stanici   10 m 
Vzdálenost zdroje vody k čerpací stanici   20 m 
Celková plocha zájmového území pro první zasněžení 70 400 m2 
Potřebná výška sněhu pro první zasněžení   0,30 m 
Potřebné množství sněhu  - teoretické   21 120 m3 
          - ztráty při výrobě  15 % 
    - skutečné   24 288 m3 
 
Potřebné množství vody pro první zasněžení  12 144 m3 
Při 14-ti hodinovém zasněžení po dobu 6 dnů bude dle výpočtu potřeba mít k dispozici zdroj 
vody pro odběr 40 l/s. Vzhledem k tomu, že průtok ve vodoteči Lomná je nedostačující, je 
zapotřebí zbudovat retenční nádrž. 
 
Údaje o spotřebě vody 
Potřeba vody vychází z předpokladu využití cca 300 provozních hodin za rok při průměrné 
spotřebě 24 l/s, tj. výrob průměrně cca 173 m3/hod, sněhu. 
 
Předpokládaná spotřeba vody v jednotlivých měsících 
Tabulka č.2 

Měsíc Spotřeba vody 
 m3 
Prosinec 14 515 
Leden 7 258 
Únor 3 630 
Březen 1 860 
Celkem 27 263 
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Předpokládaná průměrná okamžitá spotřeba vody v jednotlivých měsících 
Tabulka č.3 

Měsíc Spotřeba vody 
 l/s 
Prosinec 32 
Leden 24 
Únor 16 
Březen 12 

 
Retenční nádrž  bude mít objem 2 000 m3, její využitelnost bude z 95 %. To představuje  
1 900 m3 zásob vody. Při maximálním odběru 40 l/s z nádrže je zabezpečeno nepřetržité 
zasněžování po dobu 13 hodin. Během 24 hodin doteče do nádrže 432 m2 vody. Průměrná 
denní doba zasněžování je cca 14 hodin.   
Nádrž je navržena na levém břehu vodního toku Lomná (číslo hydrolog.povodí 2-01-01-128) 
s dlouhodobým ročním průtokem  0,043 m3/s v daném profilu. Projekčně je řešena  Ing. 
Lubomírem Novákem – AVONA, Nový Jičín. 
 
Vedle retenční nádrže bude  zbudována nátoková studna o průměru 1,5 m. V ní budou 
umístěna 2 podávací čerpadla s parametry Q = 22 l/s, H = 114 m, P = 37 kW. Dno studny 
bude minimálně 2 m pod úrovní hladiny vody v nádrži. Ve studni budou umístěny příslušné 
armatury a sondy pro hlídání hladiny vody. 
Tlaková čerpací stanice bude mít rozměr pro vlastní technologii 8x6x3,2 m. Bude řešena jako 
jednoduchá srubová stavba se sedlovou střechou. V této  stanici  budou umístěna 2 tlaková 
čerpadla s parametry Q = 20 l/s, H = 512 m, P = 160 kW, automatický fitr, servošoupáky pro 
ovládání svahu, zpětné klapky, průtokové a tlaková čidla a elektrorozvaděče pro čerpadla, 
svah, osvětlení a kompenzaci účiníků. 
 
Od čerpací stanice povede vysokotlaké potrubí (ALVENIUS) v dimenzích OD 219, 168, 139, 
114 a a 89 cca 4 m od osy vleku. 
 Dimenze potrubí je navržena tak, aby minimalizovala ztráty a maximalizovala potřebný 
průtok. Po trase jsou z hlavního potrubí vedeny jednotlivé  odbočky DN 50 pro napojení 
hydrantů do osy vleku. Na trase bude umístěno 29 hydroboxů s elektranty.  Pro potrubí bude 
vyhloubena v zemi drážka v nezamrzné hloubce cca 1,2 m , široká 90 cm.   
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
 
Zasněžování – energetická náročnost 
2 x podávací čerpadlo 37 kW    74 kW 
2 x tlakové čerpadlo 160 kW    320 kW 
Sněžné dělo – 10 x 20 kW    200 kW 
Zateplení a osvětlení čerpací stanice   5 kW 
Technologie zasněžování celkem   656 kW 
Soudobost Pcelk. X 0,9    590 kW 
 
Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude podrobně specifikován a uveden 
v projektu stavby. Jeho množství odpovídá velikosti výstavby.  
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Výstavba vyžaduje minimální stavební vstupy, především to jsou železobetonové nosné patky 
technologických konstrukcí lanové dráhy, tj. základy poháněcí stanice, traťových podpěr a 
vratné stanice. Betonáž jednotlivých patek bude provedena monoliticky. Pro betonáž patek, 
přístupných komunikacích bude použit domíchávač +Schwing (dle projektu  Nohel 
Engineering s.r.o.,07/2007), ostatní pakty budou betonovány pomocí pomocné lanovky, 
případně vrtulníkem. 
 
Kubatury patek  Dolní stanice     30 m3 
    Trať    120 m3 
    Horní stanice     32 m3 
 
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Realizace záměru nevyvolá další nároky a dopravní a jinou infrastrukturu. Prostor je 
přístupný po stávající asfaltové silnici.  
Propustnost sjezdové tratě je 950 os/hod.  v uvažované kategorii průměrně zdatných lyžařů a 
současné možnosti pohybu cca 220 lyžařů  na  části sjezdovky, obsluhované lanovou dráhou.  
 
Navrhovaná kapacita 1 200 os/hod. zahrnuje i primární dopravu návštěvníků, kteří se budou 
pohybovat v horní části areálu 
Použití lanové dráhy bude  pouze v zimní sezóně, převážně pro dopravu směrem nahoru. 
 
 
II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Stávající rozsah znečištění emisemi z provozu zůstane nezměněn, jde především o zkvalitnění 
služeb. Samotná stavba „Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny)“, která je 
předmětem posuzování záměru, nemá přímý vliv na kvalitu ovzduší. Nevznikne nový 
významný zdroj znečištění ovzduší.  

Při provozu lyžařského vleku, nebude docházet k emisím znečišťujících látek do ovzduší. V 
průběhu výstavby lyžařského vleku bude zdrojem znečištění ovzduší automobilová doprava 
vyvolaná transportem stavebních materiálů a dále provoz stavebních mechanismů na ploše 
staveniště. Jejich množství je minimální, soustředěno do omezeného časového prostoru. 
Z velké části bude stavba řešena s ohledem na situování v terénu – např. betonáž patek bude 
nutné provádět  s využitím pomocné lanovky případně vrtulníku. V době stavebních prací 
bude zatížení prostoru emisemi do ovzduší minimální.   
 
 
2. Odpadní vody  
 
Realizace záměru nemá vztah k produkci odpadních splaškových a technologických vod. 
Stavební práce – betonování základů opěr a  obou stanic - využijí hotových betonových 
směsí.    
Dešťové vody na ploše sjezdovky budou ponechány přirozenému průsaku půdním profilem a 
odtoku. 
Sociální zařízení je řešeno formou  mobilních WC buněk (TOY-TOY systém). 
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3. Kategorizace odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Odpad vznikající během výstavby 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.4 
Název druhu odpadu Kód  Kategorie  Způsob zneškodňování 
Zemina a kamení 17 05 04 O Prostřednictvím odb. firmy 

Papírové nebo lepenkové obaly 15 01 01 O Prostřednictvím odb. firmy 

Směs kovů 17 04 07 O Prostřednictvím odb. firmy 
Směsi nebo oddělené frakce betonu 17 01 07 O Prostřednictvím odb. firmy 
Směsný stavební a demoliční odpad 17 09 04 O Prostřednictvím odb. firmy 
Plastové obaly 15 01 02 O Prostřednictvím odb. firmy 
Dřevo 17 02 01 O Prostřednictvím odb. firmy 

Sklo 17 02 02 O Prostřednictvím odb. firmy 
Plasty 17 02 03 O Prostřednictvím odb. firmy 

 
Při stavbě vznikají odpady v místech zařízení staveniště, při údržbě strojů, při dodávkách a 
odvozu materiálů. Nakládání s těmito odpady řeší dodavatelská firma, výkopová zemina je 
využita na terénní úpravy v rámci stavby a obce, většina odpadů je odvezena na skládku, 
recyklovatelné odpady předány do sběru (železný šrot, lepenka, papír, sklo).  
Stavební odpady jsou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů je uložena na 
řízenou skládku příslušné skupiny. 

         
Odpady vznikající při provozu zařízení 
Vlastní provoz vleku nebude zdrojem odpadů. 
 
V rámci provozu obslužné stanice budou vznikat odpady: 
Tabulka č.5 

Kód Odpad Kategorie 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 11 Textilní materiály O 
20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Likvidace komunálního odpadu, který bude průběžně ukládán do popelnic a kontejnerů, bude 
zajištěna odvozem sběrnými vozy oprávněné firmy. Použitý tříděný papír, vhodný pro 
recyklaci, bude ukládán do papírových obalů a předáván do výkupny sběrných surovin. 
 
Množství odpadů nelze v této fázi odhadnout, bude závislé na počtu návštěvníků a sezónnosti 
provozu vleku. 
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Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě k možnému využití,   
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní  prostředí.  
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
 
4.  Jiné výstupy 
           
Hluk a vibrace 
Úroveň hluku při realizaci záměru, především při výkopech základů podpěr a stanic, je daná 
provozem použitých mechanismů a dopravy.  
Při stavbě nebude dosahováno hodnot nejvýše přípustné hladině hluku, stejně tak nebude 
významně změněna po výstavbě vleku současná hladina hluku při provozu, které odpovídá 
požadavkům normy. Vzhledem k lokalitě a současným zkušenostem s provozem je možné 
tento stav považovat za zajištěný. 
 
Záření 
Při stavbě „Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny)“ani následném provozu  
sjezdovky a lanovky nebude vznikat radioaktivní záření, provoz elektrických zařízení 
sjezdovky je zdrojem elektromagnetického záření v obvyklých hodnotách, bez vlivu na okolí. 
 
Zápach     
Provoz „Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny)“ nebude zdrojem zápachu. 
 
 
5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady nebo při nedodržení 
protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci 
stavby.  Možnost vzniku havárií může souviset  s úniky látek nebo selháním lidského faktoru. 
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Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.  
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu 
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu. 
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s nehodami.  Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou 
učiněna opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
Havarijní stav při provozu po realizaci záměru „Dostavba lyžařského střediska 
v Trojanovicích (Pustevny)“může vzniknout ve dvou případech: 

- při úniku závadných látek 
- při požáru. 

Jiné nepředvídané okolnosti nepředstavují s ohledem na charakter činnosti zvýšená rizika.  
Z hlediska požární bezpečnosti musí stavba splňovat podmínky vyhlášky 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci), ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb a souvisejících norem 
podskupiny ČSN 73 08.  Požár může vzniknout pouze na strojním vybavení lyžařského vleku 
nebo v obslužném objektu. Oznámení záměru se dotýká rekonstrukce vleku – prodloužení, 
kde je riziko vzniku omezeného požáru pouze na elektroinstalaci. 
Preventivní ochrana před požárem i další otázky týkající se požární ochrany budou obsaženy 
v provozním řádu. Příslušná místa  budou vybavena přenosnými práškové hasícími přístroji.  
Pro lanovku a obslužné objekty bude zpracováno požárně bezpečnostní řešení. V rámci tohoto 
materiálu bude zpracována celková koncepce požární ochrany, vymezeny únikové cesty, 
odstupové vzdálenosti, sledovány přístupy jednotlivých objektů a stanoveny požární úseky 
Obsluha lyžařské lanovky bude prokazatelně seznámena s doklady a dokumentací lanovky 
s důrazem  na technický popis, provozní předpisy a pokyny pro obsluhu, údržbu, zkoušení 
lanovky a opravy. 
 
Specifická rizika vzhledem k bezpečnosti návštěvníků jsou spojena s možnými havarijními 
situacemi při provozu lanovky. Bezpečnostní opatření vyplývají z obecně závazných 
předpisů.  
Rizika vyplývající z nestandardních stavů jsou spojena hlavně s klimatickými anomáliemi 
jako např.: 

•  poryvy větru a vichřice - riziko polomů, poruchy lanovky 
•  dlouhotrvající deště provázené úplným nasycením svahových sedimentů vodou –  
    riziko sesuvů půdy a erozních výmolů - opatřením je co nejrychlejší sanace. 
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Stávající Velká sjezdovka délky cca 1 km je situována na severním úbočí Radhoště mezi 
hřebene a Knížecí cestou. Prodloužena má být o cca 600 m do údolí Lomné do prostoru mezi 
Dolní stanicí stávající sedačkové lanovky z Trojanovi, místní částí Roztoka, na Poustevny. 
Hřeben  Radhoště je oblý, svahy strmé. Zájmové území se nachází v nadmořské výšce 620 m 
n.m – dolní stanice sedačkové lanovky až 860 m n.m – místo napojení prodloužení sjezdovky. 
Stavba je situována v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Cca 1 km východně se nachází 
vchod do jeskyně Cyrilka, která je jednou z největších v rámci beskydského pseudokrasu. 
Beskydy zahrnují převážně  hornatou a lesnatou krajinu, zachovalý přírodní a krajinný celek 
v nejvyšších karpatských pohořích na území České republiky.  Krajinný ráz je specifický, 
vytvářen je  členitým terénem, vodními toky, vegetačním krytem, lesním a zemědělským 
půdním fondem. V současné době je rovněž  jádro Beskyd obydleno jen řídce. Převažuje 
pastevecký  horský typ hospodaření.  Významným prvkem je vegetační krYt a volně žijící 
fauna. Uvedené uspořádání krajiny se odráží i v zájmovém území. Hřeben Radhoště je 
odlesněný, v rámci managementu  horských luk byla zde provozována v posledním období 
pastva stádem ovcí. 
Přirozenou vegetaci zájmového území představují bučiny, v hodní části území kyselé svazu 
Luzulo-Fagion (L 5.4), níže květnaté podvazu Eu-Fagenion (L 5.1). Stromové patro je 
změněno hospodařením, protože převládají  buď uměle založené smrkové nebo bukové 
porosty středního věku. Bylinné patro dle zpracovaného biologického hodnocení upomíná 
složení přirozené vegetace. Zejména na horský typ lesa jsou vázána některé vzácné a 
ohrožené druhy rostlin. Zpracováno bylo biologické hodnocení  dostavby lyžařského 
střediska, RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek, 03/2006.. Průzkumy byly provedeny v roce 
2005. 
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání zahrnují 
potřebu zachování stávajících přírodních charakteristik předmětného území s ohledem na 
ochranu území – CHKO Beskydy, II.zóny, součást evropského systému NATURA 2000, 
nadregionálního biocentra č.103 Radhošť – Kněhyně, Ptačí oblasti Beskydy. 
Na základě proběhlých průzkumů a rozborů území, které je záměrem stavby, která je 
předmětem tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí, dotčeno, jsou navrženy  
podmínky a návrhy řešení a kompenzační opatření, která za určitých  omezujících podmínek 
akceptují možnost realizace stavby „Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích 
(Pustevny)“ v předmětném území.  
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Lokalita záměru, stejně jako jeho okolí, je územím s poměrně značným zastoupením 
krajinných a přírodních prvků územím s vysokou ekologickou stabilitou.  
Otázka stavby „Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny)“ pro možnost 
využití prostoru je na základě provedeného průzkumu  a posouzení dle §45i zákona č. 
114/1992 Sb. možná pouze v souladu se stanovenými podmínkami pro zabezpečení možnosti 
koexistence tohoto sportovního využití a vymezeného prostoru v předmětném území 
z hlediska přírodních složek. Zájmové území je z hlediska možnosti uplatnění předmětného 
záměru problematické a vyžaduje podrobné vymezení možnosti umístění záměru v území. O 
problematice území vypovídá i skutečnost, že problematika možnosti prodloužení sjezdovky 
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byla již v minulosti mezi investorem a Správou CHKO Beskydy projednávána a nebyla dle 
dostupných informací schválena. V současnosti investor má zájem záměr realizovat 
s uplatněním opatření, podmínek a kompenzačních opatření, která byla předložena na základě 
odborného posouzení zpracovateli biologického hodnocení a posouzení autorizovanou osobou 
z hlediska území NATURA 2 000 a Ptačí oblasti stanovena. Na základě těchto opatření je 
možné předpokládat, za předpokladu dodržení všech navržených opatření a akceptaci jejich 
vlivu v rámci posouzení záměru a s významným podílem technologické kázně investora, 
provozovatele a návštěvníků sportovního areálu možnost zachování schopnosti regenerace 
přírodních zdrojů. 

 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Záměr je situován v nadregionálním biocentru č.103 Radhošť – Kněhyně.  Jak vyplývá  
z výřezu Územního plánu obce Trojanovice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

RETENČNÍ NÁDRŽ 

SJEZDOVKA 
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Na pozemcích vymezených v územních systémech ekologické stability je zakázáno: 
- povolovat a umísťovat stavby 
- výjimečně lze povolit nezbytné liniové stavby technické vybavenosti 
- nepřípustné je oplocování pozemků 
- bez souhlasu ochrany přírody nelze provádět úpravy vodních toků a vodních nádrží 
 
- na zvláště chráněná území 
 
Velkoplošná chráněná území (ZCHÚ) 
 
Zájmové území je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy, v níž jsou stanoveny tři 
zóny odstupňované ochrany dle §27 zákona č.114/1992 Sb.. Nejpřísnější režim má 1.zóna 
ochrany. Zájmové území je součástí 2.zóny ochrany. 
  
Ve 2.zóně ochraňuje zakázáno: 
- hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, 

které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 
ekosystému nebo nevratně poškozovat půdní povrch, využívat biocidy, měnit vodní režim 
nebo provádět terénní úpravy značného rozsahu 

 
Dle Plánu péče pro Chráněnou krajinnou oblast Beskydy  v části Obecné principy pro 
umísťování staveb platí principy umísťování staveb ve II.zóně: 
- vodní plochy – vždy mimo tok 
- elektrovody – podzemní 
- sportovní zařízení zcela výjimečně na pohledově exponovaných místech s preferencí 

sportovišť typu přírodní plochy 
- sjezdové trati se připouští rekonstrukce bez nároku na prodloužení nebo rozšíření 
- lyžařské vleky nejsou vyloučeny s konkrétními podmínkami 
- lanovky nejsou přípustné 
 
Z tohoto výčtu je zřejmé, že uvedený záměr  je v několika aspektech v kolizi s plánem péče a 
bude nezbytné  jej přizpůsobit uvedeným podmínkám a předpisům, případně požádat o 
udělení výjimek. 
Za předpokladu, že dle následujícího plánu péče pro CHKO Beskydy nebude striktně 
zakázáno ve II.zóně odstupňované ochrany  stavět lanovku, je varianta dojezdové trasy 
s lanovkou z hlediska ochrany bioty akceptovatelná (jak je uvedeno v Dodatku  biologického 
hodnocení z 04/2008,RNDr.Věra Koutecká, Zdeněk Polášek). 
 
Maloplošná ZCHÚ (MZCHÚ) 
Zájmové území nezasahuje do prostoru MZCHÚ. Nejblíže se nachází národní přírodní 
rezervace (NPR) Radhošť (cca 0,75 km jihozápadně  od horní části sjezdovky). Předmětem 
ochrany této NPR Radhošť jsou přirozené porosty jedlobučin na severních svazích Radhoště 
v podhřebenové partii a na rozsochách Mianší a Kladnatá. 
Cca 1 km východně od zájmového území se nachází jeskyně Cyrilka  (vchod). Jeskyně jsou 
zařazeny  mezi ZCHÚ  dle §10 zák.č. 114/1992 Sb. 
Žádná z uvedených maloplošných chráněných území nebude záměrem ovlivněna. 
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- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením.  
Dle ust.§3 písm.b) zák.č. 114/1992 Sb. jsou zvláště chráněné části přírody – celé území 
CHKO – z definice VKP vyňaty, z toho vyplývá, že na území CHKO nemohou být VKP 
ustanoveny ani registrovány. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Celé území CHKO Beskydy spadá do soustavy NATURA 2 000 jako: 

- evropsky významná lokalita Beskydy zařazena do národního seznamu dle § 45 a-d zákona 
č. 218/2004 Sb., která je totožná s územím CHKO Beskydy 

- ptačí oblast dle §45e  zákona č. 218/2004 Sb. – ptačí oblast Beskydy 
 
Problematika hodnocení vlivů na území soustavy NATURA 2 000 dle § 45i byla zpracována 
autorizovanou osobou RNDr.Věrou Kouteckou  v 03/2006. Vlivy na soustavu NATURA 
2 000  - Posouzení podle ustanovení § 45i zákona č.114/1992 Sb. „Dostavba lyžařského 
střediska v Trojanovicích (Poustevny) je uvedena v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje. 
V roce 2008 byla zpacována  Aktualizace posouzení podle ustanovení §45i zákona 
č.114/1992 Sb. z roku 2006. Uvedená aktualizace je rovněž v plném rozsahu v části 
F.Doplňující údaje. 
 
Evropsky významná 
lokalita Beskydy CZ 
0724089 
Biogeografická oblast :
 kontinentální 
Rozloha lokality: 
 120386,5333 ha 
Navrhovaná kategorie: 
 zvláště chráněného  

území  CHKO 
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Typy přírodních stanovišť: 
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 
6230*  -  Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech  
   (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)  
6430  -  Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského  
    stupně  
6510  -  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- 
   Centaureion nemoralis)  
7220*  -  Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  
8310  -  Jeskyně nepřístupné veřejnosti  
9110  -  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  
9130  -  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  
9140  -  Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex  
    arifolius)  
9170  -  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  
9180*  -  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  
91E0*  -  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,  
    Alnion incanae, Salicion albae)  
9410  -  Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  

Druhy: 
(symbol * označuje prioritní druhy) 
Rostliny: 
4109 oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum) 
1386 šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) 
Bezobratlí: 
1032 velevrub tupý (Unio crassus) 
1086 lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 
4014 střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) 
4026 brouk (Rhysodes sulcatus) 
Obratlovci: 
1193 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) 
1324 netopýr velký (Myotis myotis) 
1352 vlk obecný (Canis lupus *) 
1354 medvěd hnědý (Ursus arctos *) 
1355 vydra říční (Lutra lutra) 
1361 rys ostrovid (Lynx lynx) 
2001 čolek karpatský (Triturus montandoni) 
 
Kraj: 
Zlínský kraj 
Katastrální území: 
Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Bečva, Horní Lideč, Hovězí, 
Huslenky, Hutisko, Janová, Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetína, Malá 
Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Prostřední Bečva, Pulčín, Rožnov pod 
Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod Soláněm, Střelná na Moravě, Střítež nad Bečvou, Tylovice, 
Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velká Lhota u 
Valašského Meziříčí, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří 
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Kraj: 
Moravskoslezský kraj 
Katastrální území: 
Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, Čeladná, Dobratice, Dolní Lomná, 
Frenštát pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Hostašovice, Janovice u Frýdku-
Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod Lysou Horou, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Lichnov u Nového Jičína, Lubno, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, 
Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, Ostravice 
2, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, 
Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty 
Rozsáhlé území rozkládající se na východě ČR je vymezeno státní hranicí se Slovenskou 
republikou na východě, na severu je ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu pod 
Radhoštěm a hranicí CHKO Beskydy .    
 
Geologie  
Podloží lokality tvoří flyšové pásmo Západních Karpat, z paleogénu, případně z křídy, složení 
- převážně pískovce a jílovce, méně slepence, prachovce, slínovce, slíny a jíly. Typické znaky 
- rytmické střídání vrstev (gradační zvrstvení) a sesuvy (turbiditní proudy). Typický fenomén 
- štěrkonosné vodní toky, pseudokrasové jeskyně (beskydský pseudokras). 
Geomorfologie 
Vnější Západní Karpaty - geomorfologické jednotky: Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, 
Rožnovská brázda (část). 
 
Reliéf 
Členitá hornatina s hlavním hřebenem a řadou postranních údolí, CHKO se rozkládá v 
nadmořské výšce 350 - 1324 m n. m., rozloha 1160 km2. 
 
Pedologie 
V území převažují hnědé půdy kyselé a podzolové. 
 
Krajinná charakteristika 
Převážně hornatá a lesnatá krajina. Jde o zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších 
karpatských pohořích na území ČR. Specifický krajinný ráz utváří členitý terén, vodní toky, 
vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního 
fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno s pasteveckým horským typem 
hospodaření.    
Území EVL Beskydy je převážně zalesněno (více než 70 % území zaujímá les). Lesní 
vegetaci tvoří především květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli–Fagetum a Dentario 
glandulosae-Fagetum (L5.1) v rozmezí výšky od 400–500 m n. m. a acidofilní bučiny sv. 
Luzulo-Fagion (L5.4), pokrývající zpravidla hřebenové polohy od 700–1 000 m n. m., ale 
rovněž inverzní údolní polohy. Převládající dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), 
doprovázený nejvíce jedlí bělokorou (Abies alba), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a 
smrkem (Picea abies).  
Ukázkou zachovalého podhorského a horského lesa karpatského typu je např. komplex 
masívu Kněhyně a Radhoště. Lokalita zahrnuje širokou škálu biotopů od mezofilních bučin v 
submontánním vegetačním stupni až po klimaxové smrčiny v nejvyšších supramontánních 
polohách. Území je cenné svou velkou rozlohou a zároveň spojitostí přirozených biotopů. 
Rozsáhlejší plochy přirozených porostů horského a vysokohorského lesa ve věku 160-180 let 
se dochovaly na vrcholech Kněhyně, Čertova Mlýna a Noříčí hory a na úbočí Radhoště a 
Čertova Mlýna. Stromové patro je v nich věkově diferencované, alespoň do jisté míry je 
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zachován přirozený biologický cyklus živin. V území je dochována populace původního 
horského ekotypu smrku ztepilého. V bučinách je významné přirozené zastoupení jedle 
bělokoré, která však na většině plochy nemá přirozeně zajištěnou obnovu následné generace.  
EVL Beskydy představuje velmi významný relativně ucelený lesní komplex karpatské oblasti, 
což se projevuje i na výjimečnosti beskydské fauny v rámci ČR. Nejedná se pouze o velké 
šelmy, které se sem šíří z východnějších oblastí Karpat, ale také o velkou skupinu karpatských 
prvků ze skupiny bezobratlých. Typický je také výskyt lesních druhů živočichů, pro které již 
okolní krajina mimo EVL (CHKO) neposkytuje vhodné prostředí pro jejich existenci. Dále se 
zde vyskytuje mnoho významných druhů obývajících mokřady, oligotrofní horské bystřiny a 
pozůstatky původních divočících toků (někteří drabčíci a střevlíci). S mnoha druhy se mimo 
EVL Beskydy v ČR vůbec nesetkáme, jiné druhy se mimo EVL vyskytují velmi vzácně a 
ojediněle. 
K vzácným bezobratlým patří např. rak říční, z motýlů jasoň dymnivkový, modrásek 
černoskvrnný, z ryb je to např. hrouzek Kesslerův, mihule potoční, z obojživelníků čolek 
karpatský, čolek velký, z plazů zmije obecná, z ptáků tetřev hlušec, ze savců medvěd hnědý, 
plch zahradní, vlk, vrápenec malý a celá řada dalších. 
 
K předmětům ochrany v EVL Beskydy patří následující druhy živočichů:  
Optimální životní podmínky nachází na mnoha lokalitách EVL Beskydy kuňka žlutobřichá 
(Bombina variegata). Hojně se vyskytuje např. v pramenných oblastech Velkého a Malého 
Polomu, na Obidové, na Muroňce aj. Pro rozmnožování také často vyhledává vyjeté koleje na 
nezpevněných cestách. Drobné tůně využívá k rozmnožování čolek karpatský (Triturus 
montandoni), obdobně jako tůně horních částí neupravených toků s mírným spádem, nebo 
dnes i umělé vodní nádrže zbudované na původních podmáčených plochách. 
Měkkýš velevrub tupý (Unio crassus) je v současné době v EVL Beskydy zaznamenán pouze 
na jediné lokalitě, a to sice v bývalém mlýnském náhonu. Pro udržení populace tohoto 
živočicha je nezbytné zajistit obnovu náhonu a bezbariérovou prostupnost náhonu pro rybí 
osádku nezbytnou pro vývoj glochidií.  
 
Ze skupiny bezobratlých se v EVL Beskydy vyskytují Rhysodes sulcatus a lesák rumělkový 
(Cucujus cinnaberinus) – podkorní brouci závislí na určitém stádiu rozpadu dřeva. V 
Beskydech se vyskytují pouze v pralesní rezervaci Mionší. Celkově se v ČR vyskytují velmi 
vzácně. 
Převážně plošně rozsáhlá prameniště, často doprovázená rašeliněním, mnohdy v porostu olšin 
jsou domovem střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus). V celých Beskydech se vyskytuje 
roztroušeně, pro získání přesnějších údajů bude třeba provést plošné mapování.  
Od roku 1993 se na území EVL Beskydy provádí sčítání letních a zimních kolonií netopýra 
velkého (Myotis myotis). Letní kolonie osídlují půdní prostory kostelů ve Zděchově, 
Huslenkách, Starých Hamrech, populace čítá kolem 1 000 jedinců. Zimní kolonie nachází 
úkryt v podzemních jeskyních na Radhošti, Kněhyni, Čertově mlýně, Lysé hoře a v 
Pulčínských skalách. 
Sčítání vydry říční (Lutra lutra) bylo prováděno pravidelně do roku 2000. V současné době se 
odhaduje výskyt stabilní populace do 20 jedinců. Pravidelně se vyskytuje především v oblasti 
vodní nádrže Šance, Morávka, Stanovnice, na přítocích Olše, na Rožnovské a Vsetínské 
Bečvě, včetně přítoků.  
Území Beskyd je součástí biotopu velkých šelem: rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka, 
kteří sem migrují ze slovenských Karpat. Výskyt všech tří šelem je stabilní, u vlka a rysa bylo 
potvrzeno i rozmnožování. Důležité pro existenci populací těchto predátorů je zachování 
klidových oblastí dostatečné rozlohy a důsledné pronásledování pytláctví.    
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Hlavními faktory, které působí na předměty ochrany na lokalitě jsou lesní hospodaření, 
zemědělství, vodní hospodářství, zástavba krajiny, turistický ruch, myslivost, rybářství, 
blízkost rozšiřující se průmyslové aglomerace (Ostravsko). 

 

Ptačí oblast dle §45e  zákona č. 218/2004 Sb. – Ptačí oblast Beskydy CZ 0811022 
 
Ptačí oblast Beskydy se nachází na severovýchodě České republiky, na severní Moravě při 
státní hranici se Slovenskem a rozkládá se mezi obcemi Rožnov pod Radhoštěm, Dolní 
Bečva, Hostašovice, Morávka, Komorní Lhotka a Dolní Lomná. Ptačí oblast Beskydy 
pokrývá zhruba jednu třetinu severní části plochy CHKO Beskydy. Území je plošně rozsáhlé, 
na délku měří 51 km a na šířku 1,5-17 km.   
 
Z ornitologického hlediska patří mezi nejvýznamnější druhy strakapoud bělohřbetý 
Dendrocopos leucotos,  puštík bělavý Strix uralensis a datlík tříprstý Picoides tridactylus. 
Početné jsou  populace lejska malého Ficedula parva, holuba doupňáka Columba oenas, žluny 
šedé Picus canus, datla černého Dryocopus martius, jeřábka lesního Bonasa bonasia a čápa 
černého Ciconia nigra. 
Kromě holuba doupňáka jsou všechny uvedené druhy zařazeny do přílohy 1 směrnice 
č.79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků a jejich populace jsou natolik významné, že 
tvoří předmět ochrany v ptačí oblasti. 
Předměty ochrany 
čáp černý Ciconia nigra, datel černý Dryocopus martius, datlík tříprstý Picoides tridactylus, 
jeřábek lesní Bonasa bonasia, kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum, lejsek malý Ficedula 
parva, puštík bělavý Strix uralensis, strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos, tetřev 
hlušec Tetrao urogallus,  
žluna šedá Picus canus 
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Na základě vyjádření Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy (zn.CHKO/1838/772/05/Mlr 
z 9.5.2005) nelze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti 
soustavy NATURA 2 000, vymezené nařízením vlády č. 685/2004 Sb. ze dne 8.12.2004, 
kterou se vymezuje Ptačí oblast Beskydy a nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 
22.12.2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit..  
Z toho důvodu bylo zpracováno autorizovanou osobou RNDr. Věrou Kouteckou  „Posouzení 
podle ustanovení §45i zákona č.114/1992 Sb. (Vlivy na soustavu NATURA 2 000) pro stavbu 
„Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny)“ v březnu 2006 na základě 
průzkumů v roce 2005. Zpracovatelka posouzení zpracovala v 04/2008 aktualizaci posouzení. 
 
Kompletní hodnocení zpracované RNDr.Kouteckou je uvedeno v části F.Doplňující údaje. 
Závěry hodnocení a podmínky jsou uvedeny v další části oznámení (2.5 Flóra, fauna a 
ekosystémy a D. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů). 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
 
Paseky začaly vznikat brzy po založení Frenštátu po roce 1300. První zprávy o jejich počtu se 
objevují až po roce 1600, kdy jich bylo 36. Jejich počet neustále stoupal a v polovině 18. 
století dosáhl 200. Pasekáři vypláceli daně jak městu, tak hukvaldským biskupským 
úředníkům, a proto usilovali o vytvoření samostatné obce. Tím by se vymanili z vlivu města.  
V roce 1748 došlo k odtržení tzv. pasek od Frenštátu a byla jmenována první obecní 
samospráva v čele s fojtem Václavem Košárkem. V listině z 30. 8. 1754 olomoucký biskup 
Troyer zdůvodnil zřízení nové obce jako "odměnu" za namáhavou práci pasekářů. Tuto 
listinu, která je psána německy, lze pokládat za zakládací listinu Trojanovic. 
V roce 1898 byla v Trojanovicích na Radhošti postavena kaple sv. Cyrila a Metoděje. Jedna 
třetina je nyní na katastru obce Dolní Bečva. O údržbu této největší architektonické památky 
se stará Matice Radhošťská, která má sídlo v Trojanovicích.  
Dřevěná zvonice se šindelovou střechou k ní byla přistavěna až v roce 1924 při celkové 
opravě. Tehdy nechal předseda Matice radhošťské, frenštátský farář Filip Eliáš, obložit 
impregnovaným šindelem celou kapli, aby tak zabránil vlhnutí zdí, k němuž v extrémních 
podmínkách v nadmořské výšce 1129 metrů docházelo. Kaple sv. Cyrila a Metoděje je 
nejvýše položenou církevní stavbou v ČR. 
Od vysvěcení kaple olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem v roce 1898 se o ni 
starají členové spolku Matice radhošťská z Trojanovic, kteří také řídili obnovu dřevěné 
zvonice v roce 2000. Podobně jako při výstavbě kaple před sto lety lidé na Valašsku 
uspořádali sbírku, z jejíhož výnosu byly stavební práce částečně hrazeny. Kromě peněz 
věnovali také dřevo z vlastních lesů. Na jeden z trámů dopravených na Radhošť byl vytesán 
symbolický nápis "Valaši sobě". Řemeslníci, kteří kapli opravovali, museli prokázat stejnou 
zručnost a um jako jejich předchůdci. Vyřezávané sloupy, ručně tesané trámy nebo šindelová 
střecha nové zvonice se ani v detailech neliší od původní historické stavby. 
V obci Trojanovice se nachází Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla (stavba 1985-1989),  
kaplička na Bystrém, kaplička nedaleko hotelu „U Kociána“. 
 
- na území hustě zalidněná  
Předmětné území není územím hustě zalidněným.  
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- na obyvatelstvo 
Zájmová lokalita je situována mimo souvislou obytnou zástavbu obce Trojanovice.   
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem 
k typu zájmového území – přírodní systémy.   
 
 
2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Trojanovice jsou horskou obcí v Beskydech rozprostírající se pod masívy Noříčí hory  
1047 m.n.m., Radhoště 1129 m.n.m. a Velkého Javorníku 918 m.n.m. Byly původně 
pasekářskou obcí, kterou založil v roce 1748 olomoucký biskup a kardinál Ferdinand Julius 
Troyer (1698-1758). Obec má rozlohu 35,6 km2, dvě třetiny plochy obce pokrývají lesy. 
Vzhledem ke značné rozloze je obec rozdělena na čtyři hlavní části: Bystré, Lomná, Pod 
Radhoštěm a Pod Javorníkem. 
V roce 1940 byla zprovozněna lanová dráha z Ráztoky na Pustevny, první svého druhu v naší 
republice.   
 
 

2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska 
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby - provoz).     
V době stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce. Tyto 
vlivy vzhledem ke stavu stavby se neočekávají.  
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
 
Oblast patří do klimatické oblasti chladné, vlhké (CH4 podle Quitta, 1971), pouze nejnižší  
polohy spadají do oblasti mírně teplé. Průměrná roční teplota se v tomto pásmu pohybuje 
mezi 5 – 6°C. Průměrný roční úhrn srážek se předpokládá v mezích 700 - 800 mm. 
Nejbližší klimatologickou stanicí, jejíž údaje by bylo možno do jisté míry vztáhnout na větší 
část zájmového území je Mořkov asi 10 km ZJZ od Frenštátu pod Radhoštěm. Náleží však do 
odlišného klimatické zóny MT10 s průměrnou roční teplotou kolem 8°C.  
Významným klimatologickým údajem je úhrn srážek. Situaci v rozložení srážek je možno 
ilustrovat na údajích z blízkých srážkoměrných stanic Malá Ráztoka a Červík (horská část). 
 
Měsíční a roční úhrny srážek v blízkých srážkoměrných stanicích (mm) 
Tabulka č.6 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
 Malá Ráztoka 
2000 79,6 81,8 224,4 94,6 106,7 72,1 420,2 36,0 52,0 47,6 96,8 70,5 1382,3 
 Červík 
2000 98,9 85,8 236,2 78,2 77,1 65,0 236,2 32,5 32,2 43,9 96,8 70,5 1153,3 
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Stanice na Bílém Kříži u hranic se Slovenskem ve výšce asi 940 m n.m.zaznamenává  
převahu větrů jižních směrů, významně se ale uplatňují také severní větry. 
 
Větrná růžice na stanici ČHMÚ Bílý Kříž  
Tabulka č.7 

m/s S SV V JV J JZ Z SZ CALM 
0,0-0,5 0,15 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14 0,03 0,07 0 
0,5-2,5 7,97 1,26 0,55 1,63 7,06 5,7 1,79 2  
2,5-7,5 19,43 0,45 0,02 0,86 36,91 4,26 0,17 0,36  
7,5-10 0,25 0 0 0 6,43 0,02 0 0  
>10 0,34 0 0 0 1,25 0 0 0  
suma 28,73 1,75 0,61 2,57 51,77 10,13 2 2,44 0 

 
 
Znečištění ovzduší v blízkých měřících stanicích ČHMÚ v roce 2000 
Tabulka č.8 

měřená látka v µg/m3, roční aritmetický průměr měřící  
stanice  SO2 PA PM10 NOx NO2 NO 
Čeladná 5 35  16   
Ráztoka 7   9   
Pustevny 3 27     
Lysá hora 4 17     
Bílý Kříž 5 23 23 7 6 0,2 
PA – prašný aerosol; PM10 – prašný aerosol do velikosti 10µ; limit OE – limitní hodnoty pro ochranu 
ekosystémů 
 
Měsíční průměry obsahů polutantů na měřící stanici Čeladná (µg/m3) 
Tabulka č.9 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
SO2 11 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 8 
PA 35 30 31 42 36 33 23 43 42 43 24 42 
NOx 20 15 15 14 13 14 10 16 17 16 12 25 
 
 
2.3 Voda  
 
Zájmové území spadá do povodí říčky Lomná 2-01-01-128. Potok Lomná je přítokem Lubiny 
ve Frenštátu pod Radhoštěm. Tok Lomné je strmý, vytváří na svazích četné roklovité zářezy 
(vrstva flyše). Průtok je rozkolísaný, závislý na srážkách. Území má poměrně velkou retenční 
schopnost. 
Přesné umístění nádrže akumulační nádrže vyplývá z konfigurace terénu a tvaru koryta 
potoka Lomná. 
 
Říční km v místě odběrného objektu na VT Lomná(ČHP 2-01-01-128) 4,6 km 
Max.povolený odběr        5 l/s 
Prům.povol.odběr        3 l/s 
Max.měsíční povolený odběr       15 000 m3 
Minimální zůstatkový průtok Q330      3,9 l/s  
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Geomorfologické poměry 
Zájmové území spadá do provincie Západní Karpaty,  soustavy Vnější Západní Karpaty, 
podcelku Radhošťská hornatina, okrsku Radhošťský hřeben (Demek 1987) 
 
Geologické poměry 
Masív Radhoště je součástí flyšových vnějších Karpat, které jsou budované pískovci a jílovci 
křídového souvrství slezské jednotky godulského vývoje s příkrovovou stavbou. Jedná se 
střídání vrstev drobových glaukonitických pískovců s jílovci. Kvartérní pokryvné útvary jsou 
tvořeny svahovými sedimenty – hlinitokamenitými až kamenitými sutěmi holocénního až 
peistocenního stáří. 
 
Půda 
Ve vrcholové partii se  hřebene jsou vyvinuty podhorské humusové a kambizemní podzoly, 
které jsou často štěrkovité až kamenité. Na svahu jsou půdy dobře provzdušněné, hlubší, mají 
stálý přítok podzemní vody. 
 
Zemědělský půdní fond nebude stavbou ovlivněn. Půda určená k plnění funkce lesa bude 
záměrem dotčena. Při záměru budou dodržovány základní povinnosti k ochraně pozemků 
určených k plnění funkce lesa (§13 a 20 zákona č. 289/1995 Sb. lesního zákona.  
 
Horninové prostředí nebude záměrem dotčeno ani ovlivněno. Záměr je situován v Chráněné 
krajinné oblasti, přírodní zdroje nebude ovlivňovat. 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Biogeografická charakteristika 
Zájmové území náleží do provincie středoevropských listnatých lesů, 3.provincie karpatské a 
3.10 Beskydského bioregionu (Culek 1996). 

Fytogeografická charakteristika 
Podle regionálního fytogeografického členění leží území ve fytogeograficé oblasti 
oreofytikum (Oreophyticum), obvod Karpatské oreofytikum (Oreophytcum carpaticum),  
fytogeografického okresu 99.Moravskoslezské Beskydy, fytogeografického podokresu 99.b 
Radhošťské Beskydy. 

Zájmové území je situováno ve dvou vegetačních stupních – submontánním a montánním. 
Flóra je  relativně chudá, oreofyty jsou zastoupeny v kompletní řadě. Chybí zde termofyty. 
Významné jsou karpatské migranty (submendemity). 
Potenciální přirozená vegetace 
Potenciální přirozená vegetace hřebenové partie Radhoště patří ke společenstvům acidofilních 
bučin a jedlin svazu Luzulo-Fagion, základní vegetační jednotce 25.Smrková bučina 
Calamagrostio villosae-Fagetum. Na ni v podvrcholové části navazuje společenstvo 
květnatých bučin podsvazu Eu-Fagenion základní vegetační jednotky 18.Bučina s kyčelnicí 
devítilistou asociace Dentario enneaphylli-Fagetum.  
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Zoogeografická charakteristika 
Zájmové území spadá do provincie Středoevropských pohoří, podprovincie karpatských 
pohoří, úseku západokarpatského. Region tvoří jádrové území západokarpatské horské lesní 
fauny. Významný je současný výskyt velkých šelem – vlka, rysa a medvěda. 
 
Biologický průzkum 
Při přípravě lokality vymezené pro provoz stavby byl proveden botanický a zoologický 
průzkum. Průzkum zpracovala RNDr.Koutecká a  a Zdeněk Polášek v roce 2005, zpracováno 
bylo  Biologické hodnocení dle ustanovení §67 zákona č.114/1992 Sb. a §18 vyhlášky 
č.395/1992 Sb.v 03/2006. Biologické hodnocení je uvedeno v plném rozsahu v části 
F.Doplňující údaje. V 04/2008 byla zpracována Aktualizace - dodatek biologického 
hodnocení. Dodatek zpracovala RNDr.Koutecká a  a Zdeněk Polášek. Cílem dodatku bylo 
posouzení nové projektové dokumentace záměru výstavby lanovky a dojezdové trasy lyžařů 
do údolí potoka Lomná v rámci dostavby lyžařského areálu na Pustevnách podle příslušných 
ustanovení zákona č.114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. 
Rovněž tento dodatek je uveden v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje. Zpracované 
biologické hodnocení podrobně rozvádí vyhodnocení biologických prvků krajiny, 
předpokládané přímé a nepřímé vlivy na rostliny a živočichy a uvádí opatření a povinnosti 
plynoucí z legislativy.  
 
Botanická část uvádí seznam zjištěných druhů vyšších rostlin (zahrnuje zjištěné druhy 
kapradin Polypodiophyta) 7 taxonů, nahosemenných Pinophyta – 2 taxony a kratosemenných 
rostlin Magnoliophyta – 95 taxonů.. Na území a v jeho nejbližším okolí bylo zjištěno 104 
taxonů vyšších druhů rostlin. Tento poměrně nízký počet je dán charakterem zdejších lesů, 
pro storu prodloužení sjezdovky  založené porosty smrků a buků. Z hlediska ochrany přírody 
bylo zjištěno devět druhů, které jsou zjištěny v některém ze tří seznamů taxonů rostlin 
významných z hlediska jejich vzácnosti nebo ohrožení: 
Tabulka č.10 
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Část týkající se fauny uvádí vyhodnocení z hlediska stávající legislativy platné v ochraně 
přírody. Z celkového počtu původně (v rámci zpracovaného hodnocení v roce 2006) 
zjištěných 53 ZCHD je při udělování výjimek z ochranných podmínek nyní (aktualizace 
hodnocení z 04/2008) nutno věnovat pozornost vybraným 31 druhům (dle dodatku hodnocení 
z 04/2008): 
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V Biologickém hodnocení dle ustanovení §67 zákona č.114/1992 Sb. a §18 vyhlášky 
č.395/1992 Sb.v 03/2006 zpracovatelka uvádí, že bylo zjištěno, že z hlediska  ochrany přírody 
se lokalita nachází ve velmi citlivém území spadajícím do 2.zóny odstupňované ochrany  
(severní svahy hřebene Radhoště představují migrační koridor mezi nižší částí Předních hor 
na západě a centrální částí na východě). Význam je umocněn existencí fragmentů přirozených 
porostů v bližším i širším okolí lokality, které jsou refugií pro vzácné druhy rostlin a 
živočichů. Nejkvalitnější z nich jsou  lokalizovány do maloplošných zvláště chráněných 
území – NPR Radhošť, PR Noříčí, NPR Kněhyně – Čertův mlýn). 
 
Význam území se odráží i v umístění lokality do regionálního a nadregionálního systémů 
územních systémů ekologické stability, prostor je významným  migračním koridorem.  
Na území dotčené záměrem a v jeho okolí se trvale  i sezónně vyskytuje řada zvláště 
chráněných druhů živočichů, které jsou vázány na určité lokality nebo se pohybují územím 
biocentra a navazujícího biokoridoru. 
 
Stupeň současného antropogenního zatížení Pusteven a Radhoště je velmi významný a ve 
vztahu k hřebenovým partiím Beskyd jeden z největších v rámci CHKO. 
Proto pokud má dojít k umístění navrhovaných aktivit do této citlivé oblasti, nesmí tento 
zásah vést k významného zhoršení  obecné i zvláštní ochrany přírody. 
 
Z toho důvodu zpracovatelka uvedla jako schůdný návrh: 
 
- Propojení Velké sjezdovky  s dolní stanicí sedačkové lanovky Ráztoka – Pustevny pouze 

úpravou stávající lesní cesty tak, aby byl umožněn bezpečný  sjezd lyžařů. V rámci 
Biologického hodnocení z roku 2006  uvádí, že nebude stavěna další sedačková lanovka, 
ale pouze lyžařský vlek, který umožní pohodlný výjezd lyžařů do areálu Velké sjezdovky. 
Tím bude minimalizován  zásah do lesních porostů a nevznikne rozsáhlý průsek umístěný 
příčně porosty celého svahu Radhoště, který by mohl být příčinou umocnění škodlivých 
abiotických a následně i biotických vlivů na ekosystém lesa (např. vítr, kůrovec). Bude tak  
zároveň omezena fragmentace porostů v rámci biocentra. 
V dodatku k biologickému hodnocení z 04/2008 zpracovatelka na základě nové 
projektové dokumentace záměru výstavby lanovky a sjezdové trasy lyžařů uvádí, že za 
předpokladu , že dle následujícího plánu péče pro CHKO Beskydy nebude striktně 
zakázáno ve II.zóně odstupňované ochrany stavět lanovky, je varianta dojezdové trasy 
s lanovkou z hlediska ochrany bioty akceptovatelná. Jedním z předpokladů je udělení 
výjimek z ochranných podmínek vybraných zvláště chráněných druhů živočichů, které se 
v době zpracování dodatku  týká menšího počtu ZCHD (31 ZCHD oproti 42 z hodnocení 
provedeného v roce 2006). 

 
- Akumulační nádrž lze postavit dle projektové dokumentace s kompenzačním opatřením, 

kterým bude vytvoření tůněk pro obojživelníky (lokalita bude určena po dohodě se 
správou CHKO Beskydy). Je nutné pravidelně sledovat dodržení max.výše povolených 
odběrů a zajištění minimálního průtoku ve vodoteči 
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2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
 
Předmětné území zahrnuje převážně hornatou a lesnatou krajinu. Jde o zachovalý přírodní a 
krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Specifický krajinný ráz utváří 
členitý terén, vodní toky, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního 
a zemědělského půdního fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno s 
pasteveckým horským typem hospodaření.    
Území je převážně zalesněno, více než 70 % území zaujímá les. Lesní vegetaci tvoří 
především květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli–Fagetum a Dentario glandulosae-
Fagetum (L5.1) v rozmezí výšky od 400–500 m n. m. a acidofilní bučiny sv. Luzulo-Fagion 
(L5.4), pokrývající zpravidla hřebenové polohy od 700–1 000 m n. m.. Jsou zde rovněž 
inverzní údolní polohy.  

Navrhovaný záměr nevytvoří dominantu v krajině. Příčinou je členitý reliéf s podílem lesních 
porostů, které definují četné pohledové horizonty a bariéry.  

Navrženo je pro ochranu navazujícího lesa ihned po vykácení pro navrhovaný záměr v řešené 
variantě B založit oboustranně ochranný plášť z jedlí, smrků, javorů a buků, jimiž budou 
okrajové stromy podsazeny. Zajištění ochranného pláště přispěje do budoucna ke zvýšení 
atraktivnosti  pro některé ohrožené  druhy živočichů, např. pro ptáky, ale bude tvořit 
nezastupitelný prvek rázu této části území. 

Objekt  čerpací stanice bude zhotoven jako jednoduchá  srubová stavba se sedlovou střechou, 
je navržen tak, aby co nejvhodněji zapadl do krajiny a nerušil svým exteriérem a jeho účelnost 
byla dodržena. Obslužný objekt dolní stanice bude navržen s ohledem na horskou oblast, jeho 
architektonický výraz bude  vycházet z místa situování a jeho vnější podoba bude navržena 
podle dohody se správou CHKO Beskydy. 

Objekt horní stanice bude navazovat na  stávající obslužný objekt areálu a bude mu 
odpovídat.  

 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
Provoz navrhované lanové dráhy a řešení prodloužení Velké sjezdovky k dolní stanici 
lanovky bude znamenat v zimní období pro návštěvníky umožnění dopravy ve směru nahoru, 
doprava zahrnuje v relativně krátkém čase  primární dopravu návštěvníků, kteří se budou 
následně pohybovat  v horní části areálu. Provoz lanové dráhy přispěje k omezení potřeby  
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parkování na Pustevnách, bude zabezpečen operativní kontakt s vrchovou částí. Zároveň bude 
zamezeno rizikům úrazů při sjíždění lyžařů po nevyhovujícím povrchu Knížecí cesty. 
Návštěvníci budou v době nedostatku sněhu v dolní části dopravováni k horním lyžařským 
vlekům. Nebude docházet k poškození nedostatečně zakrytého půdního povrchu v době malé 
dněhové pokrývky.  
Realizací navrhovaného řešení při současném řešení navrhovaných opatření bude umožněno 
využití území pro sportovní účely v koexistenci s přírodními složkami  tohoto velmi citlivého 
území z hlediska ochrany přírody. 
 
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení.  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
Záměr nebude mít vliv na imisní situaci lokality a v důsledku jeho provozu nedojde 
k překročení imisních limitů. 
 
Vliv hlukové zátěže  
Chráněné objekty (objekty bydlení) a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního 
chráněného prostoru nebudou provozem vleku ovlivněny nad přípustnou úroveň. Záměr je 
situován mimo jakýkoliv dosah chráněných objektů. 
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,  
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno.Antropogenní zóna nebude záměrem dotčena.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo negativní vliv v uvedených oblastech. Stavba 
nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.  
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze 
strany provozovatele lanovky a sjezdovky není předpoklad narušení faktoru pohody nad 
únosnou míru. Nový provoz bude řešen s ohledem na požadavky platné legislativy a okolní 
prostředí.  
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se za předpokladu kázně ze strany provozovatele sjezdovky a 
navržené lanovky a účastníků sportovních aktivit nepředpokládají.  
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
Rozhodující technická opatření k minimalizaci či eliminaci účinků na životní prostředí 
vyplývají ze zákonných předpisů. Bez nich nemůže být posuzovaný záměr uveden do 
provozu. Při realizaci posuzovaného záměru je uvažováno s těmito opatřeními z hlediska 
ochrany životního prostředí (vycházejí zejména z e zpracovaného posouzení z hlediska vlivů 
dle § 45i zákona č.114/1992 Sb.a Biologického hodnocení dle zák.č. 114/1992 Sb. 
  

� Stavební práce budou realizovány mimo období rozmnožování většiny druhů, tj. od 
září do března 

 
� Vykácení nezbytně nutné části porostů bude provedeno mimo vegetační období 

(1.10.-31.3.) 
 
� Ihned po vykácení bude založen oboustranně ochranný plášť (jedle, smrky, javory, 

buky jimiž budou okrajové stromy podsazeny 
 
� Vytvořeno bude náhradní mokřadní prostředí v podobě vodních ploch (tůňky) 

s parametry nově zakládané plochy v rámci revitalizace území 
 
� Potřeba transferů bude stanovena  na základě kompletní projektové dokumentace 

všech staveb s upřesněnými zábory, pro záchranné transfery byly vyčleněny i druhy, 
které nepatří mezi zvláště chráněné – plž modranka karpatská a skokan hnědý 

 
� Pro zásah do biotopů investor  požádá o výjimku ze zákazů u zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů (Správa CHKO Beskydy) 
 
� Před zahájením prací bude provedena aktualizace průzkumů ve vegetační sezóně 

bezprostředně předcházející dotčení jednotlivých hodnotných lokalit 
 
� Zajištěn bude ekologický dozor na stavbě (možnost navrhnout a provést transfery,  

přijetí okamžitých opatření v případě, že dojde ke zjištění rizika případného dotčení 
zájmu ochrany přírody) 

 
� Navržen je monitoring po dobu provozu sjezdovky: 

 
• sledován bude vliv provozu na bylinné patro, v případě sledování vydřených míst   
   bez vegetace, bude zabezpečeno lyžování až při vyšší sněhové pokrývce 
 
• sledovány budou účinky větru na na navazující porosty 
 
• zoologický monitoring změněných nebo náhradních biotopů (průzkum hmyzu a  
 
• obratlovců na odlesněných plochách, vytvořených mokřadech a v dotčeném okolí  
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•  s lesními porosty 
 
• sledován bude stav tůňky pro obojživelníky (v případě zanášení bude provedeno po  
 
•  dohodě se zoologem vyčištění) 
 
• monitoring úspěšnosti provedených opatření  

 
� Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou 
prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s 
platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich 
odstraněním dle §11 zákona č.185/2001 Sb. 

 
Pro snížení negativních vlivů na předměty ochrany (posouzení §45i zákona č.114/1992 
Sb.) budou realizována kompenzační opatření (pozn.: jsou uvedena všechna, přestože 
některá již byla uvedena v předchozích opatřeních): 
 
� Nebude realizována stavba letní bobové dráhy (není již předmětem tohoto oznámení) 
 
� Prodloužení Velké sjezdovky bude realizováno dle varianty B, tj. bez doplňkové 

dojezdové dráhy, která by přispěla k odhalení porostů významnějším způsobem 
 
� Prováděn bude ekologický dozor a monitoring provozu stavby 
 
� Akumulační nádrž  na zasněžování bude postavena dle projektové dokumentace, její 

plnění bude probíhat za předpokladu důsledného respektování maximální výše 
povolených odběrů vody a zajištění alespoň minimálních průtoků v Lomné, 
definovaných správcem toku 

 
� Stavba bude probíhat v termínu omezujícím negativní vlivy na předměty ochrany, 

včetně kácení dřevin 
 
� Bude vytvořeno náhradní stanoviště pro některé předměty ochrany  (obojživelníci) a 

v případě možného dotčení jedinců při stavbě budou provedeny jejich transfery 
z prostoru záboru 

 
� Úpravou porostních okrajů budou sníženy negativní vlivy na ponechané části porostů 
 
� Sjezdovka bude provozována s omezeními zajišťujícími snížení jejího vlivu na území 

NATURA 2000, tzn. Bez umělého osvětlení a reprodukované hudby 
 
 
5.   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při  
      specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
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v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě 
podkladů poskytnutých investorem a odborných posouzení odbornou osobou s autorizací 
k provádění posouzení podle §45i zákona č.114/1992 Sb. udělenou rozhodnutím MŽP ČR č.j. 
630/3251/04 ze dne 30.11.2004. 
Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. Adekvátní přírodnímu 
prostředí je zajištění ekologického dozoru na stavbě, kdy bude možné přijmout  v případě 
zjištění rizika případného dotčení zájmů ochrany přírody opatření, které není možné 
v současné době předpokládat. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Vlastní přípravy záměru znamenala postupné hledání možnosti řešená varhovaného 
prodloužení Velké sjezdovky, které by bylo možné v daném území na základě realizace 
opatření v území realizovat. Základním prvkem bylo variantní řešení dojezdové trasy. 
Dle původního návrhu v roce 2006 měla být Velká lanovka prodloužena o cca 600 m do údolí 
Lomné do prostoru nad dolní stanici sedačkové lanovky z Trojanovic se šířkou záboru 50 – 
60 m a trasou lanovky umístěnou na okraji záboru. Původně byla navržena čtyřsedačková 
lanovka. Na základě biologického posouzení a posouzení dle  podle §45i zák.č.114/1992 Sb. 
ve znění platných předpisů investor zvažoval možnost umístění vleku. Tato možnost se vázala 
k tomu, že stavba lanovky nevyhovovala platnému Plánu péče pro CHKO Beskydy.Na 
základě předběžného projednání s orgánem ochrany přírody – Správou CHKO Beskydy 
dospěl investor k přesvědčení, že za určitých okolností stavba lanovky je možná vzhledem ke 
konci platnosti Plánu péče a předpokladu, že v navazujícím Plánu péče takto postavené 
regulativy pro II.zónu uplatněny nebudou. Zpracována byla  nová projektová dokumentace se 
dvěma možnými variantami – variantou označenou A a B a návrhem na uplatnění 
dvousedačkové lanovky.  
Varianta A se liší od varianty B zdvojením trasy ve střední části prodloužení. Negativní vlivy 
jsou větší než v případě varianty B (vyšším záborem pro průseky, pravděpodobností vjíždění 
lyžařů do ponechané části porostu mezi průsekem pro sjezd a lanovku apod. Z toho důvodu je  
z hlediska vlivů na biotu a její stanoviště výhodnější varianta B. 
Varianta B umožní bezpečný sjezd lyžařů k dolní stanici lanovky v návaznosti na cestu 
údolím Lomné z Trojanovic a lanovku na Pustevny. Zábor lesa  je v rámci této varianty o více 
než polovinu menší než podle původního navrhovaného stavu z roku 2006, Vlivy na 
stanoviště a biotu budou úměrně menší. 
Navrhované nové řešení bylo předloženo k biologickému hodnocení a posouzení dle §45i 
zákona č. 114/1992 Sb.. Zpracovatelka Dodatku biologického hodnocení z 04/2008 uvádí, že 
využití lanovky šetrnější než vlek. Varianta B umožňuje pro sjezd využít průsek v ochranném 
pásmu lanovky, který je pouze o několik metrů širší než je stanovené ochranné pásmo. 
Zároveň není třeba odlesňovat dva pruhy (tzn. jeden pro vlek a druhý pro sjezd) a lesní cesta 
by se musela pro potřeby lyžařů rozšířit, využití dráhy vleku pro sjezdovku je vyloučeno). 
Lanovka je k půdnímu povrchu šetrnější než lyžařský vlek. Provoz lanovky neovlivňuje více 
negativně faunu než lyžařský vlek a dle údajů zpracovatelky Dodatku biologického hodnocení 
z 04/2008 není nutno předpokládat intenzivnější negativní vliv provozu lanovky než vleku na 
velké šelmy. 
Posouzena byla i varianta nulová by předpokládala ponechat plochu v přírodním stavu bez 
využití prostoru pro sportovní aktivity. Ani varianta nulová nezaručuje plnou nedotčenost 
lesního porostu pod Velkou sjezdovkou, protože je i bez úpravy ke sjíždění z prostoru 
sjezdovky využíván, i když je šetrnější než posuzované varianty A a B. 
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Vzhledem ke stoupajícímu tlaku na rekreační využívání území je navrhovaná varianta B 
rozumným kompromisem mezi variantou nulovou a variantou původně navrhovanou (dle 
projektové dokumentace z roku 2006). 
 
Za předpokladu, že dle následujícího plánu péče pro CHKO Beskydy nebude striktně 
zakázáno ve II.zóně odstupňované ochrany  stavět lanovku, je varianta dojezdové trasy 
s lanovkou z hlediska ochrany bioty akceptovatelná a nejúnosnější se z hlediska ochrany 
přírody a prognózy vývoje rekreačního zatížení území jeví varianta B, která využívá  pro 
sjezd upravený prostor v ochranném pásmu lanové dráhy.  
Základním předpokladem je realizace a důsledné dodržení navrhovaných opatření (uvedena 
v části D.IV.Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci  nepříznivých 
vlivů). 
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Letecký pohled na řešené území, měřítko 1 : 2 650 (zmenšeno A3 na A4) 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) 
Situace – varianta A, měřítko 1 : 2 500 (zmenšeno na 1 : 5 000), Ing.V.Nohel, 07/2007 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) 
Situace – varianta B, měřítko 1 : 2 500 (zmenšeno na 1 : 5 000), Ing.V.Nohel, 07/2007 
 
Akumulační nádrž Trojanovice – lanovka – situace stavby, měřítko 1 : 250, Ing. Novák - 
AVONA 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) – Posouzení podle ustanovení §45i 
zákona č.114/1992 Sb. (Vlivy na soustavu NATURA 2 000), RNDr. Věra Koutecká, 03/2006. 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) – Aktualizace posouzení podle 
ustanovení §45i zákona č.114/1992 Sb. (Vlivy na soustavu NATURA 2 000), RNDr. Věra 
Koutecká, 04/2008. 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) – Biologické hodnocení dle 
ustanovení §67 zákona č.114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., RNDr. Věra 
Koutecká, 03/2006. 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) – Aktualizace biologického 
hodnocení dle ustanovení §67 zákona č.114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., RNDr. 
Věra Koutecká, 04/2008. 
 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem investora je  dostavba lyžařského střediska lokalitě Pustevny v k.ú. Trojanovice. 
Záměr dostavby spočívá v umístění  dvousedačkové lanové dráhy v dolní části Velké 
sjezdovky a v úseku pod sjezdovkou, kde lanovka bude procházet lesem nově vytvořeným 
průsekem, řešení dojezdu lyžařů od sjezdovky po dolní stanici nové lanové dráhy v údolí 
potoka Lomná (poblíž stávající stanice lanové dráhy) a vybudování akumulační vodní nádrže 
pro zasněžování. 
Stávající Velká sjezdovka je situována na severním úbočí Radhoště mezi hřebenem a Knížecí 
cestou ve vzdálenosti cca 0,5 km západně od sochy Radegasta.  Projektová dokumentace řeší 
umístění a uspořádání technologie lanové dráhy v dolní části Velké sjezdovky a v úseku pod 
lanovkou, kde bude lanovka procházet nově vytvořeným průsekem lesa. Poblíž stávající dolní 
stanice lanové dráhy v údolí potoka Lomná bude provedeno řešení dojezdu lyžařů od 
sjezdovky po dolní stanici nové lanové dráhy. 
Součástí stavby je vybudování akumulační vodní nádrže pro zasněžování. Toto vybudování je 
v současnosti nezbytné pro zajištění kvalitních lyžařských terénů vzhledem ke zhoršujícím se 
klimatickým podmínkám a vzhledem k potřebě zajistit standardní podmínky pro lyžování. 
Umístění nádrže se předpokládá na levém břehu potoka Lomná cca 100 m jižně od stanice 
lanovky u soutoku dvou zdrojnic. Nádrž má být dle projektu nepravidelného tvaru  
cca 4 x 20 m s hloubkou cca 4,5 m. Součástí nádrže má být podzemní čerpací stanice 2 x 3 m 
se dvěma čerpadly. Pro zásobování sněžných děl má být postaven výtlačný řad podél 
stávajícího kabelu NN na okraji budoucí rozšířené sjezdovky. 
Lokalita je součástí  Chráněné krajinné oblasti Beskydy, v níž jsou ustanoveny tři zóny 
odstupňované ochrany dle §27 zákona č.114/1992 Sb. Zájmové území náleží do 2.zóny 
odstupňované ochrany. 
Zároveň je zájmové území v nadregionálním  biocentru Kněhyně – Radhošť. Na ně navazuje 
nadregionální biokoridor Radhošť – Velký Javorník. 
Celé území CHKO Beskydy spadá do soustavy NATURA 2 000 jako evropsky významná 
lokalita Beskydy (dle § 45a-d zákona 218/2004 Sb.) zařazená do národního seznamu (totožná 
s územím CHKO Beskydy). Zároveň zájmová lokalita náleží do ptačí  oblasti Beskydy. 
Jak vyplývá z uvedeného výčtu, je při posouzení situování záměru  ve vymezené oblasti 
nezbytné sledování přírodních charakteristik území a posouzení možnosti koexistence 
provozu sportovních aktivit souvisejících s navrhovanou dostavbou lyžařského střediska 
s přírodními systémy v území.  
Příprava navrhovaného záměru procházela celou řadou možných variant řešení se snahou ze 
strany investora nalézt přijatelné řešení, které by umožnilo záměr v území realizovat.  
Základním a rozhodujícím podkladem bylo Posouzení podle ustanovení §45i zákona  
č.114/1992 Sb. (vlivy na soustavu NATURA 2 000) a Biologické hodnocení, které zpracovala 
RNDr.Věra Koutecká a Zdeněk Polášek postupně v 04/2005, 03/2006 a aktualizace posouzení 
podle ustanovení §45i zákona č.114/1992 Sb. v 04/2008 a dodatek k původnímu 
biologickému hodnocení v 04/2008. 
Na základě těchto odborných údajů a hodnocení bylo zvoleno navrhované řešení, které je 
předloženo pro posouzení vlivů navrhovaného záměru z hlediska zák.č. 100/2001 Sb.  
Investor má záměr vybudovat  ve SKI areálu Pustevny výrobu technického sněhu pro 
zasněžování Velké sjezdovky vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám posledních let, 
kdy přibývá více mrazivých dnů než sněhových. Výroba technického sněhu zabezpečí pokrytí 
kritických míst dostatečnou vrstvou sněhu. Tím se předejde významným úrazům vlivem 
nedostatečné vrstvy sněhu a bude zabezpečena lepší ochrana  vegetačního krytu sjezdové trati. 
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Podstatně se zpomalí povrchový odtok z povodí - akumulace vody se přesouvá do sněhové 
pokrývky.  Při jarním odtávání je mechanicky vyrobený sníh odolnější než přírodní. Tím je 
odtok rovněž plynulejší. Rovněž déle trvající  vysněžnost sjezdových tratí v jarních měsících 
má příznivý vliv na kvalitu travního porostu. 
Provoz dráhy bude znamenat omezení zájmu návštěvníků o parkování na Pustevnách, 
v období nedostatku sněhu v dolní části sjezdových tratí budou návštěvníci  v obou směrech 
dopravováni k horním lyžařským vlekům, aniž by docházelo k poškozování nedostatečně 
zasněženého půdního krytu a zamezí se rizikům úrazů při sjíždění lyžařů po nevyhovujícím 
povrchu Knížecí cesty, lanová dráha přispěje horské službě v případě zásahu, event. Při 
odvozu raněných a operativně  bude zabezpečen kontakt s vrcholovou částí. 
 
Rozhodující technická opatření k omezení účinků na životní prostředí vyplývají ze zákonných 
předpisů. Bez nich nemůže být posuzovaný záměr akceptován. Při realizaci posuzovaného 
záměru je uvažováno s opatřeními z hlediska ochrany životního prostředí. Vycházejí ze 
zpracovaného posouzení z hlediska vlivů dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. a biologického 
hodnocení.  
Skutečnost, že byla dané problematice při přípravě záměru věnována zvýšená pozornost, 
vyplývá i z postupných úprav řešení v souladu se závěry a podmínkami uvedených posouzení 
a hodnocení. 
Původně byla navržena  letní bobová dráha u dolní stanice lanové dráhy. Na základě 
hodnocení zpracovatelka posouzení z hlediska NATURY 2 000 považuje  zatížení prostředí 
výstavbou bobové dráhy za neakceptovatelné z hlediska výběru lokality pro umístění dílčí 
části záměru do prostoru jednoho z předmětů ochrany EVL – 9130 Bučiny asociace Asperula-
Fagetum. Na základě těchto závěrů hodnocení bylo od tohoto záměru upuštěno a původně 
připravovaný záměr nebude realizován a není předmětem tohoto oznámení.  
V rámci technického řešení lanové dráhy byla původně navržena  čtyřsedačková lanová dráha 
s pevným uchycením vozů na dopravním laně a s nástupním pásem. Od tohoto řešení bylo 
rovněž na základě zpracovaných hodnocení upuštěno a navržena je lanovka dvousedačková.  
 
Původně (projekt 2006) bylo navrženo řešení umožňující bezpečný sjezd lyžařů do prostoru 
údolí Lomné a vyhovující regulím dle platného plánu péče formou úpravy stávající lesní cesty 
jako dojezdové trasy.  Lanovka, která byla projektována, měla být nahrazena vlekem. Tomuto 
uspořádání odpovídá varianta A. Místo vleku je navržena stavba lanové dráhy. 
Zpracovatelka  Dodatku biologického hodnocení z 04/2008 uvádí, že pokud pomineme  
důvod, že v II.pásmu odstupňované ochrany nelze dle plánu péče stavět lanovku, je využití 
lanovky šetrnější než vlek. Varianta B umožňuje pro sjezd využít průsek v ochranném pásmu 
lanovky, který je pouze o několik metrů širší než je stanovené ochranné pásmo. Zároveň není 
třeba odlesňovat dva pruhy (tzn. jeden pro vlek a druhý pro sjezd) a lesní cesta by se musela 
pro potřeby lyžařů rozšířit, využití dráhy vleku pro sjezdovku je vyloučeno). 
 
Lanovka je k půdnímu povrchu šetrnější než lyžařský vlek. Provoz lanovky neovlivňuje více 
negativně faunu než lyžařský vlek a dle údajů zpracovatelky Dodatku biologického hodnocení 
z 04/2008 není nutno předpokládat intenzivnější negativní vliv provozu lanovky než vleku na 
velké šelmy. 
 
Lanová dráha je navržena dvousedačková s pevným uchycením vozů na dopravním laně 
s nástupním pásem. Stanice budou otevřené konstrukce – bez staničních budov.  Nosná 
konstrukce poháněcí stanice bude tvořit pojezdovou dráhu, po které pojíždí hlavní 
technologický rám s komponenty. Hlavní poháněcí elektromotor bude uložen svisle a bude 
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uzavřen v podpěrné konstrukci (snížení hlučnosti). Mazací místa budou zabezpečena proti 
úniku mazadel. 
Na částech lanovky přicházejících do styku s vnějším prostředím bude provedena úprava 
vyžadující odolnost proti vnějším vlivům. Všechny ocelové konstrukce jsou  žárově 
pozinkovány, motory, převodovky, lanové kotouče a díly hydraulického napínání budou 
opatřeny  speciálními odolnými nátěry. Dopravní lano bude vyrobeno  pozinkovaném 
provedení. Veškerý spojovací materiál bude galvanicky zinkován. 
Objekt zahrnuje  železobetonové nosné patky technologických konstrukcí lanové dráhy – 
základy poháněcí stanice, traťových podpěr a vratné stanice. 
Výkopové práce budou provedeny  lehkým  kráčecím rypadlem, dokopávky ručně. Vytěžená 
zemina bude rozprostřena nebo využita pro vyrovnání teréních nerovností. 
Betonáž bude provedena monoliticky. Pro betonáž patek  na přístupných místech  bude použit 
domíchávač, ostatní patky budou betonovány pomocí  pomocné lanovky, případně 
vrtulníkem. 
Obslužný objekt dolní stanice bude situován na nástupiště poháněcí stanice a bude zahrnovat 
pouze prostory pro umístění technologických rozvaděčů, náhradního zdroje el.energie a 
místnost obsluhy včetně příslušenství. Objekt bude svým uspořádáním  vycházet 
z požadovaného objemu a funkce stavby. Jeho architektonický výraz bude vycházet z místa 
umístění. Vnější podoba bude navržena ve spolupráci se správou CHKO Beskydy, v souladu 
s požadavky. 
Objekt dolní stanice bude tvořen příjezdovou a odjezdovou rampou nástupiště a místnosti 
dozoru stanice, umístěné přímo na nástupišti.  Objekt bude navazovat na rekonstrukci 
stávajícího obslužného objektu areálu, který bude stylově a funkčně rekonstruován. 
Jednoduchost objektů obou stanic je zřejmí z následujícího znázornění: 
Trasa lanové dráhy bude přímá, v jednom úseku.  Šířka lanové dráhy bude 3 m od dopravního 
lana na obou větvích, ochranné pásmo bude ve vzdálenosti 10 m od lan. 
Terén pod lanovkou bude upraven pro bezpečný sjezd lyžařů, případně pro další využití – 
přístup pro údržbu lanovky, záchranářů. 
Investor má záměr vybudovat ve SKI areálu Poustevny výrobu technického sněhu pro 
zasněžování Velké sjezdovky.  
Výroba technického sněhu bude dle projektu zabezpečována nízkotlakými vrtulovými a 
tyčovými sněhovými děly, které budou zásobovány vodou z vedlejší vodoteče a retenční 
nádrže. Rozmístění hydrantů po celé sjezdovce a areálu bude rovnoměrné ve vzdálenosti  
cca 60 m. 
V místě hydrantů budou přípojná místa elektrické energie. Přemísťování děl na svahu bude za 
pomocí pásového vozidla – rolby. 
Voda na výrobu sněhu bude čerpána z vodoteče Lomná, která protéká u paty kopce v místě 
plánované dolní stanice sjezdovky. Pro rozvod vody je navržena čerpací stanice, která 
zabezpečí  potřebné množství na výrobu technického sněhu.  Voda z vodoteče bude 
akumulována do retenční nádrže o objemu cca 2 000 m3. Nádrž bude dle projektu průtočná 
s vtokem a přepadem. 
Pro technologii zasněžování jsou v projektu navržena sněžná děla TECHNOALPIN M18 
STANDART PRÉMIUM, která dokáží vyrábět sníh již při teplotách -2oC při optimální 
vlhkosti vzduchu. 
 
Technické řešení předkládaného záměru odpovídá požadavkům na obdobné stavby.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho začlenění do území je řešeno s ohledem na závěry 
provedených odborných  hodnocení – biologické hodnocení a  posouzení dle § 45i zákona  
č.114/1992 Sb. Zhodnocení stavu možného vlivu na přírodní prostředí  je řešeno hodnocením 
autorizovanou osobou. Závěry těchto průzkumů a hodnocení jsou podrobně rozebrány v další 
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části tohoto oznámení a  uplatněny v návrhu řešení konečné fáze řešení z hlediska přírodních 
systémů. 
 Začlenění záměru do předmětného území je řešeno tak, aby byla realizace a provoz 
sportovních aktivit byla akceptovatelná s ohledem na jejich situování v předmětném území. 
 
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Obec Trojanovice, souhlas se záměrem Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích 
(Pustevny), č.j. 360/2008-330/St z 28.4.2008 
 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
Správa ochrany přírody, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Posouzení vlivu na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, č.j. CHKO/1838/772/05/mir z 9.5.2005 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem a závěrům odborných materiálů – Biologického posouzení  a 
posouzení dle ustanovení §45i zákona č.114/1992 Sb. – vlivy na soustavu NATURA 2 000 
lze konstatovat, že záměr „ Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny)“ je 
akceptovatelná a lze ji 

 

za předpokladu realizace a dodržená všech navrhovaných zmírňujících opatření  

realizovat ve variantě B 
 
 
Oznámení bylo zpracováno:  srpen 2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
RNDr. Věra Koutecká, Ostrava 
Zdeněk Polášek 
Ing.Vratislav Nohel, Frýdek Místek 
Ing.Lubomír Novák, Nový Jičín 
Jiří Stavinoha, Aqua industrial, s.r.o. Olomouc 

 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Letecký pohled na řešené území, měřítko 1 : 2 650 (zmenšeno A3 na A4) 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) 
Situace – varianta A, měřítko 1 : 2 500 (zmenšeno na 1 : 5 000), Ing.V.Nohel, 07/2007 
Situace – varianta B, měřítko 1 : 2 500 (zmenšeno na 1 : 5 000), Ing.V.Nohel, 07/2007 
Akumulační nádrž Trojanovice – lanovka – situace stavby, měřítko 1 : 250, Ing. Novák - AVONA 
 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) – Posouzení podle ustanovení §45i zákona 
č.114/1992 Sb. (Vlivy na soustavu NATURA 2 000), RNDr. Věra Koutecká, 03/2006. 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) – Aktualizace posouzení podle ustanovení §45i 
zákona č.114/1992 Sb. (Vlivy na soustavu NATURA 2 000), RNDr. Věra Koutecká, 04/2008. 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) – Biologické hodnocení dle ustanovení §67 zákona 
č.114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., RNDr. Věra Koutecká, 03/2006. 
 
Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny) – Aktualizace biologického hodnocení dle ustanovení 
§67 zákona č.114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., RNDr. Věra Koutecká, 04/2008. 
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H. Příloha 
 
 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací 
Obec Trojanovice, souhlas se záměrem Dostavba lyžařského střediska v Trojanovicích (Pustevny), č.j. 
360/2008-330/St z 28.4.2008 
 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
Správa ochrany přírody, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Posouzení vlivu na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti, č.j. CHKO/1838/772/05/mir z 9.5.2005 
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LETECKÝ POHLED NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
Měřítko 1 : 2 650 (zmenšeno A3 na A4) 
 
 
 
  
 

ČÁST A 

   
 
ČÁST B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSTAVBA LYŽA ŘSKÉHO STŘEDISKA V TROJANOVICÍCH (PUSTEVNY) 
 
SITUACE – VARIANTA A , měřítko 1 : 2 500 (zmenšeno na 1 : 5 000)  
Ing.V.Nohel, 07/2007 
SITUACE – VARIANTA B , měřítko 1 : 2 500 (zmenšeno na 1 : 5 000) 
Ing.V.Nohel, 07/2007 
AKUMULA ČNÍ NÁDRŽ TROJANOVICE – LANOVKA – SITUACE STAVBY 
měřítko 1 : 250, Ing. Novák - AVONA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSTAVBA LYŽA ŘSKÉHO STŘEDISKA V TROJANOVICÍCH (PUSTEVNY) 
 

POSOUZENÍ PODLE USTANOVENÍ §45I ZÁKONA Č.114/1992 SB. (VLIVY NA 
SOUSTAVU NATURA 2 000) 

RNDr. Věra Koutecká, 03/2006 
 
AKTUALIZACE POSOUZENÍ PODLE USTANOVENÍ §45I ZÁKONA Č.114/1992 SB. 

(VLIVY NA SOUSTAVU NATURA 2 000) 
RNDr. Věra Koutecká, 04/2008 
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DOSTAVBA LYŽA ŘSKÉHO STŘEDISKA V TROJANOVICÍCH (PUSTEVNY) 
 

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ DLE USTANOVENÍ §67 ZÁK Č.114/1992 SB. A §18 
VYHLÁŠKY Č.395/1992 SB. 

RNDr. Věra Koutecká, 03/2006 
 

AKTUALIZACE BIOLOGICKÉHO HODNOCENÍ DLE USTANOVENÍ § 67 
ZÁK.Č.114/1992 SB. A §18 VYHLÁŠKY  

Č. 395/1992 SB. 
RNDr. Věra Koutecká, 04/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 


