
    

 
Dokumentace záměru „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka 

z V403/V803“ dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

  

  
 

  

 
 

Příloha č. 9 

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz 

Ing. Markéta Kavková, Michal Kopřiva 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Červenec 2018 
 
 

  

   



 

 

 

 

 9.1 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz 

 9.2 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz – trasa varianty 1 

 9.3 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz – trasa varianty 2 



    

 
Dokumentace záměru „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka 

z V403/V803“ dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

  

  
 

  

 
 

Příloha č. 9.1 

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz 

Ing. Markéta Kavková 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Červenec 2018 
 
 

  

   



 

 

 

 



 

 

 

 
 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka 
z V403/V803 

 
Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz                                                        

podle §12 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2017 
 



Vliv na krajinný ráz                                                   Nové dvojité vedení  400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 strana 2           

Zpracovatel: Ing. Markéta Kavková 

 

 

 

 

Vizualizace: Triglyph, architektonická kancelář, s.r.o, Ing. arch. Josef Dastych 

 

Odborné zajištění vyhodnocení vlivů na krajinný ráz: Osvědčení ČVUT, AK/PV-14/2008: 

Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, No-

2009-41-18 

 

Název: Nové vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

Zadavatel: ČEPS Invest, a.s., Praha 10, Elektrárenská 774/2, 101 52 

 

Umístění: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj 

 

Zpracování: 2017 

 

 

 

 



Vliv na krajinný ráz                                                   Nové dvojité vedení  400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 strana 3           

 

Obsah 

1. Úvod ............................................................................................................................................ 4 

2. Metodika .................................................................................................................................... 4 
2.1 Základní přístup ..................................................................................................................... 4 

2.2 Vymezení hodnoceného území ............................................................................................. 4 

2.3 Hodnocení krajinného rázu dané oblasti ............................................................................... 4 

2.4. Vyhodnocení míry vlivu záměru na krajinný ráz- posouzení zásahu .................................. 5 

3. Vymezení hodnoceného území „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka 

z V403/V803“ ............................................................................................................................. 6 
3.1. Identifikace stavby ............................................................................................................... 6 

3.2. Lokalizace a základní charakteristika .................................................................................. 6 

4. Hodnocení krajinného rázu dané oblasti ................................................................................ 8 
4.1. Oblast krajinného rázu ......................................................................................................... 8 

4.2. Vymezení potencionálně dotčených prostorů (PDoKP) v rámci vymezeného 

zájmového území ......................................................................................................................... 9 

4.3. Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace ..................................................... 12 

5.  Hodnocení míry zásahu stavby do krajinného rázu ........................................................... 21 
5.1. Technická charakteristika stavby ....................................................................................... 21 

5.2. Variantní řešení .................................................................................................................. 25 

5.3. Technické řešení stavby a technické objekty ovlivňující krajinný ráz ............................... 29 

5.4.  Přehledný souhrn variability aktuálních stožárů ............................................................... 29 

6. Podrobné vyhodnocení výšek stožárů ................................................................................... 39 

7. Identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní charakteristiky, 

prostorovými vztahy a estetickými hodnotami krajinné scény ........................................... 50 

8. Závěr ......................................................................................................................................... 63 

9. Podklady ................................................................................................................................... 65 
 



Vliv na krajinný ráz                                                   Nové dvojité vedení  400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 strana 4           

1. ÚVOD 

Předkládaná zpráva hodnotí vliv stavby „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka 

z V403/V803“ na krajinný ráz. Cílem této studie je zhodnotit stavbu z hlediska míry její 

konfliktnosti s hodnotami krajinného rázu, tedy z hlediska míry zásahu do krajinného rázu. 

Posouzení je provedeno na základě vydání Osvědčení pro „Posuzování vlivu navrhovaných 

staveb, činností nebo změny využití území na krajinný ráz“ dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění. 

 

2. METODIKA 

2.1 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP 

Krajinný ráz je definován v §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 

znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. 

Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 

pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 

kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.“  

Hodnocení krajinného rázu vycházelo z metodického postupu:  

 Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. (2006): Metodický postup 

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

Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je rozděleno do tří etap: 

- vymezení hodnoceného území  

- hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa 

- posouzení zásahu do krajinného rázu 

 

2.2 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 

Posouzení vychází z údajů navrhovaného záměru. Jedná se o plošný rozsah, možné fyzické 

zásahy do charakteru krajiny, vizuální, sluchové nebo čichové vjemy a možné související 

dopady na krajinu. Popis z hlediska možného ovlivnění krajinného rázu navrhovaným 

záměrem nebo navrhovaným využitím území vychází z charakteru stavby technicky popsané 

v Oznámení záměru dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

 
2.3 HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU DANÉ OBLASTI 

2.3.1 Vymezení oblastí a míst krajinného rázu 

Vymezením oblastí a míst krajinného rázu se rozumí obecná charakteristika širšího území a 

jeho zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, vegetační kryt, osídlení, 

kultura a historie). Obecná charakteristika slouží ke zjištění širších krajinných souvislostí 

navrhovaného záměru a současně k identifikaci obecných rysů oblasti krajinného rázu. 

2.3.2 Vymezení potencionálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) 

Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují 

bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu – takové území označujeme jako 

potencionálně dotčený krajinný prostor (PDoKP).  
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2.3.3 Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace 

 Pro každou z charakteristik krajinného rázu v dotčeném prostoru je třeba: 

- specifikovat znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu 

- identifikovat důležité rysy prostorových vztahů a krajinné scény 

- identifikovat estetické hodnoty 

- klasifikovat nalezené znaky podle jejich projevu (pozitivní, neutrální, negativní), významu 

(zásadní, spoluurčující, doplňující) a cennosti (jedinečné, význačné, běžné).  

 Znaky přírodní charakteristiky 

 Přítomnost pozitivních hodnot přírodní charakteristiky v PDoKP může být indikována 

přítomností cenností, chráněných dle jiných částí zákona (např. ZCHÚ, EVL) 

 Znaky kulturní a historické charakteristiky mohou být v přítomnosti, charakteru, struktuře 

a vizuálním projevu prvků a jevů. 

 Přítomnost pozitivních hodnot v dotčeném krajinném prostoru je též indikována, resp. 

objektivizována přítomností architektonických a památkových hodnot 

 Estetické hodnoty krajiny jsou spoluvytvářeny: prostorovými vztahy a uspořádáním 

krajinné scény a harmonií vztahů a měřítka 

 Znaky prostorových vztahů a uspořádání krajinné scény 

 Znaky harmonických vztahů v krajině a harmonického měřítka mohou tkvět zejména 

v souladu lidských činností v krajině, tedy v souladu znaků a jevů přírodní a kulturní 

charakteristiky  

 Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v krajinném prostoru, nemají 

stejný význam. Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu 

krajiny. Význam stanovujeme ve třech stupních: I. zásadní, II. spoluurčující, III. 

doplňující 

 Klasifikace cennosti znaků. Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány 

v dotčeném krajinném prostoru, nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. Některé z nich 

můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné 

 Klasifikace pozitivních a negativních projevů znaků. Každá charakteristika, která má 

určitý podíl na výrazu dané krajiny, se vyznačuje projevem. Projev může být pozitivní, 

tzn., že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, nebo negativní, příp. 

neutrální. 

2.4. VYHODNOCENÍ MÍRY VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ- POSOUZENÍ 

ZÁSAHU 

Vyhodnocení míry zásahu navrhovaného záměru na krajinný ráz je na základě 

identifikovaných znaků a jejich četnosti, hodnoty, projevu, významu. Výstupem posouzení je 

rekapitulace vlivů, ve které se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru do: 

- přírodní charakteristiky 

- kulturní charakteristiky 

- historické charakteristiky 

- přírodních hodnot 

- estetických hodnot 

- významných krajinných prvků (VKP) 

- zvláště chráněných území (ZCHÚ) 

- kulturních dominant 
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- harmonického měřítka 

- harmonických vztahů 

Pro každou z charakteristik krajinného rázu v dotčeném prostoru je třeba: 

- specifikovat znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu 

- identifikovat důležité rysy prostorových vztahů a krajinné scény 

- identifikovat estetické hodnoty 

- klasifikovat nalezené znaky podle jejich projevu (pozitivní, neutrální, negativní), významu 

(zásadní, spoluurčující, doplňující) a cennosti (jedinečné, význačné, běžné).  

 

 

3. VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ „NOVÉ DVOJITÉ VEDENÍ 400 

KV KLETNÉ – ODBOČKA Z V403/V803“ 

3.1. IDENTIFIKACE STAVBY 

Název stavby:  Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

Místo stavby: Olomoucký a Moravskoslezký kraj 

Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

Účelem záměru je výstavba nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV – odbočky 

z vedení V403/V803 do TR Kletné z důvodu posílení přenosového profilu a spolehlivosti 

energetické soustavy ČR. Celková délka vedení je cca 29 km. 

3.2. LOKALIZACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Posuzovaný záměr výstavby nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV prochází 

přes území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Jednoznačná lokalizace záměru je 

uvedena v tabulce a na následujícím obrázku.  

Tabulka 1: Lokalizace záměru v rámci zájmového území, obec, katastrální území, kraj 

Obec  katastrální území  kraj 

Býškovice Býškovice 

 

Olomoucký 

Malhotice Malhotice 

Ústí Ústí 

Horní Těšice Horní Těšice 

Skalička u Hranic Skalička 

Černotín 
Černotín 

Hluzov 

Špičky Špičky 

Kunčice 

Bělotín Bělotín 

Lučice na Moravě 

Hynčice u Vražného 
Vražné 

Moravskoslezký 

Vražné u Oder 

Mankovice Mankovice 

Suchdol nad Odrou 
Suchdol nad Odrou 

Kletné  

Hladké Životice  Hladké Životice 
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Obrázek 1: Přehledná mapa umístění záměru 

 

 

Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos 

elektrické energie. Cílem záměru je výstavba odbočky z vedení 400 kV mezi stávajícími 

rozvodnami Prosenice a Nošovice do rozvodny Kletné v délce cca 29 km z důvodu zvýšení 

spolehlivosti napájení průmyslové spotřební části na Ostravsku a posílení přenosových 

kapacit a spolehlivosti přenosové soustavy ČR. Navržená trasa vedení je umístěna v souladu 

s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR v koridoru technické infrastruktury E3 pro 

dvojité vedení 400 kV Prosenice – Nošovice s odbočením do elektrické stanice Kletné, včetně 

souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic Prosenice, Nošovice a Kletné. 

Energetický koridor záměru byl uplatněn do návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního 

rozvoje Olomouckého kraje a návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje.  
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4. HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU DANÉ OBLASTI 

4.1. OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU 

Posuzovaná oblast krajinného rázu zahrnuje široké území, které je dáno vedením zvn. Vede 

oblastí ploché sníženiny Moravské brány od obce Kletné až k Hranici na Moravě. Jižním 

směrem přechází do zvlněné lesozemědělské krajiny Podbeskydské pahorkatiny.  

Začátek koridoru vedení zahrnuje protáhlou sníženinu Moravské brány v široké nivě Odry. Ta 

je na severu lemována Oderskými vrchy. U obce Bělotín se vedení stáčí směrem k jihu, 

opouští spojnici Moravské brány a dostává se do členitého území Vnějších Západních Karpat.  

Z hlediska geomorfologie a reliéfu krajiny lze rozdělit krajinu do dvou oblastí. Od obce 

Kletné až k obci Kunčice prochází vedení soustavou Vněkarpatské sníženiny, která zahrnuje 

Moravskou bránu. Ta je spojnicí mezi Moravou a Slezskem, Jeseníky a Beskydy. U obce 

Kunčice se vedení stáčí k jihu a prochází soustavou Vnějších západních Karpat. Reliéf je 

členitý se zaoblenými tvary. Dominantou tohoto území je široká niva řeky Bečvy.  

Obrázek 2: Geomorfologické členění zájmového území 

Trasa vedení začínající odbočením ze stávajícího vedení 403/803, v místě mezi obcemi 

Malhotice a Býškovice, až po je zakončení v TR Kletné náleží do tří bioregionů. Začátek 

trasy o obce Kletné až k obci Mankovice prochází vedení 2.3b Ostravským bioregionem. 

Podél nivy a řeky Odry je vymezen ve směru Z-V protáhlý 2.4. Oderský bioregion. Ostatní 

území od obce Bělotín až k obci Býškovice náleží do 3.4. Hranický bioregion.  

Obrázek 3: Přehled bioregionů na trase vedení zvn 
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4.2. VYMEZENÍ POTENCIONÁLNĚ DOTČENÝCH PROSTORŮ (PDOKP) 

V RÁMCI VYMEZENÉHO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Pro zhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz bylo zájmové území rozděleno na tzv. 

potencionálně dotčené krajinné prostory (PDoKP). Jsou to území, kde se projevují 

bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, 

sluchové a jiné. Dotčené krajinné prostory se vyznačují specifickými rysy krajinného rázu a 

charakteristickým obrazem krajiny. Jeho typické znaky jsou vnímány zblízka. V zájmovém 

koridoru vedení byly vymezeny 3 potencionálně dotčené krajinné prostory. 

 

PDoKP 1 Býškovice - Ústí 

Geomorfologická charakteristika 

PDoKP z geomorfologického hlediska náleží do celku Podbeskydská pahorkatina, který je 

charakteristický členitým reliéfem. Niva Bečvy je součástí podcelku Příborská pahorkatina 

s okrskem Středobečevská niva. Mezi obcemi Skalička a Býškovice prochází podcelkem 

Kelčská pahorkatina s okrsky Vítonická a Němetická pahorkatina. 

Vymezení a charakteristika prostoru:        

Vymezený dotčený prostor se vyznačuje zvlněným reliéfem. Na severu tvoří hranici 

komunikace R35 s železnicí a řekou Bečvou. Na západě je ohraničena silnicí III. třídy. Na 

východě ani jihu není prostor zřetelně ohraničen. Krajina je poměrně harmonická. 

Dominantním prvkem je zaříznuté údolí a široká niva řeky Bečvy u obce Ústí. Zemědělské 

pozemky se střídají s lesíky, které jsou situovány v zaříznutých údolích s drobnými 

vodotečemi. Zemědělské obce dokreslují obraz maloplošné, harmonické krajiny. 

V průhledech u Býškovic jsou patrné zalesněné vrchy Beskyd.  

Typické znaky krajinného rázu: 

zásadní: řeka a niva Bečva, silnice R35 a železnice 

spoluurčující: lesní remízy, zemědělské pozemky, obce Ústí, Skalička, Horní Těšice, 

Opatovice, Malhotice, Býškovice. 

doplňující: zaříznutá údolí s drobnými vodotečemi, komunikace  

 

Obrázek 4: Začátek koridoru u Malhotice           Obrázek 5 Krajina v nivě Bečvy u obce Ústí 
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PDoKP 2 Černotín - Kunčice 

Geomorfologická charakteristika 

PDoKP z geomorfologického hlediska zahrnuje okrajově celek Moravská brána, který je 

charakteristický plochým reliéfem. Prostor mezi obcí Bělotín a obcí Kunčicemi zasahuje do 

podcelku Oderská brána s okrskem Bělotínská pahorkatina. Ta přechází do podcelku 

Příborská pahorkatina s okrskem Hluzovská pahorkatina. Okrajově se na západě projevuje 

zvlněná pahorkatina podcelku i okrsku Maleník. Západně od Kunčic zasahuje do prostoru  

výběžek podcelku Bečevská brána s okrskem Jezernická pahorkatina. 

Vymezení a charakteristika prostoru:        

Vymezený dotčený prostor se vyznačuje zvlněným reliéfem. Na severu tvoří hranici dálnice 

D48 a železnice. Na východě tvoří hranici železnice a obytná zástavba města Hranice. Jižně je 

prostor ohraničen silnicí R35 a železnicí. Krajina je poměrně harmonická. Střídají se 

zemědělské pozemky s travními porosty a lesními remízy. Obce s kostely a kaplí sv. Fabiána 

a sv. Šebestiána na vyvýšeném místě dotvářejí obraz zemědělské krajiny. Přírodní prvky jsou 

rybníky v nivě řeky Luha a její břehové porosty. V krajině jsou patrné členité nezalesněné 

vrchy Hůrka, Hluzovský kopec a další bezejmenné vrchy, které jsou významnými 

vyhlídkovými body v krajině a umožňují panoramatické vnímání prostoru. Okrajově do 

prostoru zasahuje cementárna Hranice. Průmyslové areály s komíny se uplatňují ve vizuální 

charakteristice.  

Typické znaky krajinného rázu: 

zásadní: zemědělské pozemky, obce s kostely a kaplemi  

spoluurčující: lesní remízy, řeka Luha s rybníky, vedení zvn, dálnice, silnice, železnice 

doplňující: bezlesé vrchy, síť komunikací a cest s dřevinami, cementárna Hranice 

 

Obrázek 6: Terénní deprese u Račího potoka                  Obrázek 7: Rybníky u Bělotína, dálnice D48 
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PDoKP 3: Bělotín - Hladké Životice 

Geomorfologická charakteristika 

PDoKP z geomorfologického hlediska zahrnuje celek Moravská brána, který je 

charakteristický plochým reliéfem. Území mezi obcí Hladké Životice a obcí Bělotín patří do 

podcelku Oderská brána  a do okrsků Oderská niva, Bělotínská pahorkatina, Klimkovická 

pahorkatina. 

Vymezení a charakteristika prostoru:        

Dotčený krajinný prostor je na severozápadě lemován zalesněnými vrchy Oderské vrchoviny 

a dálnicí D1. Na východě a jihu řekou Odrou, železnicí a dálnicí D48. Jedná se o mírně 

zvlněnou krajinu, která je významně zemědělsky využívaná. Dominantními krajinnými prvky 

přírodního charakteru v tomto prostoru je řeka Odra, která protéká mělkým údolím s rybníky 

mezi městem Odry a obcí Mankovice. Charakter prostoru významně doplňují liniové 

antropogenní útvary dálnice D1, D48, železnice, vedení vysokého napětí a komunikace 

nižších tříd..   Ve vizuální charakteristice se výrazně uplatňují zalesněné Oderské vrchy. 

Prostor je přehledný s minimálními vegetačními bariérami. Do tohoto prostoru zasahuje 

okrajově přírodní park Oderské vrchy. 

Typické znaky krajinného rázu: 

zásadní: rozlehlé zemědělské pozemky, dálnice D1, D48, Odra 

spoluurčující: obce Suchdol nad Odrou, Mankovice, Vražné, Bělotín,  rybníky s břehovou 

vegetací  

doplňující: transformovna Kletné, komunikace, železnice, vedení VN 

 

Obrázek 8: Harmonická krajina u Bělotína             Obrázek 9: Rybník u řeky Odry, v pozadí dálnice 

 

Obrázek 10: Oderské vrchy               Obrázek 11: Transformovna Kletné 
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4.3. IDENTIFIKACE ZNAKŮ KRAJINNÉHO RÁZU A JEJICH KLASIFIKACE 

4.3.1. Přírodní charakteristika 

4.3.1.1. Modelace terénu, klimatické podmínky  

Reliéf území zahrnuje protáhlou sníženinu Moravské brány, která je na severu lemována 

Oderskými vrchy. Dominantou území je řeka Odra. U obce Bělotín se vedení stáčí směrem 

k jihu, opouští spojnici Moravské brány a dostává se do členitého území Podbeskydské 

pahorkatiny. Dominantou území je řeka Bečva a její široká niva.   

Z geomorfologického hlediska se celé zájmové území nachází ve dvou soustavách. Mezi 

obcemi Hladké Životice a Kunčice se jedná o soustavu Vněkarpatských sníženin. Jižně od 

této obce až k obci Býškovice je to soustava Vnějších Západních Karpat. 

Celek: Moravská brána 

Podcelek: Oderská brána s okrsky Oderská niva, Bělotínská pahorkatina, Klimkovická 

pahorkatina 

Celek: Podbeskydská pahorkatina 

Podcelek: Kelčská pahorkatina s okrsky Vítonická pahorkatina, Němetická pahorkatina 

Podcelek: Příborská pahorkatina s okrsky Hluzovská pahorkatina, Středobečevská niva 

Podcelek: Maleník s okrskem Maleník 

Podcelek Bečevská brána s okrskem Jezernická pahorkatina 

 

Klima oblasti spadá do mírně teplé oblasti MT 11 (Quitt, 1972).  

 

4.3.1.2. Přítomnost složek a prvků přírodní povahy 

Vodní toky  

Vodní prvky se na krajinném rázu podílejí významně. Řeka Odra protékající mělkým údolím 

a řeka Bečva zaříznutým údolím a širokou nivou. Obě řeky jsou významným krajinným 

fenoménem oblasti. Mezi těmito řekami protéká ve střední části prostoru řeka Luha s rybníky 

a významným břehovým doprovodem. Jsou to dominantní prvky, které utváří modelaci 

reliéfu v celém koridoru vedení. Trasa vedení mimo tyty řeky kříží dalších 30 vodních toků. 

Mezi nejvýznamnější toky, které se podílejí na krajinném rázu, patří Malhotický potok, 

Nihlovský potok, Hlubocký potok, Račí potok, Vraženský potok, Kletenský potok. 

Lesy se podílejí na krajinném rázu vymezené oblasti, ale nejsou dominantním prvkem a 

zásadním znakem. Větší část přirozeného lesního krytu tvoří dubové bučiny, jejich druhová 

skladba i struktura je však na převážné části území ovlivněna lesními zásahy včetně častých 

převodů na smrkové monokultury. Poměrně zachovalé jsou lužní lesy v nivách toků.  

Mokřady a rybníky 

Mokřady a rybníky se okrajově podílejí na krajinném rázu vymezeného koridoru vedení. 

Nejsou dominantními prvky, jsou to plošné a bodové biotopy zvyšující druhovou biodiverzitu 

území. Mezi významné rybníky patří Horní a Dolní Bělotín v nivě Luha a rybníky v nivě 

Odry, což je Vraženský rybník, rybník Cíp a rybník U sušičky. 

4.3.1.3. Indikátory a přítomnost území zvýšené přírodní hodnoty krajinného rázu 

Přítomnost znaků přírodní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností 

standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění. V následujícím přehledu jsou podrobně charakterizovány vymezené 

PDoKP z hlediska přírodní hodnoty.  
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PDoKP 1 Býškovice - Ústí 

A.1 Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 

A.1.1 Přítomnost národního parku (NP)  X 

A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)  X 

A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)   X 

A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP)   X 

A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR)   X 

A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP)   X 

A.1.7 Přítomnost EVL sítě Natura 2000  X 

A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000  X 

A.1.9 Přítomnost přírodního parku   X 

A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES  X  

A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X  

A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES 

Regionální koridor - RK 1543  

Regionální biocentrum RC 152 U Kamence 

Nadregionální biokoridor - K143 – řeka Bečva 

A.1.11Významné krajinné prvky (VKP) 

Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb., v platném znění jsou veškeré vodní toky, údolní 

nivy, rybníky a lesy. V hodnoceném PDoKP trasa vedení kříží nivu a řeku Bečvu, lesní porosty a další toky. 

 

PDoKP 2 Černotín – Kunčice 

A.1 Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 

A.1.1 Přítomnost národního parku (NP)  X 

A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)  X 

A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)   X 

A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP)   X 

A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR)   X 

A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP)   X 

A.1.7 Přítomnost EVL sítě Natura 2000  X 

A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000  X 

A.1.9 Přítomnost přírodního parku   X 

A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES  X  

A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X  

A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES 

nadregionální biokoridor - K144  

A.1.11Významné krajinné prvky (VKP) 

Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb., v platném znění jsou veškeré vodní toky, údolní 

nivy, rybníky a lesy. V hodnoceném PDoKP trasa vedení kříží vodní tok Luha, rybníky a další toky. 
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PDoKP 3 Bělotín – Hladké Životice 

A.1 Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 

A.1.1 Přítomnost národního parku (NP)  X 

A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)  X 

A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)   X 

A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP)   X 

A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR)   X 

A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP)   X 

A.1.7 Přítomnost EVL sítě Natura 2000 X  

A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000  X 

A.1.9 Přítomnost přírodního parku  X  

A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES  X  

A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X  

A.1.7 CZ 0814092 Poodří 

Předmětem ochrany v EVL Poodří rozkládající se na ploše 5235 ha jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 

temperátní a boreální Evropy; lokalita páchníka hnědého; oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až 

subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd 

Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea; tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací 

parožnatek; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; extenzivní 

sečené louky nížin až podhůří; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; smíšené lužní lesy s dubem letním, 

jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a 

středoevropské provincie; lokalita čolka velkého, hořavky duhové, klínatky rohaté, kuňky ohnivé, ohniváčka 

černočárného, modráska bahenního, piskoře pruhovaného, svinutce tenkého, velevruba tupého. 

A.1.9. Přírodní park Oderské vrchy 

Byl vyhlášen Okresním úřadem v Novém Jičíně v roce 1994. Výměra území není ve vyhlášce uvedena. 

Typickým rysem krajinného rázu přírodního parku jsou náhorní plošiny (paroviny) a hluboce zaklesnutá údolí 

vodních toků, především řeky Odry, do podkladu prvohorních kulmských hornin s převládajícími drobami a 

břidlicemi. Tyto horniny byly těženy v celé řadě břidličných štol a lomů – nejznámější je v Jakubčovicích nad 

Odrou, největší lom droby v České republice. Na jeho výsypkách a na obnažených skalách se vyvinula 

teplomilná společenstva rostlin s hvozdíkem svazčitým (Dianthus armeria), hvozdíkem kartouzkem (Dianthus 

carthusianorum) a rmenem barvířským (Cota tinctoria). V opuštěných štolách zimují kolonie netopýrů. Ve 

štěrbinách lomů nebo přírodních skalních útvarů lze nalézt vzácnější druhy mechorostů, např. mech 

Rhabdoweisia crispata. Převládajícím typem vegetace byly v nedávné minulosti lipové dubohabřiny (Tilio-

Carpinetum), které jsou typickou dubohabřinou kolinních poloh Slezska a přilehlé části Moravy. Náhorní 

plošiny osídlovaly bikové bučiny (Melico-Fagetum) s dominující strdivkou jednokvětou (Melica uniflora). 

Dnes jsou tyto lesy zachovány jen fragmentárně, většina byla převedena na smrkové porosty. Na prudších 

svazích se vzácně dochovaly květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos) a suťové lesy. V 

údolních polohách se setkáváme se zbytky střemchových jasenin (Pruno-Fraxinetum) a mokřadních olšin 

(Alnion glutinosae). Plošně méně rozsáhlá jsou luční společenstva vlhkých až zaplavovaných půd v údolí Odry, 

na podmáčených místech náhorních plošin (Calthenion) a na ovsíkových lukách (Arrhenatherion) svahových 

poloh se zvonečníkem hlavatým (Phyteuma orbiculare). Z pestré entomofauny můžeme najít kobylku cvrčivou 

(Tettigonia cantans), jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), batolce duhového (Apatura iris), 

martináčka bukového (Aglia tau). Průzkumy brouků v některých lokalitách zaznamenaly např. roháčka 

bukového (Sinodendron cylindricum), tesaříka pilunu (Prionus corarius), tesaříka pižmového (Aromia 

moschata), svižníka lesního (Cicindela sylvicola), střevlíka zlatolesklého (Carabus auronitens), střevlíka 

fialového (Carabus violaceus), střevlíka nosatého (Cychrus rostratus), zlatohláveka Liocola lugubris a další. V 

prostoru květnatých bučin hnízdí čáp černý (Ciconia nigra). V požárních nádržích jednotlivých obcí a ve 

sporadicky vybudovaných rybníčcích jsou hojní obojživelníci. 

A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES 

Regionální biocentrum - RC 121 (rybníky u řeky Odry u města Odry) 

Regionální biocentrum - RC 147 (rybník Kletné) 

Regionální biokoridor  - RK 533  

Regionální biokoridor  RK 531 (Odra) 

Regionální biokoridor  RK 601 (Suchdolský potok) 



Vliv na krajinný ráz                                                   Nové dvojité vedení  400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 strana 15           

A.1.11Významné krajinné prvky (VKP) 

Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb., v platném znění jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, 

rybníky a lesy. V hodnoceném PDoKP trasa vedení kříží vodní tok a nivu Odru a další toky, rybníky a lesní 

porosty, součástí Oderských vrchů. 

Významné krajinné prvky registrované:  

VKP 3625 Meze nad VAÚ – tvořený několika mezemi v polích porostlými dřevinami, v úseku mezi 

stožáry č. 370 – 371. 

3627 Úvozová cesta v dílu pod lesem – tvořený polní cestou a dřevinami, v úseku mezi stožáry 

č 373 – 374. 

3628 Mez – tvořený bývalou polní cestou, jeho faktická existence v terénu se nepotvrdila. 

VKP 205 – mokřadní krajinný prvek v úseku mezi stožáry č. 384 - 385. 

VKP 3607 – krajinářský prvek v úseku mezi stožáry č. 385 - 386. 

VKP 3367/2 - mokřadní krajinný prvek v úseku mezi stožárem č. 395 a TR Kletné. 
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4.2.2. Kulturní a historická charakteristika 

4.2.2.1. Historický vývoj krajiny 

Moravská brána je od pradávna klíčovou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, v 

celoevropském pohledu pak Pobaltí se Středomořím. Osídlení zde bylo již v době kamenné, 

jak to dokazují archeologické nálezy z této oblasti. Od pravěku jí procházela Jantarová stezka, 

později jí byla vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí Habsburské 

monarchie – Severní dráha císaře Ferdinanda – spojující metropoli Vídeň s Haličí, Moravskou 

branou prochází také dálnice D1, evropské silnice E442 a E462, a v plánech jí potenciálně 

vede i průplav Dunaj-Odra. Prostor Moravské brány hrál důležitou roli nejen v osídlovacím 

procesu v rámci celé Moravy, ale do jisté míry plnil důležitou funkci transformační dálnice, 

která byla využívána a zároveň vytvářela příznivé předpoklady pro vývoj osídlení pravěkého 

a protohistorického období. Moravská brána mohla dost dobře fungovat jako kontaktní zóna, 

kde v jednotlivých obdobích pravěkého vývoje docházelo k ovlivňování mezi jednotlivými 

kulturními okruhy a skupinami. Stejně jako v mladším období, kdy tudy probíhala jedna z 

větví tzv. Jantarové stezky, mohlo zde v období neolitickém docházet k výměně surovinného 

materiálu na výrobu štípané industrie Některá sídliště kultury sledují původní tok řeky Bečvy 

a jsou situovány na starých říčních terasách nad záplavovým územím řeky.  

Na krajinném rázu vymezeného koridoru vedení se významně podílejí obce i sídla. Jejich 

vznik a charakteristika s výskytem významných historických kulturních památek jsou 

uvedeny v následujícím přehledu:  

Býškovice 

Obec se nalézá na prehistorickém sídlišti nedaleko od „jantarové obchodní stezky“. 

Z nejstarších známek osídlení se na katastru obce nachází slezské kultury popelnicových polí, 

což je asi 1000-2000 let př.n.l. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1372. V obci 

a jejím přilehlém okolí se nachází několik kamenných soch a křížů.  

Malhotice 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. Malhotice je vesnice asi 10 km 

jihovýchodně od Hranic, v nadmořské výšce 296-321 m. První zmínka o obci se přisuzuje 

Mikuláši z Malchnovicz (Malhotic), který je uveden jako svědek na listině pro klášter 

ve Vizovicích. 

Ústí 

Obec Ústí se nachází v jihovýchodní části Olomouckého kraje. Nachází při levém břehu řeky 

Bečvy v nadmořské výšce 260 m n. m. Obec je složena ze dvou historických částí, Ústí 

a Novosady, Ústí vzniklo na obou březích Opatovického potoka před jeho ústím do Bečvy. 

První zmínka o Ústí pochází z roku 1389, kdy Oustí vlastnil drobný šlechtic Hrabiš z Podolí. 

Na počátku 15. století se stalo Oustí majetkem panství helfštýnského, které v roce 

1475 koupil Vilém z Pernštejna. Významnými památkami jsou: Slovanské hradiko - 

tzv. Hradištěk je nejvýznamnější archeologickou lokalitou v Ústí a kulturní památkou. Toto 

území pochází z doby Velkomoravské říše. Jeho rozloha činí asi 2,5 ha. Kdysi zde byly čtyři 

valy v délce 150 m, převýšení valů bylo v intervalu 7 - 10 m. Dále stavba kaple sv. Petra 

a Pavla byla zahájena na podzim roku 1940. Nejstarší historickou památkou v obci z roku 

1791 je kamenná socha Panny Marie s Ježíškem na vysokém sloupovém podstavci.  

Horní Těšice 

Horní Těšice leží asi devět kilometrů jihovýchodně od Hranic a čtyři a půl kilometru 

severozápadně od Kelče, v nadmořské výšce 341 metrů. Žije zde 160 obyvatel, obec má 52 

čísel popisných. Katastrální rozloha Horních Těšic činí 322 hektarů, z čehož velkou část 

zabírají lesy. Obec se rozkládá na severním svahu táhlé kopcoviny svažující se do údolí 
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Bečvy. První písemná zmínka o obci pochází buďto z roku 1131 (listina biskupa Jindřicha 

Zdíka), ale pravděpodobněji na základě posledního historického bádání až z roku 1380. 

Skalička u Hranic 

Skalička původně nesla název Skalka. První písemný záznam o Skaličce pochází z roku 1328, 

v němž se píše, že Skalička je manským statkem olomouckých biskupů. V obci se nacházejí 

tyto památky: zámek s parkem, socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1712 v zámeckém 

parku, zvonička na návsi, která byla pravděpodobně postavena na počátku 18. století, 

Červenkův větrný mlýn z počátku 19. století se staršími součástmi, lesní kaple, první zmínka 

o kapli pochází z roku 1842, socha Panny Marie, kaple sv. Theodora. 

Černotín 

Obec Černotín leží východně od Hranic na území devonského vápence v nadmořské výšce 

250–368 m n.m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406. Název obce je podle 

některých zdrojů odvozen od černě oděných benediktinů, kterým dříve náležela. Hluzov je 

severní část obce Černotín.  

Špičky 

Obec je považována za jedno z nejstarších sídel na Moravě, už v devátém století v době 

Velkomoravské říše. V rámci své misijní cesty po Moravě zde Cyril a Metoděj údajně založili 

křesťanský kostelík na místě pohanského, který byl po velehradském druhým nejstarší na 

Moravě. Na původ vzniku názvu obce jsou různé názory. Některé prameny odvozují jméno 

od vrcholu - špičky - kopce, na kterém se obec rozkládá, jiné tvrdí, že původně se osada 

nazývala štípky, protože se zde kácely lesy a štípalo dřevo. Špičky byly důležitým bodem na 

tzv. Jantarové stezce, obchodní cestě z Baltu na Jadran. Za první pravou písemnou zmínku je 

považována listina z roku 1132.  

Kunčice 

První zmínka o obci Chunczendorf je z roku 1389, kdy držel toto biskupské léno Oneš z 

Kunčic. Kunčice jsou částí obce Bělotín.  

Bělotín 

Bělotín je obec Moravské brány, leží v jejím nejužším místě. Obec se rozkládá podél 

Bělotínského potoka a potoka Doubravy, tj. podle silnice Bělotín - Střítež a Bělotín - Odry. Je 

značně rozlehlá a přes 6 km dlouhá. Leží v nadmořské výšce 306 m. První písemná zmínka o 

obci pochází z roku 1201 v dokumentu moravského markraběte Vladislava Jindřicha. 

Dominantou obce i kulturní památkou je kostel sv. Jiří. 

Lučice na Moravě 

Lučice je malá vesnice, část obce Bělotín. Nachází se asi 2,5 km na východ od Bělotína, 

nedaleko bývalé moravsko-slezské zemské hranice.  

Hynčice u Vražného 

Hynčice je malá vesnice a bývalá obec ve Slezsku, administrativně část obce Vražné, 

nedaleko Nového Jičína. V domě č. 69 se v r. 1822 narodil Gregor Mendel, opat 

augustiniánského kláštera na Starém Brně a zakladatel genetiky.  

Vražné u Oder 

Obec Vražné vznikla ve své dnešní podobě v roce 1953 sloučením tří, historicky dlouho 

samostatných obcí Dolní Vražné, Horní Vražné a Hynčice na území stejně nazvaných 

katastrálních území. Je obcí typicky zemědělskou, je krajinou polí s kvalitní půdou. Jde 

o území Moravské brány, u řeky Odry, zástavba obce lemuje přítok Odry – Vraženský potok. 

První písemná zmínka o obci je z roku 1282. 
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Mankovice 

Mankovice se nachází v Moravskoslezském kraji. Téměř celé moderní katastrální území této 

obce leží ve Slezsku, ale ze srovnání historických císařských výtisků stabilního katastru a 

současné katastrální mapy vyplývá, že v minulosti došlo k menším pozemkovým přesunům 

mezi Mankovicemi a sousedními obcemi Bernarticemi nad Odrou a Suchdolem nad Odrou. 

Významnými pamětihodnostmi jsou kostel Navštívení Panny Marie, socha svatého Jana 

Nepomuckého u kostela, kaple za obcí, po pravé straně silnice do Oder. 

Kletné 

Kletné je vesnice, část městyse Suchdol nad Odrou. Osada leží v jižní části přírodního parku 

Oderské vrchy. Od západního okraje obce se rozprostírá Kletenský les. Jižním směrem asi 

kilometr od osady byla vybudovaná malá vodní nádrž Kletná, která je využívaná k rekreačním 

účelům. První zmínka o osadě Kletná pochází z roku 1437. U okraje osady byl v roce 1803 

postaven dřevěný větrný mlýn, ještě podle záznamu z roku 1875 mlýn pracoval. O tom, kde 

mlýn stával jsou pouze písemné doklady. Ve středu obce se nachází kamenná kaplička. 

 

Hladké Životice  

Obec Hladké Životice leží zhruba 12 km severně od Nového Jičína. Západně od obce se 

rozkládá přírodní park Oderské vrchy, na jihovýchodě je chráněná krajinná oblast Poodří. 

Hladkými Životicemi protéká Husí potok, který se zhruba 2,5 km od vesnice vlévá do řeky 

Odry. Okolí obce Hladké Životice bylo osídleno již ve starší době kamenné, jak to dokazují 

archeologické nálezy z této oblasti. Později zde vznikla tzv. Jantarová stezka, která směřovala 

od Dunaje k Baltskému moři a vedla od Pustějova přes Hladké Životice směrem na Vražné. 

 

4.2.2.2. Indikátory a přítomnost území zvýšené kulturní a historické hodnoty krajinného 

rázu 

Přítomnost znaků kulturní a historické charakteristiky je indikována přítomností či 

nepřítomností standardizovaných indikátorů, identifikované v zájmovém koridoru vedení. 

V následujícím přehledu je uvedena charakteristika u všech 3 vymezených PDoKP z hlediska 

historické hodnoty krajinného rázu.  

 

B.1 
Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické 

charakteristiky  

Přítomnost indikátoru 

v zájmovém koridoru 

ANO NE 

B.1.1 Přítomnost národní kulturní památky (NKP)   X 

B.1.2 Přítomnost archeologické památkové rezervace   X 

B.1.3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)   X 

B.1.4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)  X 

B.1.5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)  X 

B.1.6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)  X 

B.1.7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)  X 

B.1.8 Přítomnost kulturní nemovité památky  (X)  

B.1.8. Přítomnost kulturní památky 

Nejbližší nemovitá kulturní památka se nalézá na okraji obce Hynčice – venkovská usedlost – rodný dům G. 

Mendela ve vzdálenosti cca 500 m od osy záměru v úseku mezi lomovými body R9 – R10 (mezi stožáry č. 358 

– 359). Další nemovité kulturní památky se nacházejí v širším okolí záměru v intravilánech obcí ve vzdálenosti 

větší než 500 m od trasy záměru. 
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4.2.3. Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu 

V následujícím přehledu jsou uvedeny identifikace a klasifikace znaků (Vorel I., Kupka J., 2008). Přítomnost znaků přírodní a kulturní 

charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností standardizovaných indikátorů a jsou uvedeny v bodech A.2. a B.2. Přítomnost 

pozitivních znaků a estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů pro pozorovanou krajinnou scénu je uvedena v bodě C.2. Přítomnost 

indikátoru pouze v dílčích scenériích nebo v části řešeného území je označena (X). Zastoupení hodnot a znaků je následující dle významu: XXX 

zásadní, XX spoluurčující, X doplňující; dle cennosti XXX jedinečný, XX význačný, X běžný, 0 nevyskytuje se.  

V následujícím přehledu je uvedená charakteristika pro vymezené dotčené prostory: 

 

Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR 

Klasifikace znaků 

Dle významu Dle cennosti Dle významu Dle cennosti Dle významu Dle cennosti 

A.2. Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR 
PDoKP 1  

Býškovice - Ústí 

PDoKP 2  

Černotín - Kunčice 

PDoKP 3 

Bělotín – Hladké Životice 

A.2.1 Členitý reliéf Podbeskydské pahorkatiny XXX XX XX XX 0 0 

A.2.2 Členité nezalesněné vrchy  XX X XXX XX X X 

A2.3 Plochý reliéf Moravské brány 0 0 XX X XX XX 

A.2.4 Oderské vrchy  0 0 0 0 (X) (X) 

A.2.5 Niva řeky Odry s navazujícími rybníky 0 0 0 0 XXX XXX 

A.2.6 Široká niva řeky Bečvy XXX XXX 0 0 0 0 

A.2.7 Údolí řeky Luha s rybníky a břehovým doprovodem 0 0 XXX XXX 0 0 

A.2.8 Přítomnost lesních porostů  XX XX XX X XX X 

A.2.9 Přítomnost rybníků a drobných mokřadů X X XX XX XX XX 

A.2.10 Extenzivně využívané louky XX X XX X X X 

A.2.11 Zemědělsky využívané pozemky – orná půda XX XX XX XX XXX XX 

A.2.12 Liniová vegetace podél cest a silnic X X X X X X 

B.2. Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR 
PDoKP 1  

Býškovice - Ústí 

PDoKP 2  

Černotín - Kunčice 

PDoKP 3 

Bělotín – Hladké Životice 

B2.1 
Přítomnost staré sídelní oblasti, kontinuálně osídlené, 

zemědělsky využívané 
XXX XX XXX XX XXX XX 

B.2.2 Dochovaná struktura krajiny  XX XX XX XX XX X 

B.2.3 Dochované cenné architektonické objekty (kostely, kapličky) XX XX XX XX XX XX 
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B.2.4 Dochované objekty lidové architektury X X X X X X 

B.2.5 Kulturní dominanta   XX X XX X XX X 

C.2 
Znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a 

vztahů v krajině 

PDoKP 1  

Býškovice - Ústí 

PDoKP 2  

Černotín - Kunčice 

PDoKP 3 

Bělotín – Hladké Životice 

C.2.1 Zřetelné vymezení prostoru liniovými útvary XX X XX X XXX XX 

C.2.2 Zřetelné vymezení prostoru terénním horizontem  X X X X XXX XX 

C.2.3 
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického 

vnímání krajiny 
X X XX XX XX X 

C.2.4 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů 

převažujícím přírodním charakterem 
X X X X X X 

C.2.5 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené 

zeleně v krajině se zemědělským využitím 
XX XX XX XX X X 

C.2.6 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, údolí ...) X X XX XX XX XX 

C.2.7 
Zřetelné linie vegetačních prvků (břehová vegetace, aleje, 

doprovodná zeleň atd.) 
XX XX XX XX XX XX 

C.2.8 Zemědělské obce doplňující krajinu X X X X X X 

C.2.9 Přítomnost zřetelných terénních dominant X X XX XX XXX X 

C.2.10 Přítomnost zřetelných architektonických  dominant X X XX X XX XX 

C.2.12 Přítomnost sadů X X X X XX X 

C.2.13 Velkoplošná struktura průmyslových a zemědělských areálů X X XXX X XX X 

C.2.14 Výrazný liniový útvar v krajině antropogenního typu X X XX XX XXX XX 

 

 

 

 

 

 

 



         Posouzení vlivu záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást“ na krajinný ráz 

 

 

5.  HODNOCENÍ MÍRY ZÁSAHU STAVBY DO KRAJINNÉHO RÁZU 

5.1. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Záměr po technické a technologické stránce odpovídá normě ČSN EN 50341-1 ed.2:2013 (33 

3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky – 

Společné specifikace a ČSN EN 50341-2-19:2016 (33 3300) Elektrická venkovní vedení 

s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou 

republiku (založena na EN 50341-1:2012). 

 
Stručný popis záměru 

Trasa nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV odbočuje severně od obce 

Býškovice ze zdvojeného vedení V403/803, které pokračuje v původní trase východním 

směrem do TR Nošovice. Navržená trasa nového dvojitého vedení pokračuje 

severovýchodním směrem, západně míjí obec Malhotice, východně obec Ústí. V lomovém 

bodu R3 se odklání na sever, obchází východně obec Černotín. V lomovém bodu R6 se trasa 

nového dvojitého vedení stáčí na severovýchod, východně obchází obec Bělotín. V úseku R8 

– R9 nové dvojité vedení 400 kV přechází stávající vedení 220 kV v majetku oznamovatele 

(označení vedení V225/226), přičemž na stávajícím vedení jsou navrženy úpravy umožňující 

navržené křížení. V lomovém bodu R9 se trasa záměru přiblíží ke stávajícímu dvojitému 

vedení o napěťové hladině 110 kV. V souběhu s tímto vedením jižně od dálnice D1 trasa 

záměru obchází obce Vražné a Mankovice a v lomovém bodu R15 se trasa záměru lomí na 

sever a překračuje dvojité vedení zvn o napěťové hladině 110 kV a dálnici D1. Od lomového 

bodu R16 trasa záměru pokračuje severovýchodním směrem souběžně s dálnicí D1 na její 

severní straně. V lomovém bodu R18 se trasa lomí východně a vrací se zpět na jižní stranu 

dálnice. Mezi lomovými body R19 - R20 je trasa záměru opět vedena v souběhu s 2 x 

dvojitým vedením o napěťové hladině 110 kV. Od lomového bodu R20 se trasa odklání od 

vedení 110 kV, pokračuje na severovýchod a takto je zaústěna do TR Kletné. 

Zaústění do TR Kletné 

Nové dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV bude zaústěno do existující elektrické stanice 

Kletné z jihozápadního směru. 

Obrázek 12: Zaústění do TR Kletné 
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Odbočka z vedení V403/803 

Nové dvojité vedení odbočí ze stávajících stožárů č. 56 a 58 dvojitého vedení s označením 

V403/803 v k. ú. Malhotice a Býškovice. 

Obrázek 13: Napojení na V403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje vedení jsou následující: 

Délka vedení :    cca 29 km 

Jmenovité napětí:     400 kV 

Jmenovité proudové zatížení:  2500 A 

Napěťová soustava:   třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz 

Ochrana před úrazem: ochrana živých částí – polohou ochrana neživých částí - 

uzemněním s rychlým vypnutím od zdroje 

Stožáry:   ocelové, samonosné, příhradově šroubované konstrukce tvaru 

Dunaj s vyložením krajních vodičů od osy 14,7 m a se základní 

výškou 46 m pro nosný stožár a s vyložením krajních vodičů 

16,9 m a se základní výškou 44 m pro kotevní stožár. 

Izolace:    izolátorové závěsy 

Zemnicí lana:    kombinované zemnící lana s optickými vlákny 

Ochrana proti korozi:  žárové zinkování, nátěr 

Základy stožárů:   betonové patkové 

Ochranné pásmo (šířka):  je podle §46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 

stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče.  

Šířka koridoru: Šířka koridoru je dána průmětem krajních vodičů, který činí od 

osy vedení na obě strany 14,7 m v běžné trase a zákonem 

stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po 

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m. 

Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině 

400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí cca 69,4 m v běžné 

trase.  
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V trase nového dvojitého vedení budou použity nosné stožáry o výšce od 46 m do 65,7 m a 

kotevní stožáry výšky od 44 m do 59,8 m. 

Při změnách směrů v trase vedení a v případech, kdy to normy vyžadují, jsou místo nosných 

stožárů použity kotevní (výztužné) stožáry. Ty mají zpravidla větší vyložení konzol od osy 

vedení než nosné stožáry. 

V trase záměru bude použito 95 stožárů, z toho 70 nosných a 25 kotevních stožárů. Stožáry 

budou číslovány ve směru od odbočení z vedení V403/803 do TR Prosenice, číselná řada 

bude začínat číslem 301. Odbočné stožáry vedení V403/803 (č. 56 a 58) nejsou součástí 

záměru, prvním stožárem nového dvojitého vedení je stožár č. 301 (lomový bod R2). Jiné než 

nosné a kotevní typy stožárů se v trase vedení nevyskytují. 
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Obrázek 14: Základní tvar nosného stožáru Dunaj 

 

  
 

Obrázek 15: Základní tvar kotevního stožáru Dunaj 
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5.2. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

Během předprojektové přípravy záměru byly prověřovány variantní trasy umístění záměru. 

Výsledná trasa záměru je umístěna v koridoru vymezeném v Politice územního rozvoje ČR 

2008, ve znění Aktualizace č. 1, záměr v této podobě je uplatněn v návrzích aktualizací ZÚR 

Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Nulová varianta, tedy nerealizace záměru výstavby 

dvojitého vedení, není uvažována z důvodu potřebnosti záměru s ohledem na zajištění 

dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR. Nové dvojité vedení 

posílí přenosovou schopnost a spolehlivost energetické soustavy v oblasti Moravskoslezského 

kraje a přispěje k podstatnému zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie v oblasti 

Moravskoslezského kraje a zajistí možnost připojení dalších nových zdrojů a spotřeb v této 

oblasti. 

 
Variantní řešení provedení vedení 

Na základě požadavků dotčených orgánů státní správy vyslovených během předprojektové 

přípravy záměru bylo prověřováno variantní řešení typu vedení v podobě podzemního 

kabelového vedení. Následující text uvádí srovnání obou variantních řešení provedení vedení. 

Variantní řešení nadzemního dvojitého vedení zvn o napěťové hladině 400 kV. 

Technické provedení 

 Při projektování nadzemního vedení se vždy hledá nejvýhodnější technickoekonomické 

řešení ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. 

 Doba výstavby stožárového místa od vyhloubení základů do rekultivace terénu po 

ukončení stavby nepřesahuje dobu 3 měsíců. 

 V trase vedení nejsou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu, mimo 

skládky výkopové zeminy potřebné na rekultivaci terénu po ukončení výstavby. 

 Kromě vlastní stavby stožárů nejsou k výstavbě vedení potřebné těžké stavební stroje ani 

jiné mechanizmy, které by vyžadovaly zřízení speciálních komunikací. Při budování 

nadzemního vedení jsou v maximální míře využívány stávající komunikace, a tudíž není 

potřeba budovat další zpevněné přístupové cesty. 

Provozní aspekty 

 U nadzemního vedení je oproti kabelovému vedení rychlejší řešení poruch (vyhledání 

místa poruchy, oprava poškozeného místa). Doba zásahu se pohybuje v řádu hodin až dní. 

 Tato skutečnost minimalizuje důsledky pro zajištění spolehlivosti přenosu elektrické 

energie, vzhledem k důležitosti a významu tohoto vedení jako součásti přenosové soustavy 

ČR. 

Ekologické aspekty 

 Výstavba nadzemního vedení, především zemní práce jsou plánovány tak, aby 

nenarušovaly přirozený vegetační cyklus a nenarušovaly běžný rytmus při využívání 

zemědělské půdy. 

 Při výstavbě nadzemního vedení je nutný trvalý zábor ZPF a odnětí PUPFL jen pro 

stožárová místa v řádech desítek m2. 

 V trase vedení a v jeho ochranném pásmu lze vysazovat trvalé porosty do výšky 3 m.  

 Zemědělsky obhospodařované pozemky v celém koridoru vedení mohou být i nadále 

využívány ke svému účelu. 

 Při křížení nadzemního vedení s vodními toky, plochami, mokřady a údolními nivami 

nedojde k ovlivnění vodního režimu. 

 Při křížení nadzemního dvojitého vedení s dopravní infrastrukturou dochází ke snadnější 

proveditelnosti přechodu a menšímu poškození okolní krajiny. 
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Variantní řešení v podobě podzemního kabelového vedení o napěťové hladině 400 kV 

Technické provedení 

 Vedení zvláště vysokého napětí (zvn) v kabelech uložených pod zemským povrchem je 

zatím i ve světě ojedinělé. Výjimečně se toto řešení používá v případech, kdy stavba 

nadzemního vedení je vyloučena z prostorových a technických důvodů – typickými 

příklady jsou propojovací (okružní) vedení zvn v husté městské zástavbě. Přitom celková 

délka jednotlivých úseků těchto kabelových vedení, vesměs uložených ve speciálních 

kolektorech, nepřekračuje jednotky kilometrů. 

 Ve srovnání s nadzemním vedením má kabelové vedení zásadní nevýhodu spočívající ve 

značně vyšší kapacitní reaktanci, která podstatným způsobem snižuje přenosové 

schopnosti kabelu. Proto by pro realizaci zamýšleného vedení kabelem bylo nutné 

minimálně na obou koncích tras, doplnit kompenzační zařízení. Pod pojmem kompenzační 

zařízení se rozumí uzavřený areál pro rozvodné zařízení 400 kV, vlastní kompenzátory 

(kompenzační tlumivky o jednotkovém výkonu minimálně 100 MVAr) a budovy pro 

systémy řízení, chránění a vlastní spotřebu stanice, s přístupovou komunikací pro 

přepravu těžkých a nadměrných nákladů či zařízení. Odhadovaná minimální velikost 

areálu je cca 100 x 120 m s ochranným pásmem 20 m po celém obvodu. 

 Pokud by mělo být využito tohoto způsobu pro záměr dvojitého vedení, bylo by vzhledem k 

požadovaným přenosovým schopnostem dvojitého vedení nutné počítat se dvěma 

kabelovými trasami, každá minimální šíře 7 m s ochranným pásmem 3 m od krajních 

kabelů, oddělenými bezpečnostním prostorem využitým jako komunikační koridor pro 

jejich výstavbu a údržbu. V trase každého kabelového vedení by tak bylo nutné umístit 

minimálně 6 jednofázových kabelů, pro dvojité vedení tedy 12 kabelů, z bezpečnostních a 

provozních důvodů paralelně uložených a vzájemně prostorově oddělených. 

 Při přechodu ze vzdušného vedení na podzemní kabelové (resp. naopak), tzn. při 

kombinaci obou konstrukčních typů vedení v trase, musí být vybudovány oplocené 

přechodové stanice o rozměrech cca 50 x 50 m se stožárovými konstrukcemi pro 

zakončení vedení, svodiči přepětí, kabelovými koncovkami a dalším zařízením, s 

ochranným pásmem 20 m od oplocení. 

 Při výstavbě je nutné pro každé z obou kabelových vedení provedení bezvýhradně 

souvislého výkopu minimální šíře 7 m, hlubokého 2 m, v celé délce kabelové trasy. Vlastní 

výkopy pro kabelové trasy dvojitého kabelového vedení představují vytěžení přibližně 27 

000 m3 zeminy (nebo i skály, podle změny podloží v trase kabelu) na každý kilometr trasy 

dvojitého kabelového vedení, přičemž vzhledem k problému s odvodem ztrátového tepla 

kabelu by bylo nutné cca 25 % tohoto objemu odvézt na skládky a nahradit speciálním 

materiálem na zásyp. 

 S ohledem na stavební řešení výkopu (sklon stěn) pro uložení kabelů a umístění 

obslužných komunikací je celková šířka potřebného prostoru pro dvojité kabelové vedení o 

napěťové hladině 400 kV do 40 metrů. Je nutné počítat s dalším prostorem o šířce cca 10 

m na každou stranu pro opakované ukládání zeminy z výkopů. Zároveň je energetickým 

zákonem zakázáno zpětné vysazování trvalých porostů v trase a ochranných pásmech 

podzemního vedení. 

 K místu uložení by se kabely přivážely navinuté na bubnu o průměru cca 6 metrů a 

hmotnosti přes 20 tun. Na každý úsek trasy dvojitého kabelového vedení by bylo zapotřebí 

24 takových bubnů. To by znamenalo výstavbu speciální účelové komunikace pro realizaci 

kabelového vedení, která by navíc kvůli údržbě, opravám a zajištění bezpečnosti provozu 

kabelů musela být zachována i po dokončení stavby po celou dobu provozu. Dále musí být 

řešeny manipulační a skladové plochy. Jednotlivé díly kabelů (cca po 600 m trasy) se 

spojují kabelovými spojkami, které musí být přístupné kontrole a měření za provozu. Proto 
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by se musely v těchto místech budovat pro každé kabelové vedení betonové objekty 

(kabelové komory), zapuštěné z větší části pod zem, o rozměrech přibližně 10 x 6 x 2 m, 

které musí zajistit bezpečné požární oddělení jednotlivých kabelových spojek v případě 

poruchy. 

 Zároveň by bylo nutné k těmto objektům vybudovat trvalé přístupové komunikace pro 

přepravu nadměrných nákladů (kabelových bubnů), sloužící nejen pro výstavbu, ale i pro 

následný provoz a opravy kabelového vedení a nakonec i pro jeho budoucí obnovu. Podél 

celé trasy musí být při výstavbě umožněn pohyb stavebních strojů pro provádění výkopu i 

zajištění pokládky kabelů a v případě poruch či budoucí výměny kabelů musí být tyto trasy 

přístupné pro stavební stroje a přepravní prostředky i v budoucnu po celou dobu provozu. 

Dále musí být řešeny manipulační a skladové plochy. 

 Vzhledem k průměru jednotlivých kabelů (min. 15 cm) a nutným požadavkům na 

mechanizované pokládání (zatahování) nelze reálně uvažovat se změnou směru trasy mezi 

sousedními kabelovými komorami. Problémové je řešení křížení kabelové trasy s 

komunikacemi (včetně nezpevněných cest) a železnicemi, překonávání vodních toků, 

mokřadů a dalších přírodních překážek aj. 

 Podchody železničních tratí a silnic by musely být řešeny tak, aby všechny práce při 

provozu kabelového vedení minimálně narušovaly dopravní provoz, zejména silnic vyšších 

tříd a mezinárodního železničního koridoru. Při křižování vodních toků se kabely nesmí 

ukládat volně ve vodě ani na dno, ale do vyhloubených výkopů ve dně. Znamená to, že 

menší vodní toky, i s ohledem na jejich zahloubení vůči okolnímu terénu, se překonávají 

kabelovými mosty. Shodnými kabelovými mosty by bylo nutné překonávat i strže a menší 

údolí v trase kabelového vedení. 

Provozní aspekty 

 U kabelového vedení je velmi obtížné řešení poruch při provozu (vyhledání místa poruchy, 

oprava poškozeného místa), protože není možná vizuální kontrola. Při poruše jednoho z 

kabelů se může generovat velká tepelná energie, která může poškodit ostatní neporušené 

kabely.  

 Minimální délka odkrytí kabelu výkopem pro provedení opravy vložením spojek je cca 50 

m, ale vyhledání místa poruchy může být s přesností pouze v řádech desítek až sta metrů. 

Doba zásahu se pohybuje nikoliv v řádu hodin až dní (jako u vzdušného vedení), ale týdnů 

až měsíců. To vzhledem k důležitosti a významu tohoto vedení jako součásti přenosové 

soustavy ČR může mít významné důsledky pro zajištění spolehlivosti přenosu elektrické 

energie. 

Ekologické aspekty 

 Ochranné pásmo dvojitého kabelového vedení je sice užší než u nadzemního vedení, ale 

dopady této technologie na životní prostředí jsou mnohem závažnější, než u nadzemního 

vedení. Trvalý zábor ZPF a PUPFL je třeba v celé šíři koridoru kabelového vedení. 

 V celé šíři koridoru podzemního vedení je během výstavby odstraněn veškerý vegetační 

kryt včetně lesních porostů, ve smyslu energetického zákona nelze nadále půdu zemědělsky 

obdělávat (zákaz pohybu mechanismů o celkové hmotnosti nad 6 t), při průchodu lesem 

nelze v ochranném pásmu zpětně vysazovat trvalé porosty. Protože je třeba zabránit 

přejezdům zemědělské a lesnické těžké mechanizace přes vedení (mimo oblast cest, kde 

bude kabelové vedení ochráněno speciálním řešením uložení), bude nutné trasu 

kabelového vedení v terénu viditelně označit, což bude mít vliv na charakter krajiny. V 

dotčeném území bude nutné provést pozemkové úpravy (nové cesty, mostky, atd.) pro 

zabezpečení dopravní obslužnosti a možnosti zemědělsky obhospodařovat pozemky v okolí 

trasy. 
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 Významný vliv na životní prostředí bude mít i výstavba areálů kompenzačních zařízení a 

kabelových komor, přístupových a obslužných komunikací, budování zpevněných 

manipulačních a skladových ploch. 

 Při plném zatížení kabelu se jeho jádro ohřívá na 90° C a vznikne tak ztrátové teplo o 

velikosti cca 200 W na každý metr kabelové trasy. Odvedení tohoto tepla je velice obtížné, 

protože současně vysušuje zeminu ve svém okolí a tím dále zvyšuje její tepelný odpor. 

Současně to znamená lokální ohřev půdy v celé trase kabelového vedení a tím změnu 

lokálního mikroklimatu. 

 Dvojice paralelních souvislých výkopů o minimální šíři 7 m a hloubce 2 m pro jedno 

kabelové vedení v celé délce kabelové trasy, vyplněných z části speciálním zásypem pro 

odvod ztrátového tepla z kabelu při provozu, mohou narušit hydrogeologické poměry v 

dotčeném území včetně narušení pramenů spodní vody a přirozeného vsakování vody 

povrchové. Při křižování vodních toků se kabely nesmí ukládat volně ve vodě ani na dno. 

Znamená to, že menší vodní toky, i s ohledem na jejich zahloubení vůči okolnímu terénu, 

se musí překonávat nadzemními kabelovými mosty. Shodnými kabelovými mosty by bylo 

nutné překonávat i strže a menší údolí v trase kabelového vedení, takže v případě 

kabelového vedení nelze vyloučit ani vizuální vlivy na krajinu. V neposlední řadě dosud ne 

zcela dořešeným problémem kabelových vedení je působení magnetického pole v blízkosti 

kabelové trasy, které v závislosti na procházejícím proudu, způsobu a hloubce uložení a 

konfiguraci jednotlivých kabelů v trase může být větší než v případě venkovního vedení. 

To jsou jen některé nejzávažnější problémy, s nimiž by se stavba a následný provoz 

podzemního kabelového vedení o napěťové úrovni 400 kV musely vyrovnávat. Těmi dalšími 

jsou křížení kabelové trasy se silnicemi a železnicemi, překonávání vodních toků a přírodních 

překážek aj. Je zřejmé, že řešení záměru kabelovým vedením by významně a trvale poškodilo 

krajinu, a to mnohem závažnějším způsobem, než vedení nadzemní. Řešení v podobě 

podzemního kabelového vedení se z výše uvedených důvodů neuvažuje. 

 

Shrnutí variant nadzemního a podzemního kabelového vedení z hlediska krajinného 

rázu 

 posouzení variant (nadzemního vedení a podzemního kabelového vedení) z hlediska 

krajinného rázu upřednostňuje nadzemní způsob vedení v nové trase 

 podzemní vedení při současných technologických znalostech a technickém řešení 

jako jsou doprovodné komunikace, kompenzační zařízení, přechodové stanice, 

zpevněné manipulační plochy, přechodové mosty apod. znamenají daleko větší zásah 

do hodnot prostorových měřítek, harmonických vztahů a celkové charakteristiky 

krajinného rázu 

 je nutno uvést, že nadzemní vedení existující v krajině řadu let se svými typickými a 

stabilizovanými biotopy v ochranných pásmech vedení znamená pro krajinu menší 

újmu než totální změna vlastností stavby a jeho přeměna na ryze antropogenní 

liniovou stavbu 

 problémovým místem by bylo křížení kabelové trasy s vodními toky Bečva, Luha, 

Odra a přes rybníky.  
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5.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY A TECHNICKÉ OBJEKTY OVLIVŇUJÍCÍ 

KRAJINNÝ RÁZ 

Na základě technického řešení trasy vedení v krajině lze definovat ovlivnění krajinného rázu.  

Navržené nové dvojité vedení  400 kV v úseku Býškovice – TR Kletné ovlivňuje krajinný ráz 

z následujících důvodů:  

a) nový liniový koridor v území: trasa vedení zvn představuje nový liniový koridor v území. 

Vzniká nový, technický liniový prvek v krajině, který se stane ohniskem a významně 

ovlivní krajinný ráz, především ve vizuální scenérii krajiny. Nové vedení bude na sebe 

upoutávat pozornost. Vzniknou nové průseky lesních a břehových porostů se šířkou 

koridoru vedení cca 69,4 m v běžné trase.  

b) výška nového vedení ovlivňuje vizuální charakteristiku dané oblasti: nové stožáry tvaru 

Dunaj s předpokládanou základní výškou 46 m u nosného stožáru a 44 m u kotevního 

stožáru jsou v nezbytných případech navýšeny o modulové díly v krocích po 2 m. Výška 

navržených stožárů ovlivní vizuální charakteristiku oblasti. Podrobně je toto hodnocení 

uvedeno v kapitolách 5.5 a 6.  

 

5.4.  PŘEHLEDNÝ SOUHRN VARIABILITY AKTUÁLNÍCH STOŽÁRŮ  

Následující přehled a dále uvedené hodnocení je konkretizací řešení. V případě modulových 

výšek byly podrobně a individuálně vyhodnoceny všechny stožáry s aktuální modulovou 

výškou nad N+4 m a navíc všechny stožáry s novým stožárovým místem.   

Venkovní vedení je tvořeno stožáry, které se dle jejich funkce dělí na kotevní a nosné. 

Kotevní stožáry mají robustnější konstrukci a nacházejí se vždy v lomových bodech trasy a 

dále v místech, kde to vyžadují platné normy nebo statický výpočet. Nosné stožáry se 

nacházejí v přímých úsecích mezi lomovými body (kotevními stožáry) a jejich hlavním 

účelem je udržet tíhové zatížení vodičů. Nosné stožáry jsou proto lehčí konstrukce než stožáry 

kotevní.  

Základní výška nosného stožáru tvaru Dunaj je 46 m 

Základní výška kotevního stožáru tvaru Dunaj je 44 m 

 

V trase záměru bude použito 95 stožárů, z toho 70 nosných a 25 kotevních stožárů. Stožáry 

budou číslovány ve směru od odbočení z vedení V403/803 do TR Prosenice, číselná řada 

bude začínat číslem 301. Odbočné stožáry vedení V403/803 (č. 56 a 58) nejsou součástí 

záměru, prvním stožárem nového dvojitého vedení je stožár č. 301 (lomový bod R2). Jiné než 

nosné a kotevní typy stožárů se v trase vedení nevyskytují. 

 

Tabulka 2: Přehledná tabulka s upřesněním výšek stožárů 

Navýšení základní výšky 44 m a 46 m Nosné stožáry Kotevní stožáry 

do +4 m  24 16 

+6 až +10 m  40 5 

více než +10 m 6 4 
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Tabulka 3: Celkový přehled použitých nosných stožárů tvaru Dunaj 

Převýšení N+0 N+2 N+4 N+6 N+8  Celkově 

Celková výška 46 m 48 m 49,9 m 51,9 m 53,9 m   

Počet stožárů 4 7 13 25 11  60 

Procentní 

zastoupení 
5,7% 10,0% 18,6 % 35,7 % 15,7 %  85,7 % 

 

Převýšení N+10 N+12 N+14 N+16 N+18 N+20 Celkově 

Celková výška 55,8 m 57,8 m 59,8 m 61,7 m 63,7 m 65,7 m  

Počet stožárů 4 1 1 2 0 2 10 

Procentní 

zastoupení 
5,7 % 1,4 % 1,4 % 2,9 % 0,0 % 2,9 % 14,3 % 

 

 

Tabulka 4: Celkový přehled použitých kotevních  stožárů tvaru Dunaj 

Převýšení R+0 R+2 R+4 R+6 R+8  Celkově 

Celková výška 44 m 46 m 48 m 49,9 m 51,9 m   

Počet stožárů 7 4 5 2 1  19 

Procentní 

zastoupení 
28,0 % 16,0 % 20,0 % 8,0 % 4,0 %  76,0% 

 

Převýšení R+10 R+12 R+14 R+16   Celkově 

Celková výška 53,9 m 55,8 m 57,8 m 59,8 m    

Počet stožárů 2 2 1 1   6 

Procentní 

zastoupení 
8,0 % 8,0 % 4,0 % 4,0 %   24,0% 
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FOTODOKUMENTACE TRASY NOVÉHO VEDENÍ  

 

 

ÚSEK BÝŠKOVICE – ÚSTÍ (PDOKP 1) 

Obrázek 16: Pohled na místo připojení vedení 400 kV u Býškovic,  zvlněný reliéf v pozadí zalesněný 

hřeben Beskyd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Pohled od stožárového místa č. 304 na obec Malhotice, zemědělská krajina harmonického 

charakteru 
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Obrázek 18: Zvlněná krajina u obce Ústí, lokalizace stožáru č. 313 u Nihlovského lesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Široká niva Bečvy u obce Ústí s břehovými porosty – nadregionální biokoridor 
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ÚSEK ČERNOTÍN – KUNČICE (PDOKP 2) 

 

Obrázek 20: Obec Kunčice, zemědělská krajina harmonického charakteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Deprese Račího potoka a jeho přítoku, stožár č. 329 o výšce 61,7 m lokalizován na horizontu, 

ovlivní vizuální charakteristiku 
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Obrázek 22:  Dálnice D48 u Bělotína, kříží Horní Bělotínský rybník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23:  Niva řeky Luha s břehovým porostem 
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ÚSEK BĚLOTÍN – HLADKÉ ŽIVOTICE (PDOKP 3) 

 

Obrázek 24: Dálnice D48 v pozadí obec Bělotín s dominantou kostela   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Zvlněná krajina Moravské brány, v pozadí Lužická stráž a Oderské vrchy   
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Obrázek 26: Zemědělská krajina u obce Hynčice, v pozadí horizont se současným vedením   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: Břehový porost Vraženského potoka, v pozadí Oderské vrchy 
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Obrázek 28: Řeka Odra s břehovým porostem, přírodní linie v území 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29: Dálnice D1, Oderské vrchy, rybník v nivě Odry 
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Obrázek 30: Krajina Moravské brány, spojnice a dopravní koridor, v pozadí Oderské vrchy a vedení vvn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Zemědělská krajina u Suchdola nad Odrou, napojení na TR Kletné 
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6. PODROBNÉ VYHODNOCENÍ VÝŠEK STOŽÁRŮ  

V této kapitole jsou podrobně rozebrány a upřesněny místa z hlediska krajinného rázu 

vzhledem k jednotlivým výškám stožárů.  

 

6.1. Skupina stožárů v základní výšce a s převýšením do +4 m (40 ks) 
Jedná se o 24 ks nosných stožárů a 16 ks kotevních stožárů, kdy volba aktuálního převýšení 

výšky stožáru vzhledem k základní výšce dosahuje maximálně +4 m.  

Vzhledem ke minimálním vlivům na podstatné hodnoty krajinného rázu není relevantní 

hodnotit konkrétní parametry a vliv jednotlivých stožárů v podrobné tabulce.  

Vyhodnocení: 

V celkovém pohledu představuje předmětná skupina stožárů žádný až slabý zásah do 

podstatných hodnot krajinného rázu. Záměr v definovaném rozsahu lze vyhodnotit jako 

přijatelný.  

 

6.2. Skupina stožárů s převýšením +6 až +10 m (45 ks) 

Jedná se o 40 ks nosných stožárů a 5 kotevních stožárů, kdy variabilita modulových výšek 

stožáru dosahuje hodnot s převýšením +6 m až +10 m.  

Konkrétní parametry a vliv jednotlivých stožárů je uveden v následující tabulce (č. 4).  

Vyhodnocení: 

V celkovém pohledu představuje předmětná skupina stožárů slabý až středně silný 

zásah do podstatných hodnot krajinného rázu. Záměr v definovaném rozsahu lze 

vyhodnotit jako přijatelný.  
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Tabulka 4: Skupina stožárů s převýšením +6 až +10 m (46 ks) 

Stožár 

č. 

Typ Výška 

(m) 

Krajinářská 

hodnota  

Charakteristika Vyhodnocení 

301 R+10 53,9 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Členitý 

reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Střídají se zemědělské 

pozemky s lesními smíšenými porosty a vodními toky 

v údolích a malé zemědělské obce.  

Kotevní stožár a jeho výška 53,9 m se promítne do 

narušení hodnot krajinného rázu. Stožár bude ve 

vizuálním kontextu viditelný z blízkých pohledů od obce 

Malhotice, Býškovice.  

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

303 

- 

305 

N+6 51,9 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Členitý 

reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Střídají se zemědělské 

pozemky s lesními smíšenými porosty a vodními toky 

v údolích a malé zemědělské obce. Prostorové měřítko 

krajinného ráze narušuje zemědělský areál.  

Linie nosných stožárů s výškou 51,9 m se promítnou do 

narušení hodnot krajinného rázu. Stožáry budou ve 

vizuálním kontextu viditelné z blízkých pohledů 

především od obce Malhotice. Promítnou se ve vizuálním 

kontaktu z obce Býškovice, Opatovice. Lokalizovány jsou 

na zemědělských pozemcích. 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

306 N+8 53,9 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Členitý 

reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Střídají se zemědělské 

pozemky s lesními smíšenými porosty a vodními toky 

v údolích a malé zemědělské obce. 

Nosný stožár s výškou  53,9 m se promítne do narušení 

hodnot krajinného rázu. Stožár bude ve vizuálním 

kontextu viditelný z blízkých pohledů od obce Malhotice, 

Býškovice. Lokalizace na zemědělských pozemích u 

místní komunikace. 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

307 R+6 49,9 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Členitý 

reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Střídají se zemědělské 

pozemky s lesními smíšenými porosty a zaříznutými 

údolími s vodními toky. 

Kotevní stožár s výškou  49,9 m se promítne do narušení 

hodnot krajinného rázu. Stožár bude ve vizuálním 

kontextu viditelný z blízkých pohledů především od obce 

Malhotice,.  

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

308 

-  

309 

N+6 51,9 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Členitý 

reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Střídají se zemědělské 

pozemky s lesními smíšenými porosty a zaříznutými 

údolími s vodními toky. 

Stožáry stožárů s výškou  51,9 m se promítnou do 

narušení hodnot krajinného rázu. Stožáry budou ve 

vizuálním kontextu viditelné z blízkých pohledů 

především od obce Malhotice. Vizuální bariéru tvoří 

zvlněný reliéf, údolí a lesní remízy. Narušení prostorových 

vztahů v poměrně harmonické krajině. 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

310 

-  

311 

N+8 53,9 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Členitý 

reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Střídají se zemědělské 

pozemky s lesními smíšenými porosty a zaříznutými 

údolími s vodními toky. 

Stožáry stožárů s výškou  53,9 m se promítnou do hodnot 

krajinného rázu. Linie stožárů naruší prostorové vztahy 

v poměrně harmonické krajině. Vizuální kontakt je snížen 

členitým reliéfem krajiny. 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

312 R+10 53,9 průměrná až Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Členitý Nosný stožár s výškou  53,9 m se promítne do hodnot 
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zvýšená 

(PDoKP1) 

reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Střídají se zemědělské 

pozemky s lesními smíšenými porosty a zaříznutými 

údolími s vodními toky. 

krajinného rázu. Stožáry ovlivní prostorové vztahy 

v poměrně harmonické krajině. Vizuální kontakt bude 

snížen členitým reliéfem krajiny. Nosný stožár je 

lokalizován do údolí Malhotického potoka 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

313 N+10 55,8 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Členitý 

reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Střídají se zemědělské 

pozemky s lesními smíšenými porosty a zaříznutými 

údolími s vodními toky.  

Nosný stožár s výškou  55,8 m se promítne do hodnot 

krajinného rázu. Stožár ovlivní prostorové vztahy 

v poměrně harmonické krajině. Vizuální kontakt bude 

umocněn lokalizací u komunikace na horizontu.  Stožár 

bude ve vizuálním kontextu viditelný z blízkých pohledů 

především od obce Ústí. 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

314 N+6 51,9 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Členitý 

reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Střídají se zemědělské 

pozemky s lesními smíšenými porosty a zaříznutými 

údolími s vodními toky.  

Nosný stožár s výškou  51,9 m se promítne do hodnot 

krajinného rázu. Stožár ovlivní prostorové vztahy 

v poměrně harmonické krajině. Vizuální kontakt bude 

umocněn lokalizací u komunikace na horizontu. Stožár 

bude ve vizuálním kontextu viditelný z blízkých pohledů 

především od obce Ústí. 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

316 N+8 53,9 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Široká 

niva řeky Bečvy. Dominantní přírodní znak krajinného 

rázu. Harmonická krajina maloplošné struktury. 

Krajinný ráz dokresluje obec Ústí. 

Nosný stožár s výškou  53,9 m se promítne do hodnot 

krajinného rázu. Je lokalizován v široké nivě řeky Bečvy 

na zemědělských pozemcích. Stožár ovlivní prostorové 

vztahy v poměrně harmonické krajině. Vizuální kontakt 

bude umocněn lokalizací u cyklostezky, která je hojně 

využívaná především jako oblast pro krátkodobou rekreaci 

a klidové místo. Stožár bude ve vizuálním kontextu 

viditelný z blízkých pohledů především od obce Ústí a 

obce Skalička. 

Ovlivnění: Dochází ke středně silným vlivům na 

krajinný ráz. 

317 N+10 55,8 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Široká 

niva řeky Bečvy. Dominantní přírodní znak krajinného 

rázu. Harmonická krajina maloplošné struktury. 

Krajinný ráz dokresluje obec Ústí. 

Nosný stožár s výškou 55,8 m se promítne do hodnot 

krajinného rázu. Je lokalizován v široké nivě řeky Bečvy 

na zemědělských pozemcích. Stožár ovlivní prostorové 

vztahy v poměrně harmonické krajině.Vizuální kontakt 

bude umocněn lokalizací u cyklostezky, která je 

využívaná především jako oblast pro krátkodobou rekreaci 

a klidové místo. Stožár bude ve vizuálním kontextu 

viditelný z blízkých pohledů především od obce Ústí a 

Skalička. 
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Ovlivnění: Dochází ke středně silným vlivům na 

krajinný ráz. 

319 N+6 51,9 

průměrná až 

zvýšená 

(PDoKP1) 

Zemědělská krajina maloplošného charakteru. Široká 

niva řeky Bečvy. Dominantní přírodní znak krajinného 

rázu. Harmonická krajina maloplošné struktury.  

Nosný stožár s výškou  51,9 m je lokalizován do 

břehových porostů v nivě řeky Bečva. Stožár ovlivní 

naruší přírodní znak a prostorové i harmonické vztahy. 

Vznikne průsek o šířce 70 m. Jedná se o NBK a VKP. 

Ovlivnění: Dochází ke středně silným vlivům na 

krajinný ráz. 

322 N+6 51,9 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. V krajině jsou patrné 

členité nezalesněné vrchy, které jsou významnými 

vyhlídkovými body v krajině a umožňují panoramatické 

vnímání prostoru.  

Stožár s výškou  51,9 m se promítne do hodnot krajinného 

rázu. Linie stožárů s výškou nad 50 m naruší prostorové 

vztahy v poměrně harmonické krajině. Stožár bude ve 

vizuálním kontextu viditelný z blízkých pohledů 

především od obce Černotín.  

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

324 N+10 55,8 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. V krajině jsou patrné 

členité nezalesněné vrchy, které jsou významnými 

vyhlídkovými body v krajině a umožňují panoramatické 

vnímání prostoru. 

Stožár s výškou  55,8 m se promítne do hodnot krajinného 

rázu. Naruší prostorové vztahy v poměrně harmonické 

krajině. Vizuální kontakt je umocněn přehlednou 

zemědělskou krajinou. Stožár bude ve vizuálním kontextu 

viditelný z blízkých pohledů především od obce Hluzov. 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

325 N+8 53,9 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. V krajině jsou patrné 

členité nezalesněné vrchy, které jsou významnými 

vyhlídkovými body v krajině a umožňují panoramatické 

vnímání prostoru. 

Stožár s výškou  53,9 m se promítne do hodnot krajinného 

rázu. Naruší prostorové vztahy v poměrně harmonické 

krajině. Vizuální kontakt je umocněn přehlednou 

zemědělskou krajinou. Stožár bude ve vizuálním kontextu 

viditelný z blízkých pohledů především od obce Hluzov. 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

327 

- 

328 

N+6 51,9 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. V krajině jsou patrné 

členité nezalesněné vrchy, které jsou významnými 

vyhlídkovými body v krajině a umožňují panoramatické 

vnímání prostoru. 

Stožáry s výškou  51,9 m se promítnou do hodnot 

krajinného rázu. Naruší prostorové vztahy v poměrně 

harmonické krajině. Vizuální kontakt je umocněn 

přehlednou zemědělskou krajinou. Stožár bude ve 

vizuálním kontextu viditelný z blízkých pohledů 

především od obce Hluzov a Špičky. 

Ovlivnění: Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

331 N+6 51,9 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. V krajině jsou patrné 

členité nezalesněné vrchy, které jsou významnými 

vyhlídkovými body v krajině a umožňují panoramatické 

Stožár s výškou 51,9 m se promítne do hodnot krajinného 

rázu. Naruší prostorové vztahy i harmonické měřítko. Je 

situován pod horizontem na přehledné zemědělské krajině. 

Bude ve vizuálním kontaktu z blízkých pohledů z obce 

Kunčice. Dochází k vlivům na krajinný ráz. 
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vnímání prostoru. 

332 N+8 53,9 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. V krajině jsou patrné 

členité nezalesněné vrchy, které jsou významnými 

vyhlídkovými body v krajině a umožňují panoramatické 

vnímání prostoru. 

Stožár s výškou 53,9 m se promítne do hodnot krajinného 

rázu. Naruší prostorové vztahy i harmonické měřítko. Je 

situován pod horizontem na přehledné zemědělské krajině. 

Bude ve vizuálním kontaktu z blízkých pohledů z obce 

Kunčice. Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

334 N+6 51,9 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. Přehledná sníženina u 

potoka Luha s rybníky, který tvoří hlavní přírodní znak 

daného území. Prostorové vztahy i harmonické měřítko 

je narušené dálnicí a železnicí.  

Stožár s výškou 51,9 m se promítne do hodnot krajinného 

rázu. Naruší prostorové vztahy i harmonické měřítko. Je 

situován na zemědělských pozemcích u místní 

komunikace.  Bude ve vizuálním kontaktu z blízkých 

pohledů z obce Kunčice. Dochází k vlivům na krajinný 

ráz. 

335 N+8 53,9 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. Přehledná sníženina u 

potoka Luha s rybníky, který tvoří hlavní přírodní znak 

daného území. Prostorové vztahy i harmonické měřítko 

je narušené dálnicí a železnicí. 

Stožár s výškou 53,9 m se promítne do hodnot krajinného 

rázu. Naruší prostorové vztahy i harmonické měřítko. Je 

situován na zemědělských pozemcích u regulovaného toku 

Račího potoka Bude ve vizuálním kontaktu z blízkých 

pohledů z obce Kunčice. Patrný bude z vyvýšených míst 

obce Bělotín. Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

336 R+8 51,9 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. Přehledná sníženina u 

potoka Luha s rybníky, který tvoří hlavní přírodní znak 

daného území. Prostorové vztahy i harmonické měřítko 

je narušené dálnicí a železnicí. 

Kotevní stožár s výškou 51,9 m se promítne do hodnot 

krajinného rázu. Naruší prostorové vztahy i harmonické 

měřítko. Je situován na zemědělských pozemcích u 

regulovaného toku Luha v blízkosti Dolního Bělotínského 

rybníka. Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

337 N+6 51,9 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. Přehledná sníženina u 

potoka Luha s rybníky, který tvoří hlavní přírodní znak 

daného území. Prostorové vztahy i harmonické měřítko 

je narušené dálnicí a železnicí. 

Nosný stožár s výškou 51,9 m se promítne do hodnot 

krajinného rázu. Naruší prostorové vztahy i harmonické 

měřítko. Je situován na zemědělských pozemcích mezi 

železnicí a přítokem řeky Luha u polní cesty.  

Dochází k vlivům na krajinný ráz.  

341 N+8 53,9 
průměrná  

(PDoKP3) 

Zemědělská krajina u obce Bělotín s drobnými mokřady, 

sady a sakrálními památkami. Zemědělské pozemky 

rozčleňují polní cesty a drobné vodní toky s remízky. 

Nosný stožár s výškou 53,9 m se promítne do hodnot 

krajinného rázu. Naruší prostorové vztahy i harmonické 

měřítko. Je situován na zemědělských pozemcích do 

údolní deprese. Stožár se bude uplatňovat ve vizuální 

charakteristice krajiny. Ovlivní blízké pohledy z obce 

Bělotín. Negativní vliv bude mít také linie stožárů o výšce 

49,9 m, která vnese do krajiny nový liniový prvek a naruší 
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klidovou oblast východně od obce Bělotín 

Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

348 N+10 55,8 
průměrná  

(PDoKP3) 

Zemědělská krajina u obce Bělotín s drobnými mokřady, 

sady a sakrálními památkami. Zemědělské pozemky 

rozčleňují polní cesty a drobné vodní toky s remízky. 

Dominantním bodem v území je vysílač Lužická stráž. 

Nosný stožár s výškou 55,8 m se promítne do hodnot 

krajinného rázu. Naruší prostorové vztahy i harmonické 

měřítko. Je situován na zemědělských pozemcích pod 

Lužickou stráží 339,2 m n.m., vyvýšený a patrný bod 

v krajině. Stožár se bude uplatňovat ve vizuální 

charakteristice krajiny. Ovlivní blízké pohledy z obce 

Bělotín a části Lučice.  

Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

353, 

354 
N+6 51,9 

průměrná   

(PDoKP3) 

Zemědělská krajina u obce Bělotín s drobnými mokřady, 

sady a sakrálními památkami. Zemědělské pozemky 

rozčleňují polní cesty a drobné vodní toky s remízky. 

Dominantním bodem v území je vysílač Lužická stráž. 

Nosné stožáry s výškou 51,9 m se promítnou do hodnot 

krajinného rázu. Naruší prostorové vztahy i harmonické 

měřítko. Jsou situovány na zemědělských pozemcích u 

Lužické stráže 339,2 m n .m., což je vyvýšený a patrný 

bod v krajině. Stožáry se budou uplatňovat ve vizuální 

charakteristice krajiny. Ovlivní blízké pohledy z obce 

Bělotín a části Lučice a obce Hynčice. A především 

dálkové pohledy. 

Dochází k silným vlivům na krajinný ráz. 

357,  

358, 

360, 

361 

N+6 51,9 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy a také linie dálnice D1. Patrné je vedení vysokého 

napětí.  

Nová trasa vedení zvláště vysokého napětí se dostává do 

souběhu se současným vedením velmi vysokého napětí, 

které je rovnoběžné s dálnicí D1. Stožáry o výšce 51,9 se 

budou uplatňovat ve vizuální charakteristice. Patrné budou 

z blízkých pohledů od obce Hynčice a Vražné.  

Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

366 R+6 49,9 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí.  

Nová trasa vedení zvláště vysokého napětí se dostává do 

souběhu se současným vedením velmi vysokého napětí, 

které je rovnoběžné s dálnicí D1. Stožáry o výšce 49,9 se 

budou uplatňovat ve vizuální charakteristice. Patrný bude 

z blízkých pohledů od obce Hynčice a Vražné.  

Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

371 N+6 51,9 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Nová trasa vedení zvláště vysokého napětí se dostává do 

souběhu se současným vedením velmi vysokého napětí, 

které je rovnoběžné s dálnicí D1. Stožár o výšce 51,9 se 

bude uplatňovat ve vizuální charakteristice. Patrný bude 

z blízkých pohledů od obce Mankovice 

Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

373 

- 
N+6 51,9 

průměrná až 

podprůměrná  

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

Nová trasa vedení zvláště vysokého napětí se dostává do 

souběhu se současným vedením velmi vysokého napětí, 
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374 (PDoKP3) vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

které je rovnoběžné s dálnicí D1. Stožáry o výšce 51,9 m 

se budou uplatňovat ve vizuální charakteristice. Patrné 

budou z blízkých pohledů od obce Mankovice 

Dochází k vlivům na krajinný ráz. 

381 N+6 51,9 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Nosný stožár zasahuje do lesního porostu na úpatí 

Oderských vrchů, který je součástí přírodního parku. 

V místě vzniká průsek o šířce 70 m. Vzhledem 

k charakteru porostu, tj. lignikultury modřínu a semenné 

plantáže borovice na nelesních pozemcích, nebudou 

ovlivněny významné přírodní hodnoty.  

Stožár se bude vizuálně uplatňovat z blízkých i dálkových 

pohledů. Dochází ke středně silným vlivům na krajinný 

ráz.  

382 N+8 53,9 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Nosný stožár zasahuje do lesního porostu na úpatí 

Oderských vrchů, který je součástí přírodního parku. 

V místě vzniká průsek o šířce 70 m. Vzhledem 

k charakteru porostu, tj. lignikultury modřínu a semenné 

plantáže borovice na nelesních pozemcích, nebudou 

ovlivněny významné přírodní hodnoty.  

Stožár se bude vizuálně uplatňovat z blízkých i dálkových 

pohledů. Dochází ke středně silným vlivům na krajinný 

ráz. 

383 N+8 53,9 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Nosný stožár je lokalizován na zemědělských pozemcích 

na úpatí Oderských vrchů, které jsou součástí přírodního 

parku. Koridor částečně zasahuje do lesního porostu 

(hospodářský les). Stožár se bude vizuálně uplatňovat 

z blízkých i dálkových pohledů. Dochází ke 

středně silným vlivům na krajinný ráz.  

385 N+8 53,9 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Nosný stožár je umístěn na okraji nivy Suchdolského 

potoka. Lokalita spadá do přírodního parku. Vzhledem 

k umístění stožáru, výšce stožáru a k tvaru reliéfu, tzn. 

zaříznutí nivy v terénní depresi, dojde k eliminaci 

negativního vlivu na vodní tok, včetně jeho nivní části. 

Stožár se bude vizuálně uplatňovat z blízkých i dálkových 

pohledů. Míra vizuální kontaminace způsobené stožárem 

je významně snížena stávajícím narušením, způsobeným 

mohutným tělesem dálnice a souběžným dvojitým 

vedením vvn. Dochází ke středně silným vlivům na 

krajinný ráz. 
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392, 

393 
N+6 51,9 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Nosné stožáry jsou lokalizovány na zemědělských 

pozemcích před TR Kletné. Ovlivnění je ve vizuální 

charakteristice. Dochází k vlivům na krajinný ráz. 
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  6.3. Skupina stožárů s převýšením více než +10 m (10 ks) 

Jedná se o 6  ks stožárů nosných a 4 stožáry kotevní, kdy variabilita převýšení aktuálních 

výšek stožáru nad základní výšku, dosahuje hodnot více než +10 m . Konkrétní parametry 

a vliv jednotlivých stožárů je uveden v následující tabulce (č.5).  

Vyhodnocení: 

V celkovém pohledu představuje předmětná skupina stožárů středně silný zásah do 

podstatných hodnot krajinného rázu. Záměr v definovaném rozsahu lze vyhodnotit jako 

přijatelný.  

Na základě významné vizuální exponovanosti jednotlivých stožárů byla vypracována 

vizualizace stožárů, resp. osazení digitálního modelu do reálných fotografií (Triglyph, 

architektonická kancelář, s.r.o.). Tento podklad byl dále využit pro vyhodnocení 

potenciálního zásahu do vizuálně-estetické charakteristiky krajinného rázu. 
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Tabulka 5: Skupina stožárů s modulovou výškou více než +10 m (10ks) 

Stožár 

č. 

Typ Výška 

(m) 

Krajinářská 

hodnota  

Charakteristika Vyhodnocení 

329 N+16 61,7 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. V krajině jsou patrné 

členité nezalesněné vrchy, které jsou významnými 

vyhlídkovými body v krajině a umožňují panoramatické 

vnímání prostoru. 

Stožár o výšce 61,7 m je situován mezi údolní deprese Račího 

potoka. Vzhledem k přítomnosti vedení vvn 110 kV, bude 

záměr představovat zvýšení míry narušení prostorových 

vztahů i harmonického měřítka krajiny. Vizuální expozice je 

značně omezena členitým tvarem reliéfu. Dochází ke středně 

silným vlivům na krajinný ráz. 

330 N+20 65,7 
průměrná  

(PDoKP2) 

Zemědělská krajina se zvlněným reliéfem. Krajina je 

poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky s 

travními porosty a lesními remízy. V krajině jsou patrné 

členité nezalesněné vrchy, které jsou významnými 

vyhlídkovými body v krajině a umožňují panoramatické 

vnímání prostoru. 

Stožár o výšce 65,7 m je situován mezi údolní deprese Račího 

potoka. Vzhledem k přítomnosti vedení vvn 110 kV, bude 

záměr představovat zvýšení míry narušení prostorových 

vztahů i harmonického měřítka krajiny. Vizuální expozice je 

značně omezena členitým tvarem reliéfu. Dochází ke středně 

silným vlivům na krajinný ráz.  

349 N+14 59,8 
průměrná  

(PDoKP3) 

Zemědělská krajina u obce Bělotín s drobnými mokřady, 

sady a sakrálními památkami. Zemědělské pozemky 

rozčleňují polní cesty a drobné vodní toky s remízky. 

Dominantním bodem v území je vysílač Lužická stráž. 

Nosný stožár o výšce 59,8 m je situován na zemědělských 

pozemcích u vrchu Lužické stráže (339,2 m n .m.).,Vzhledem 

k vizuální expozici lokality stožáru, dojde k negativnímu 

ovlivnění jak výhledů z blízkého okolí (Bělotín, Lučice, 

Hynčice), tak zejména krajinných panoramat. Záměr dále 

představuje narušení prostorových vztahů i harmonického 

měřítka krajiny. Dochází k silným vlivům na krajinný ráz. 

350 N+12 57,5 
průměrná  

(PDoKP3) 

Zemědělská krajina u obce Bělotín s drobnými mokřady, 

sady a sakrálními památkami. Zemědělské pozemky 

rozčleňují polní cesty a drobné vodní toky s remízky. 

Dominantním bodem v území je vysílač Lužická stráž. 

Nosný stožár o výšce 57,5 m je situován na zemědělských 

pozemcích u vrchu Lužické stráže (339,2 m n .m.).,Vzhledem 

k vizuální expozici lokality stožáru, dojde k negativnímu 

ovlivnění jak výhledů z blízkého okolí (Bělotín, Lučice, 

Hynčice), tak zejména krajinných panoramat. Záměr dále 

představuje narušení prostorových vztahů i harmonického 

měřítka krajiny. Dochází k silným vlivům na krajinný ráz. 

378 R+16 59,8 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Kotevní stožár je lokalizován u dálnice D1. Vedení dálnici 

kříží a dostává se na úpatí Oderských vrchů, které jsou 

součástí Přírodního parku. Vzhledem k přítomnosti výrazných 

technicistních linií (dálnice, vedení 110 kV) bude stožár o 

výšce 59,8 m představovat spoluurčující prvek, zvyšující míru 

stávajícího narušení obrazu krajiny. Dochází ke slabým až 

středně silným vlivům na krajinný ráz. 

379 N+20 65,7 průměrná až Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje Kotevní stožár je lokalizován u dálnice D1. Vedení dálnici 
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podprůměrná  

(PDoKP3) 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

kříží a dostává se na úpatí Oderských vrchů, které jsou 

součástí Přírodního parku. Vzhledem k přítomnosti výrazných 

technicistních linií (dálnice, vedení 110 kV) bude stožár o 

výšce 65,7 m představovat spoluurčující prvek, zvyšující míru 

stávajícího narušení obrazu krajiny. Dochází ke slabým až 

středně silným vlivům na krajinný ráz. 

380 R+12 55,8 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Kotevní stožár je umístěn u dálnice D1 na úpatí  Oderských 

vrchů, které jsou součástí Přírodního parku. Vzhledem 

k přítomnosti výrazných technicistních linií (dálnice, vedení 

110 kV) bude stožár o výšce 55,8 m představovat 

spoluurčující prvek, zvyšující míru stávajícího narušení 

obrazu krajiny. Dochází ke slabým až středně silným 

vlivům na krajinný ráz. 

387 N+16 61,7 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Nosný stožár je lokalizován u dálnice D1. Vedení dálnici kříží 

a dostává se na zemědělské pozemky, které jsou také součástí 

Přírodního parku. Stožár o výšce 61,7 m bude představovat 

spoluurčující prvek, zvyšující míru stávajícího narušení 

obrazu krajiny. Dochází ke slabým až středně silným 

vlivům na krajinný ráz. 

388 R+14 57,8 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Nosný stožár je umístěn u dálnice D1. Vedení dálnici kříží a 

dostává se na zemědělské pozemky, které jsou také součástí 

Přírodního parku. Stožár o výšce 57,8 m bude představovat 

spoluurčující prvek, zvyšující míru stávajícího narušení 

obrazu krajiny. Dochází ke slabým až středně silným 

vlivům na krajinný ráz. 

395 R+12 55,8 

průměrná až 

podprůměrná  

(PDoKP3) 

Protáhlá sníženina Moravské brány, která představuje 

velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou krajinu. Ve 

vizuální charakteristice se významně uplatňují Oderské 

vrchy. Krajinu fragmentuje dálnice D1. Patrné je vedení 

vysokého napětí. 

Kotevní stožár je lokalizován před TR Kletné v nivě 

regulovaného toku Křivého potoka, který je významným 

krajinným prvkem - registrovaným.  Dochází k vlivům na 

krajinný ráz. 



Vliv na krajinný ráz                                                   Nové dvojité vedení  400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 strana 50           

7. IDENTIFIKACE KONFLIKTŮ S POZITIVNÍMI HODNOTAMI PŘÍRODNÍ, 
KULTURNÍ CHARAKTERISTIKY, PROSTOROVÝMI VZTAHY A 

ESTETICKÝMI HODNOTAMI KRAJINNÉ SCÉNY 

Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná stavba 

bude do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost celého úseku je vyjádřena 

přítomností nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu v tomto úseku trasy vedení. 

Konfliktnost úseku je zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou 

významem ojedinělé a neopakovatelné v rámci regionu (NPR, PP, Natura 2000, NRBK, RBC, 

RBK, přírodní park, vizuální scéna, scenerie). 

 

7.1. Konflikt s přírodními hodnotami 

Trasa vedení zvn v délce cca 29 km od Býškovic do TR Kletné prochází zemědělskou 

krajinnou se zastoupením přírodních prvků, ale také industriálních prvků. Místně dochází ke 

konfliktu s pozitivními přírodními hodnotami. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., v platném 

znění se v koridoru vedení vyskytuje EVL Poodří, řírodní park Oderské vrchy, prvky 

nadregionální územního systému ekologické stability a významné krajinné prvky. Všechny 

tyto lokality mají pozitivní přírodní hodnotu v krajině.  

A) Zvláště chráněná území  

Zvláště chráněná území se v rámci záměru nevyskytují. Stožáry nezasahují do ZCHÚ. 

B) Evropsky významné lokality (Natura 2000) 

Linie stožárů kříží EVL Poodří jihozápadě od obce Mankovice. Linie stožárů jde v souběhu 

se současným vedením.  

CZ0814092 Poodří 

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; lokalita páchníka hnědého; 

oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a 

alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo 

Isoëto-Nanojuncetea; tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek; přirozené 

eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; extenzivní 

sečené louky nížin až podhůří; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; smíšené lužní lesy s 

dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem 

úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie; lokalita čolka velkého, 

hořavky duhové, klínatky rohaté, kuňky ohnivé, ohniváčka černočárného, modráska 

bahenního, piskoře pruhovaného, 

svinutce tenkého, velevruba tupého. 
 

Ovlivnění: Trasa vedení přechází v 

blízkosti lomového bodu R12 (mezi 

stožáry č. 368 – 369) přes evropsky 

významnou lokalitu Poodří. Stožáry 

jsou lokalizovány v místech nivy toku, 

rybníka a břehového porostu. Vedení je 

lokalizováno v souběhu se současným 

vedením a dálnicí D1. U stožáru č. 368 

doje k navýšení o N+4 oproti základní 

výšce, u stožáru kotevního nedojde 

k navýšení. V břehových porostech je 
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lokalizován stožár o výšce 44 m. Ani jeden ze stožárů není lokalizován v EVL. Výška stožárů 

a průsek v břehových porostech se promítne ve vizuální charakteristice. Linie stožárů s šířkou 

ovlivní břehové porosty koridorem o šířce cca 70 m. Negativní vliv je snížen lokalizací a 

fragmentací přírodního prvku dálnicí D1.   

 

C) Přírodní park 

Trasa dvojitého vedení okrajově zasahuje do přírodního parku Oderské vrchy v úseku mezi 

lomovými body R13 – R21 (mezi stožáry č. 371 - 393, který byl vymezen z hlediska  

Přírodní park Oderské vrchy 

Byl vyhlášen Okresním úřadem v Novém Jičíně v roce 1994. Výměra území není ve vyhlášce 

uvedena. Typickým rysem krajinného rázu přírodního parku jsou náhorní plošiny (paroviny) a 

hluboce zaklesnutá údolí vodních toků, především řeky Odry, do podkladu prvohorních 

kulmských hornin s převládajícími drobami a břidlicemi. Tyto horniny byly těženy v celé řadě 

břidličných štol a lomů – nejznámější je v Jakubčovicích nad Odrou, největší lom droby 

v České republice. Na prudších svazích se vzácně dochovaly květnaté bučiny s kyčelnicí 

devítilistou (Dentaria enneaphyllos) a suťové lesy. V údolních polohách se setkáváme se 

zbytky střemchových jasenin (Pruno-Fraxinetum) a mokřadních olšin (Alnion glutinosae). 

Plošně méně rozsáhlá jsou luční společenstva vlhkých až zaplavovaných půd v údolí Odry. 

Ovlivnění: Trasa dvojitého vedení zasahuje do okrajových partií jihovýchodní části přírodního 

parku. V této části přírodního parku se nacházejí plochy převážně s nízkou přírodní hodnotou. 

Území dotčené záměrem je v současnosti významně narušeno přítomností technicistních linií 

dálnice D1 a dvou dvojitých vedení 110 kV. 

Stožáry č. 372 – 377, vedoucí po zemědělských pozemcích a kopírují těleso dálnice. Kotevní 

a nosné stožáry č. 318, 379, 380 jsou navýšeny z důvodu přechodu úpatí Oderských vrchů a 

nivy Suchdolského potoka. Výška stožárů se pohybuje v rozmezí 55,8 – 65,7 m. Linie stožárů 

č. 381 – 385 prochází semenným porostem modřínu a borovice a matečnicovou skolkou 

energetických dřevin a dále pokračuje do nivy Suchdolského potoka protékajícího na úpatí 

Oderských vrchů. Stožáry mezi lomovými body R19 až R21 jsou pak opět umístěny na 

zemědělsky využívaných pozemcích. 

V místě kontaktu s Oderskými vrchy, resp. přírodním parkem záměr navazuje na stávající 

technicistní linie tělesa dálnice D1 a dvou dvojitých vedení 110 kV. V daném místě bude 

záměr představovat faktor spolupůsobící současnému narušení obrazu krajiny a dílčích 

krajinných scenériích, ve kterých se uplatňuje jihovýchodní okraj Oderských vrchů. 

Nevýznamnější negativní vliv, který se projevuje vizuální kontaminací prostoru Oderských 

vrchů i když významně sníženou stávajícím narušením, budou představovat stožáry č. . 378, 

379, 380, 387, 389, které jsou navýšeny o 14 m.   
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D) Nadregionální prvky ÚSES 

V Olomouckém kraji protíná trasa nového dvojitého vedení dle platných ZÚR Olomouckého 

kraje v katastrálním území Malhotice regionální biokoridor RK 1543, v katastrálním území 

Ústí pak přechází přes RB 154, v katastrálním území Černotín a Skalička přes nadregionální 

biokoridor K143 a regionální biocentrum 152, v k. ú. Špičky protíná nadregionální biokoridor 

K144. Biokoridory nebudou vedením ovlivněné, průchodnost a spojitost bude zajištěna. 

V Moravskoslezském kraji protíná trasa nového dvojitého vedení dle platných ZÚR 

Moravskoslezského kraje v katastrálním území Mankovice regionální biokoridor 531 

(RK1526), v katastrálním území Kletné pak regionální biokoridory K601 a K643.  

RK 533:  biokoridor vymezen v toku Vraženského potoka, jeho šířka je 40 m. V blízkosti RK 

je lokalizován stožár č. 356 severozápadně od obce Hynčice.  

RC 121: biocentrum vymezené na rybnících u řeky Odry pod městem Odry. Vedení nekříží 

toto biocentrum. Stožár č. 367 a jeho ochranné pásmo okrajově zasahuje jižní hranici 

vymezeného biocentra. 

RK 531: regionální biokoridor je vymezen na řece Odře. Stožáry č. 368 a 369 zasahují 

okrajově do regionálního biokoridoru jehož šířka je 40 m. Spojitost biokoridoru bude 

zajištěna. 

RC 147: biocentrum vymezeno v rybníce Kletné a na jeho přítoku. Do biocentra okrajově 

zasahuje stožár č. 385 a jeho ochranné pásmo, který je situován v blízkosti nivy Suchdolského 

potoka.  

RK 601: biokoridor vymezen podél potoka jižně od TR Kletné Stožár č. 395 zasahuje do 

biokoridoru.  

Nové vedení kříží nadregionální a regionální prvky ÚSES. Dvojité vedení má vyšší nároky na 

šířku koridoru, které se pohybuje cca 70 m. Vzniknou průseky v břehových porostech, a tím 

ovlivní prvky ÚSES. Ovlivnění je na přijatelné úrovni. Migrační prostupnost bude zajištěna.  

E) Významné krajinné prvky  

V trase koridoru stávajícího vedení se vyskytují VKP ze zákona č. 114/1992 Sb., v platném 

znění. Významnými krajinnými prvky dotčenými vedením VN jsou:  

- řeka Bečva: stožár č. 319 N+6 je lokalizován v nivě v břehových porostech a stožár č. 320 

na hraně údolí. Zásah je do břehových porostů. Šířka koridoru pro dvojité vedení je 69,4 

m.  

- řeka Luha: stožár č. 335 N+8 a č. 337 N+6 přechází přes řeku Luha a břehový doprovod. 

Zásah je do břehových porostů. Šířka koridoru pro dvojité vedení je 69,4 m.  

- řeka Odra a její niva: stožár č. 368 N+4 a č. 369 R+0. Zásah do nivy koridorem 

ochranného pásma.  

- lesní porost: stožár č. 380 – č. 385 N+6 a N+8. Linie vedení zasáhne do porostu 

energetických dřevin. Šířka koridoru pro dvojité vedení je 69,4 m.  

Registrované VKP  

- VKP 3625 Meze nad VAÚ – tvořený několika mezemi v polích porostlými dřevinami, v 

úseku mezi stožáry č. 370 – 371; stožáry do VKP nezasahují jsou lokalizovány na 

zemědělských pozemích 

- 3627 Úvozová cesta v dílu pod lesem – tvořený polní cestou a dřevinami, v úseku mezi 

stožáry č 373 – 374; stožáry do VKP nezasahují jsou lokalizovány na zemědělských 

pozemcích 

- VKP 205 – mokřadní krajinný prvek v úseku mezi stožáry č. 384 – 385;  
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- VKP 3607 – krajinářský prvek v úseku mezi stožáry č. 385 – 386; stožár č. 385 je 

lokalizován na okraji nivy Suchdolského potoka, při výstavbě nebude zasaženo do nivy 

toku, ovlivnění koridorem vedení, zásah do břehových porostů. 

- VKP 3367/2 - mokřadní krajinný prvek v úseku mezi stožárem č. 395 a TR Kletné. Stožár 

č. 395 je lokalizován na okraji přítoku Křivého potoka, při výstavbě nebude zasaženo do 

toku, ovlivnění koridorem vedení, zásah do břehových porostů. 

Ovlivnění: Záměr nebude fyzicky zasahovat do vodních toků. Výše uvedené stožáry, resp. 

koridor vedení s podmínkou výskytu dřevin do 3 m vzrostné výšky, bude zasahovat 

břehových porostů, částečně pak do okrajových partií nivy. Vzhledem k charakteru lesního 

porostu, tj. lignikultury modřínu, borovice a energetických dřevin nebude záměr představovat 

významný negativní zásah do přírodní charakteristiky krajinného rázu.  

  

7.2.  Konflikt s kulturními hodnotami 

Trasa vedení zvn prochází územím s historickým významem a výskytem kulturních 

i archeologických hodnot.  

 

Kulturní památky 

Trasa záměru prochází v celé své délce volnou, převážně zemědělskou krajinou, bez 

bezprostředního kontaktu s kulturními památkami. Vyhlášené kulturní památky jsou 

soustředěny do center a blízkého okolí obcí a měst.  

Ovlivnění: V koridoru vedení zvn se nenacházejí žádné kulturní nemovité památky. 

 

7.3 Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do prostorových vztahů a ovlivnění 
vizuální scény 

Posouzení konfliktu s estetickými hodnotami, zásahu do prostorových vztahů a především 

ovlivnění vizuálních charakteristik je zhodnoceno v rámci vymezených potencionálně 

dotčených krajinných prostorů. Pro hodnocení se využívá tzv. okruh viditelnosti, kde se 

rozlišují blízké pohledy do 1 km a dálkové pohledy okolo 3 km.  

PDoKP 1 Býškovice - Ústí 

Vymezený dotčený prostor se vyznačuje zvlněným reliéfem. Na severu tvoří hranici 

komunikace R35 s železnicí a řekou Bečvou. Na západě je ohraničena silnicí III. třídy. Na 

východě ani jihu není prostor zřetelně ohraničen. Krajina je poměrně harmonická. 

Dominantním prvkem je zaříznuté údolí a široká niva řeky Bečvy u obce Ústí. Zemědělské 

pozemky se střídají s lesíky, které jsou situovány v zaříznutých údolích s drobnými 

vodotečemi. Zemědělské obce dokreslují obraz maloplošné, harmonické krajiny. 

V průhledech u Býškovic jsou patrné zalesněné vrchy Beskyd.  

Do vymezeného prostoru je lokalizováno nové dvojité vedení. Nová linie stožáru vedení 

vysokého napětí  naruší prostorové vztahy v krajině. Stožáry o navržených výškách budou 

tvořit prvky viditelné z blízkých i dálkových pohledů.  

Vedení zvn v navržených výškách je z hlediska ochrany krajinného rázu kolizní. 

Nejvýraznější zásah do estetických hodnot krajiny je vyhodnocen v nivě Bečvy, kde jsou 

stožáry sice lokalizovány na zemědělských pozemcích, ale v blízkosti nové cyklostezky. 

Stožáry s výškou 53,9 m a 55,8 m naruší krajinnou scenérii klidové oblasti. Stožár č. 319 o 

výšce 51,9 m umístěný přímo v nivě Bečvy bude zasahovat do harmonických vztahů v krajině 
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i estetické hodnoty krajinného prostoru. Negativní vliv na harmonické vztahy v krajině 

představuje zejména průsek břehových porostů o šířce téměř 70 m. 

PDoKP 2 Černotín - Kunčice 

Vymezený dotčený prostor se vyznačuje zvlněným reliéfem. Na severu tvoří hranici dálnice 

D48 a železnice na východě je hranice železnice a obytnou zástavbou města Hranice. Jižně je 

prostor ohraničen silnicí R35 a železnicí. Krajina je poměrně harmonická. Střídají se 

zemědělské pozemky s travními porosty a lesními remízy. Obce s kostely a kaplí sv. Fabiána 

a sv. Šebestiána na vyvýšeném místě dotvářejí obraz historicky zemědělské krajiny. Přírodní 

složka je reprezentována rybníky v nivě řeky Luha a jejími břehovými porosty. V krajině je 

patrné bodové působení nezalesněných vrchů Hůrka, Hluzovský kopec a dalších 

nepojmenovaných vrchů, které mohou být vyhlídkovými body umožňujícími panoramatické 

vnímání krajiny. Jako vedlejší prostorový akcent průmyslové výroby v rámci vizuální 

charakteristiky, se uplatňuje objekt cementárny Hranice s výškovými objekty komínů.  

Stožáry č. 329 a č. 330 s výškou 61,7 m a 65,7 m umístěné v blízkosti terénní sníženiny 

Račího potoka budou představovat částečné narušení harmonického měřítka krajiny a 

související zásah do charakteristických průhledů mezi dílčími krajinnými prostory. Vzhledem 

k členitosti je terénu je omezena vizuální expozice stavby. Přírodní složka a související 

harmonické vztahy v krajině budou negativně ovlivněny zásahem do břehových porostů 

v nivě řeky Luha.  

 

PDoKP 3 Bělotín - Hladké Životice 

Protáhlá sníženina Moravské brány s mírně zvlněným reliéfem vyniká velkoplošným 

měřítkem intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny. V krajinné scéně se pozitivně 

uplatňuje linie Oderských vrchů, které spadají do přírodního parku. Krajina je v současnosti 

fragmentována tělesem dálnice D1 a stávajícími sítěmi nadzemní infrastruktury. 

Dominantním prvkem přírodního charakteru je řeka Odra, protékající mělkým údolím 

s četnými rybníky. Charakter prostoru významně ovlivňují liniové antropogenní útvary 

dálnice D1, D48, železnice, vedení velmi vysokého napětí a komunikace nižších tříd. Prostor 

vyniká přehledností s minimem vizuálních bariér.  

V rámci vymezeného území bude navrhovaná stavba představovat negativní zásah do dílčích 

krajinných scenériích, ve kterých se uplatňuje jihovýchodní okraj Oderských vrchů. Míra 

zásahu je však významně snížena stávajícím narušením obrazu krajiny vizuálně výraznými, 

technicistními  liniemi. Míra zásahu způsobeného záměrem stoupá s výškou jednotlivých 

stožárů, kdy se zvyšuje jejich vizuální uplatnění vůči Oderským vrchů. Tento vliv je 

identifikovatelný v okruhu silné viditelnosti, a to do 1 km od lokality stožáru.      
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Shrnutí zásahu do prostorových vztahů, harmonického měřítka a vizuální scenérie pro 

PDoKP:  

 v dílčích krajinných scenériích bude vedení zvn působit jako technicistní dominanta 

 v přehledné zemědělské krajině, zejména při pohledech z vyvýšených míst bude 

navrhovaná stavba zasahovat do panoramatických pohledů  

 v rámci lokalit se zvýšenou přírodní hodnotou narušeny harmonické vztahy v krajině 

 navrhovaná stavba bude zvyšovat míru vizuální kontaminace esteticky hodnotných 

krajinných scenérií, ve kterých se uplatňuje linie Oderských vrchů  

Tabulka 6: Stožárová místa v kolizi s ochranou krajinného rázu 

 

Lze konstatovat, že navýšení o +6 a více m bude mít negativní vliv především v místech, kde 

jsou soustředěny přírodní znaky a harmonické vztahy v krajině. Jedná se o území chráněné 

zákonem č. 114/1992 Sb.:významné krajinné prvky, přírodní parky, evropsky významné 

lokality. Jsou to, ale také místa jako exponovaná horizonty, vyvýšeniny a klidové lokality, 

kde stožáry o navržených výškách ovlivní krajinný ráz. Negativní vliv má vedení v prostoru 

mezi lomovými body R16 – R18, kdy přechází dálnici D1 a dostává se na úpatí Oderských 

vrchů. 

  

Stož

ár č. 

Typ Výška (m) Vyhodnocení 

316 N+8 53,9 Narušení harmonických vztahů v nivě Bečvy, NBK Bečva 

317 N+10 55,8 Narušení harmonických vztahů v nivě Bečvy, NBK Bečva 

319 N+6 51,9 VKP, NBK Bečva 

329 N+16 61,7 Narušení harmonických vztahů, niva Račího potoka 

330 N+20 65,7 Narušení harmonických vztahů, vyvýšený bod v krajině 

349 N+14 59,8 Narušení harmonických vztahů a prostorového měřítka 

350 N+12 57,5 Narušení harmonických vztahů a prostorového měřítka 

378 R+16 59,8 Přírodní park Oderské vrchy, dálnice 

379 N+20 65,7 Přírodní park Oderské vrchy, dálnice 

380 R+12 55,8 Přírodní park Oderské vrchy, dálnice 

381 N+6 51,9 VKP, přírodní park Oderské vrchy 

382 N+8 53,9 VKP, přírodní park Oderské vrchy 

385 N+8 53,9 VKP, přírodní park Oderské vrchy 

387 N+16 61,7 Přírodní park Oderské vrchy 

388 R+14 57,8 Přírodní park Oderské vrchy 

395 R+12 55,8 VKP registrované 
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VIZUALIZACE  
 

Stávající stav 

 
 

Stav po realizaci záměru 
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Stávající stav 

 
 

Stav po realizaci záměru 
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Stávající stav 

 
 

Stav po realizaci záměru 
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Stávající stav 

 
 

Stav po realizaci záměru 
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Stávající stav 

 
 

Stav po realizaci záměru 
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Stávající stav 

 
 

Stav po realizaci záměru 
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Stávající stav 

 
 

Stav po realizaci záměru 
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8. ZÁVĚR 

Předmětné nadzemní vedení zvn bezesporu ovlivňuje krajinný ráz. Nejvýznamnější, negativní 

zásah do znaků a hodnot krajinného rázu představuje v případě kontaktu s přírodě blízkým 

územím. Mimo přírodě blízké plochy prochází koridor nového vedení převážně územím, 

které je významně ovlivněné agroindustriálními prvky (dálnice, železnice, zemědělské 

objekty).  

Stožáry navrhovaných parametrů budou představovat zvýšení míry současného, negativní 

ovlivnění původně zemědělské krajiny, které je způsobeno dominantně působícími liniovými 

stavbami. Míra vizuálního projevu vedení zvn a jednotlivých stožáru, popř. jejich skupin se 

výrazně mění s každou změnou stanoviště a pozorovacího bodu. Z některých pohledů splynou 

stožáry vedení v zákrytu v jediný. Již malá změna stanoviště tuto situaci změní a budou tak 

převažovat pohledy, ze kterých naopak budou vynikat dva a více vedle sebe stojících stožárů. 

Stejně tak koridor vedení vytváří trvalé, zřetelné průseky lesními a břehovými porosty.  

Trasa dvojitého vedení je situována v nové trase s novým umístěním stožárů. Od lomového 

bodu R9 (stožár č. 356) až R21 (stožáry č. 394, 395) pak vede trasa rovnoběžně s trasou 

stávajícího vedení a s dálnicí D1. V kontextu se současným antropogenním ovlivněním 

prostoru lze konstatovat, že záměr bude představovat gradaci negativního projevu výškových, 

technicistních prvků v krajinné scéně. Oproti tomu míra negativního vlivu do harmonického 

měřítka a vztahů v krajině bude významně snížena přítomností hmotově výraznější linie 

tvořené tělesem dálnice D1. 

Variantní řešení: 

Posouzení variant (nadzemního vedení a podzemního kabelového vedení) z hlediska 

krajinného rázu jednoznačně upřednostňuje nadzemní způsob umístění. Podzemní vedení při 

současných technologických znalostech a technickém řešení (doprovodné komunikace, 

kompenzační zařízení, přechodové stanice, zpevněné manipulační plochy, přechodové mosty 

apod.) znamená daleko větší zásah do hodnot prostorových měřítek, harmonických vztahů a 

celkové charakteristiky krajinného rázu. Je nutno uvést, že nadzemní vedení existují v krajině 

řadu let se svými typickými a stabilizovanými biotopy v koridoru vedení znamená pro krajinu 

menší újmu než totální změna vlastností stavby a jeho přeměna na ryze antropogenní liniovou 

stavbu.  

Modulové výšky stožárů 

Základní výška nosného stožáru je 46 m a kotevního stožáru 44 m ve tvaru Dunaj.  

V trase záměru bude použito 95 stožárů, z toho 70 nosných a 25 kotevních stožárů.  

- 40 ks stožárů bude v základní výšce či navýšeno o + 4 m, výšky se pohybují od 44 – 

49,9 m 

- 45 ks stožárů bude navýšeno o +6 až +10 m, výšky se pohybují od 49,9 – 55,8 m 

- 10 ks stožárů bude navýšeno víc než +10 m, výšky se pohybují od 55,8 – 65,7 m 

 

Vzhledem k výšce stožárů bude vedení zvn představovat negativně působící prvek, významně 

vizuálně exponovaný, a to především v okruhu do 1 km.  

 

 

 

  



Vliv na krajinný ráz                                                   Nové dvojité vedení  400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 strana 64           

Tabulka 7: Zhodnocení vlivu navrženého záměru na zákonná kritéria krajinného rázu 

Vliv na zákonná kriteria 

krajinného rázu 

(viz §12 zákona) 

Výška 44 – 46 m 

 

výška 51,9 – 55,8 m 

(navýšení +6až +10 m) 

výšky 57,8 – 63,7 m 

(navýšení více než 

+10 m) 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní 

charakteristiky 
slabý až středně silný  slabý až středně silný slabý až středně silný 

Vliv na stanoviště Natura 2000 slabý až středně silný slabý až středně silný slabý až středně silný 

Vliv na přírodní parky slabý až středně silný středně silný  středně silný až silný 

Vliv na významné krajinné prvky 

(VKP)    
slabý až středně silný středně silný  středně silný až silný 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní 

charakteristiky 
slabý  středně silný středně silný 

Vliv na krajinné dominanty slabý středně silný středně silný 

Vliv na estetické hodnoty slabý až středně silný středně silný  středně silný až silný 

Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý až středně silný slabý až středně silný slabý až středně silný  

Vliv na vizuální charakteristiku slabý až středně silný středně silný středně silný až silný 

Hodnocení: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah 

 

 

Lze konstatovat, že posuzovaná stavba „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka 

z V403/V803“ je navržena s ohledem na maximálně možné snížení jejího vlivu do 

kritérií krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny. 

 

Přes technologicky podmíněné výškové a hmotové dimenze bude navrhovaná stavba 

v dílčích krajinných souvislostech představovat maximálně středně silný až silný zásah 

do podstatných charakteristik a hodnot krajinného rázu. 

 

Z pohledu únosnosti krajiny je navrhovaná stavba akceptovatelná. 
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1. Vymezení úkolu  
 

Obsahem předložené studie je posouzení záměru s názvem „Trasa varianty 1 smyčka Kletné“ (dále 

také jako „záměr“ nebo „stavba“).  

 

Úkolem studie je posoudit, jakou měrou se stavba bude dotýkat znaků a hodnot krajinného rázu 

(přírodní, kulturní a historické charakteristiky) a zdali je navržena s ohledem na zákonná kriteria 

uvedená v §12 (zachování přírodních a estetických hodnot, VKP, ZCHÚ, kulturních dominant, 

harmonického měřítka a vztahů) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

Tento materiál se nebude týkat posouzení dalších aspektů výstavby, které nesouvisí s problematikou 

ochrany krajinného rázu dle dikce zákona, tj. ekonomickými či funkčními souvislostmi, nakolik 

nesouvisejí s kulturní a historickou charakteristikou krajinného rázu. Není zkoumán ani soulad 

záměru s územně plánovací dokumentací kraje a obcí a s dalšími platnými právními předpisy, 

neboť to vybočuje z rámce §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

2. Legislativní rámec 
 

Ochrana krajinného rázu je zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

(dále také „ZOPK“): 

 

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 

či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 

krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 

na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, estetických hodnot, 

kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině. 

 

(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 

krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu 

může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

 

(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, 

který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně 

závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo 

zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

 

(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je 

územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky 

ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. 
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3. Metodika posuzování krajinného rázu 
 

Pro účely tohoto posudku byly použity principy vycházející z Metodického postupu posouzení 

vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (VOREL, 2004). 

Princip metody spočívá v rozložení hodnocení a posuzování na dílčí, samostatně řešitelné kroky. 

Jednotlivými kroky, ve kterých je vždy transparentním způsobem vyjádřen výsledek, se do značné 

míry eliminuje subjektivita hodnocení a navíc vzniká určitý prostor k diskusi. Nepřesnosti a 

odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, se do značné míry mohou tak 

vyrovnávat. 

 

Základním principem metody je proto prostorová a charakterová diferenciace krajiny – vymezení 

zřetelně odlišných charakterově homogenních částí krajiny. Diferenciace se provádí u oblastí 

krajinného rázu s ohledem na přírodní podmínky (terénní morfologii, charakter vegetačního krytu, 

klima) a způsob organizace a využívání území (charakter osídlení a dalších stop kultivace krajiny) v 

historických souvislostech. Při vymezení míst krajinného rázu se bere v úvahu především 

prostorové vymezení (ohraničení) a stejnorodost krajinné scény. 
 

Postup je rozčleněn do tří etap: 

 

A. Vymezení hodnoceného území (potenciálně dotčený krajinný prostor) 

=  vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru na základě vlastností posuzovaného 

záměru (stavby) 

 

Procesy v rámci etapy: 

 popis navrhovaného záměru (stavby nebo využití území) - rozbor záměru z hlediska 

možných fyzických a vizuálních vlivů na ráz krajiny 

 vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP)  

 

B.  Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa 

=  hodnocení slouží k popsání znaků krajinného rázu dané oblasti nebo místa 

 

Procesy v rámci etapy: 

 vymezení oblastí a míst krajinného rázu - obecnou charakteristiku širšího území (oblasti 

krajinného rázu) a jeho zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, 

vegetační kryt, osídlení, kultura, historie), vymezení jednotlivých míst KR v dotčeném 

krajinném prostoru; místa krajinného rázu se vymezují pouze v rámci PDoKP 

 identifikaci znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu v rámci 

oblasti a  míst krajinného rázu a jejich klasifikace 

 

C. Posouzení zásahu do krajinného rázu 

=  posuzování hodnotí míru a únosnost změn, které daný záměr může v daném místě způsobit 

 

Procesy v rámci etapy: 

 posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty 

 určení únosnosti zjištěné míry vlivu z hlediska rázovitosti daného místa 

 

Definice pojmů: 

Krajina - část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně 

propojených ekosystémů a civilizačními prvky (§3 zákona). 

Krajinný ráz - je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo oblasti 

(§12 ZOPK), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami těchto charakteristik. 
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Potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP) - Aby nebylo nutné hodnotit zbytečně rozsáhlé 

území, je třeba vymezit v krajině prostor, který může (ale nemusí) být fyzicky, vizuálně nebo 

dojmově dotčen záměrem. Z hlediska §12 může být PDoKP tvořen jedním nebo více místy 

krajinného rázu.  

Oblast krajinného rázu (OKR) - je zájmové území, v rámci které posuzujeme vliv záměru na okolní 

krajinu a její stávající ráz. Tímto se rozumí krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní 

a historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či 

v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu. Je vymezena hranicí, kterou může být  

vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik. 

Místo krajinného rázu (MKR) - je část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních 

a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo 

krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Může se jednat o vizuálně vymezený krajinný 

prostor (konkávní nebo konvexní) nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové 

odlišnosti. 

Krajinná dominanta - je takový krajinný prvek, který svými vlastnostmi nebo umístěním v terénu 

potlačí vizuální účinek ostatních prvků krajiny. Dominanty mohou být přírodní a kulturní, 

historické a současné, pozitivní a negativní. Mají významné postavení při utváření identity krajiny 

a rozhodující význam pro identifikaci obyvatel s územím. Kulturní dominanty jsou chráněny 

ZOPK. U každé dominanty lze vymezit území, které ovládá. Toto území (ochranné pásmo 

dominanty) může být narušeno umístěním neadekvátního objektu, záměru nebo činnosti stejného 

dominantního působení. 

Charakteristika krajinného rázu - uspořádání krajinných složek, prvků a jevů nebo jejich souborů, 

které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o charakteristiky přírodní, kulturní a historické. 

Vnímáme ji jako soubor typických znaků. 

Přírodní charakteristika krajinného rázu - zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými 

přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické 

a biogeografické poměry, tak aktuálním staveb ekosystémů. 

Přírodní hodnota - je dána kvalitativními parametry zastoupených ekosystémů ve vztahu k jejich 

trvalé udržitelnosti, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů, členitou morfologií krajiny, 

harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy, výraznými přírodními dominantami krajiny. 

Indikátory přírodní hodnoty - přírodní hodnota území je indikována přítomností či nepřítomností 

standardizovaných indikátorů vyplývajících ze ZOPK. 

Významný krajinný prvek - dle ustanovení §3, odst. 1, písm.b) ZOPK. 

Zvláště chráněné území - dle ustanovení §3, odst. 1, písm. f) ZOPK. 

Znaky přírodních hodnoty a jejich klasifikace - determinace znaků a rysů přírodní charakteristiky 

místa krajinného rázu vychází z přítomnosti či nepřítomnosti standardizovaných indikátorů přírodní 

charakteristiky a dále z determinace standardizovaných znaků přírodní charakteristiky kraj. ráz. 

Kulturní charakteristika krajinného rázu - je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem 

a stopami, které v krajině zanechal. 

Historická charakteristika krajinného rázu - je specifickou součástí kulturní charakteristiky 

a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa. Historická 

charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím 

využíváním a vzhledem a jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti. 

Indikátory kulturní a historické hodnoty - kulturní a historická hodnota území je indikována 

přítomností či nepřítomností standardizovaných indikátorů vyplývajících ze ZSPP. 

Kulturní dominanta krajiny - je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy kultivace 

krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské 

činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují souhrn charakteristik daného 

místa či oblasti. 

Znaky kulturní a historické hodnoty a jejich klasifikace - determinace znaků a rysů kulturní 

a historické charakteristiky místa krajinného rázu vychází z přítomnosti či nepřítomnosti 
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standardizovaných indikátorů kulturní a historické charakteristiky a dále z determinace 

standardizovaných znaků kulturní a historické charakteristika krajinného rázu.  

Krajinná scéna - obraz krajiny je pojmem obecným, vyjadřujícím senzuální projev vnitřní struktury 

krajiny. Různé části - místa a prostory v krajině - se navenek odlišují rozdílně, rozdílná je jejich 

krajinná scéna. Oproti obecnému pojmu „obraz krajiny“ se pojmu „krajinná scéna“ používá při 

vyjádření obrazu určité krajiny – místa nebo prostoru v určitém čase. Dílčí části krajinné scény, 

u kterých je záběr vnímání nějakým způsobem usměrněn, ohraničen nebo rámován, jsou 

označovány jako krajinné scenérie. Krajinná scéna je tvořena množstvím hmotných a vizuálně se 

projevujících prvků. Tyto prvky mohou mít přírodní či antropogenní povahu. Přítomností prvků 

a jejich struktur vznikají určité vizuální jevy, které mohou představovat podstatné znaky krajinného 

rázu. Analýza krajinné scény pracuje se zobecněním prvků a struktur do několika skupin, tak jak je 

to obdobné v architektonické, urbanistické a krajinářské kompozici. Charakter krajinné scény je 

základní vizuální charakteristika krajinného prostoru (resp. krajinné scény), přičemž rozlišujeme 

pohledovou otevřenost nebo uzavřenost. Tyto vlastnosti, dané velikostními parametry vnímaného 

krajinného prostoru, ovlivňují způsob vnímaní dalších krajinných charakteristik, jako je krajinná 

struktura a textura, krajinné dominanty, geometrie krajinného obrazu nebo krajinné detaily. 

Exponovanost krajinné scény (její otevřenost) přímo předurčuje rozsah viditelnosti krajinných 

prvků, zejména krajinných dominant.  Otevřenost a uzavřenost krajinné scény je významná pro 

určování citlivosti únosnosti krajinné scény k jejím změnám (umisťování staveb), proto je 

v souvislosti s krajinným rázem standardně posuzovaným faktorem Vlastnosti otevřené krajinné 

scény - velký dosah viditelnosti prvku krajinné scény, přehlednost krajinného prostoru, mimořádná 

pohledová exponovanost pohledových horizontů (jejich tvaru), dominant, struktury krytu terénních 

svahů přivrácených k pozorovateli, pohledová exponovanost vnějšího obrazu sídla (sídelní siluety), 

výrazná geometrie a barevnost prvku krajinné scény, citelná hierarchie významu a symbolu 

v uspořádání prvků krajinné scény. Vlastnosti uzavřené krajinné scény - malý dosah viditelnosti 

prvku krajinné scény, intimita v působení krajinného prostoru, dominantní působení detailu krajinné 

scény. 

Estetická hodnota krajiny - je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka 

a vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny. Předpokladem vzniku 

estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování 

a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek) 

Harmonické měřítko krajiny - vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému 

vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale udržitelného využívání dané 

krajiny. Z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka 

a jednotlivých prvků. 

Harmonické vztahy v krajině - vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence 

rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků 

a prostorů krajinné scény. 

Indikátory vizuální charakteristiky - estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického 

měřítka a vztahů v krajině - estetická hodnota území je indikována přítomností či nepřítomností 

standardizovaných indikátorů vyplývajících ze ZOPK. 

Znaky vizuální charakteristiky - estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického měřítka 

a vztahů v krajině - determinace znaků a rysů vizuální charakteristiky místa krajinného rázu vychází 

z přítomnosti či nepřítomnosti standardizovaných indikátorů vizuální charakteristiky a jejich vztahu 

ke krajinné scéně. 

Činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa - taková činnost, 

která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a obsah 

jednotlivých charakteristik. 
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4. Použité zdroje 
 

Podklady poskytnuté investorem: 

 Mapový podklad – zákres trasy do základní mapy: Trasa variant 1 a 2 smyčka Kletné 

 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz k záměru: Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka 

z V403/V803, zpracované Ing. Markétou Kavkovou (tento podklad slouží pro obecný popis 

technického řešení záměru) 

 

Související legislativa: 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění   (ZOPK) 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavZ) 

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění   (ZSPP) 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platné znění    (ZoŽP) 

 Zákon č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění  (EIA) 

 Zákon č. 13/2005 Sb., evropská úmluva o krajině (překlad) 
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 Mapová aplikace Laboratoře geoinformatiky UJEP   (http://oldmaps.geolab.cz) 

 Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)     (http://drusop.nature.cz) 

 Hydroekologický informační systém VÚV TGM   (http://heis.vuv.cz/) 

 Webový portál Google Earth 

 

Terénní průzkum: 

 šetření na místě proběhlo dne 2.9.2017  
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http://drusop.nature.cz/
http://heis.vuv.cz/
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5. Charakteristika záměru 
 

5.1. Lokalita záměru  
 

Záměr – liniová stavba je umístěn na území okresu Nový Jičín, Olomoucký kraj a Moravskoslezský 

kraj. 

 

Katastrální území: Hladké Životice 

 Suchdol nad Odrou 

 Bernartice nad Odrou 

 Kunín 

 Šenov u Nového Jičína 

 Nový Jičín – Dolní předměstí 

 Loučka u Nového Jičína 

 Nový Jičín – Horní Předměstí 

 Starý Jičín 

 Bludovice u Nového Jičína 

 Životice u Nového Jičína 

 Hodslavice 

 
Orientační zákres umístění záměru do základní mapy (Varianta 1 modrá linie) 
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5.2. Popis navrhované stavby 
 

Záměrem je výstavba nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV – odbočky z vedení 

V403/803 do TR Kletné z důvodu posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy 

ČR. 

Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos 

elektrické energie. Cílem záměru je výstavba odbočky z vedení 400 kV mezi stávajícími 

rozvodnami Prosenice a Nošovice do rozvodny Kletné v délce cca 19,5 km.  

 

Základní údaje vedení jsou následující: 

Délka vedení:  cca 19,5 km 

Jmenovité napětí:  400 kV 

Stožáry:   ocelové, samonosné, příhradově šroubované konstrukce tvaru Dunaj 

s vyložením krajních vodičů od osy 14,7 m a se základní výškou 46 m 

pro nosný stožár a s vyložením krajních vodičů 16,9 m a se základní 

výškou 44 m pro kotevní stožár. 

Izolace:  izolátorové závěsy 

Zemnicí lana:  kombinované zemnící lana s optickými vlákny 

Ochrana proti korozi:  žárové zinkování, nátěr 

Základy stožárů:  betonové patkové 

Ochranné pásmo (šířka): je podle §46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m od krajního vodiče.  

Šířka koridoru: Šířka koridoru je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy 

vedení na obě strany 14,7 m v běžné trase a zákonem stanovenou šířkou 

ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení ve 

vodorovné vzdálenosti 20 m. Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o 

napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí cca 69,4 m 

v běžné trase.  

 

Některé stožáry mohou být navýšeny o nezbytně nutný počet modulových dílů. Modulové díly se 

přidávají do spodní části stožáru, výška modulových dílů stožárů tvaru Dunaj činí 2 m.  

Při změnách směrů v trase vedení a v případech, kdy to normy vyžadují, jsou místo nosných stožárů 

použity kotevní (výztužné) stožáry. Ty mají zpravidla větší vyložení konzol od osy vedení než 

nosné stožáry. 
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 Základní tvar nosného stožáru Dunaj 

 

 

 

Základní tvar kotevního stožáru Dunaj 
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6. Vymezení hodnoceného území a jeho diferenciace  
 

6.1. Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) 
 

Vzhledem k charakteru záměru (rozměry, dálková rozlišitelnost, funkční typ stavby) je PDoKP 

vymezen na základě potenciální silné viditelnosti stavby, tj. územím ve vzdálenosti 2 km od osy 

liniové stavby. Další aspekty, jimiž jsou zejména vizuální bariéry tvořené terénem, resp. reliéfem, 

vizuální bariéry tvořené vegetačními prvky (např. lesními porosty) a stávající zástavbou, fyzické 

vlivy stavby a potenciální emise do okolí nejsou uvažovány. 

Pro účely tohoto posudku bude hodnocen vliv v rámci území vymezeného jako PDoKP.  
 
Zákres PDoKP do stínované základní topografické mapy 

 

 

6.2. Vymezení oblasti krajinného rázu (ObKR) 
 

Z důvodu zařazení řešeného území do širších krajinných souvislostí je pro posouzení účelné 

vymezit oblast krajinného rázu, která tvoří krajinný rámec se specifickým charakterem utváření 

krajiny z hlediska geomorfologie, bioty, historického vývoje a s tím souvisejícího charakteru 

a forem osídlení a hospodářského využití.  

Vzhledem k vysoké heterogenitě charakteru krajiny dotčeného území a návaznosti na hodnotu 

a význam jednotlivých složek charakteristik, není možné určit specifickou, společnou 

charakteristiku jednoznačně definující oblast krajinného rázu. Toto je dáno rozsahem záměru 

v návaznosti na jeho funkční typ – liniová stavba a umístěním v krajině. Přílišné zobecnění, např. 

definováním ObKR historickým dopravním koridorem „Moravské brány“, naopak vymezuje 

irelevantně velké území.    

V návaznosti na výše uvedené, budou v tomto případě za ObKR považována níže vymezená místa 

krajinného rázu. 
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6.3. Vymezení míst krajinného rázu (MKR) 
 

Jednotlivá místa krajinného rázu jsou v rámci PDoKP vymezena na základě významně 

převládajících, specifických přírodních charakteristik a vizuálního vnímání prostoru. 

S vymezením MKR na základě přírodní atributů koresponduje také kulturně-historická homogenita 

prostoru. V souvislosti s charakterem záměru, tj. funkčnímu typu stavby a s tím souvisejícímu 

utilitárnímu architektonickému řešení (liniová stavba technicistního charakteru) a vzhledem k jeho 

umístění do volné krajiny, se taktéž jeví jako nadbytečné vymezení intravilánů jako samostatných 

míst krajinného rázu. 

Vymezená místa krajinného rázu jsou dále v textu uváděna jako „MKR“.  

 

MKR Podbeskydí  

Místo krajinného rázu zaujímá jižní část PDoKP a je vymezeno členitou pahorkatinou, místy až s 

charakterem vrchoviny geomorfologického okrsku Petřkovické vrchy.  

MKR Jičínsko 

Místo krajinného rázu zaujímá střední část PDoKP a je vymezeno prostorem zvlněné pahorkatiny 

mezi oderskou nivou a „Petřkovickými vrchy“. 

MKR Poodří  

Místo krajinného rázu zaujímá severní část PDoKP a je vymezeno konkávním prostorem nivy řeky 

Odry a navazujícími partiemi Ostravského bioregionu. 

Orientační zákres míst krajinného rázu do stínované základní topografické mapy 
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7. Charakteristika území, identifikace stávajících rysů, znaků a hodnoty  
 

7.1. Přírodní charakteristika 
 

Vymezený PDoKP prochází dvěma biogeografickými podprovinciemi (polonská, karpatská) 

kontinentální biogeografické oblasti a leží území tří bioregionů, a to Podbeskydského, Ostravského 

(A, B) a Oderského (Culek et al., 2005). Severní hranicí se okrajově se dotýká bioregionu 

Nízkojesenického.  

 
Klimatická oblast 

 
 

Biogeografické členění (Culek et al., 2005) 

 
 

Geomorfologické členění 
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Stav krajinného pokryvu dle Corine Land Cover2012 

 
 

Zvláště chráněná území  

 

Velkoplošné ZCHÚ 

 
Zonace velkoplošného ZCHÚ 

 
Zákonné ochranné pásmo MZCHÚ 

 
Maloplošné ZCHÚ  

 
Smluvně chráněné území 

 
 

Mezinárodně významné části přírody 

 

 

Biosférické rezervace 

 
Geoparky UNESCO 

 
Ptačí oblast 

 
Evropsky významná lokalita (EVL) 

 
Mokřady Ramsarské úmluvy 
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Územní systém ekologické stability 

 

ÚSES - nadregionální biocentra 

 
ÚSES - nadregionální biokoridory 

 
ÚSES - regionální biocentra 

 
ÚSES - regionální biokoridory stávající 

 
ÚSES - osy nadregionálních biokoridorů 

 

 

 

MKR Podbeskydí  

MKR spadá do Podbeskydského bioregionu, ležícího na východě Moravy na hranicích se Slezskem, 

který zabírá východní část geomorfologických celků Podbeskydská pahorkatina a Moravská brána 

a na severovýchodě zasahuje do Polska.  

Území je tvořeno vlhkou pahorkatinou na měkkých sedimentech (vč. ledovcových), z níž vystupují 

ostře kopce z pískovcového flyše. Převažuje 4. bukový stupeň, na jižních svazích se nachází i 3. 

dubo-bukový stupeň. V mozaice hájové bioty (smíšený karpatský a hercynský vliv) a karpatského 

bukového lesa, se zčásti projevuje vliv polonské provincie. Biota je obohacena řadou horských 

druhů, splavených ze sousedních Beskyd. Na vápencích jsou malé ostrůvky méně náročné 

teplomilné flóry a fauny. 

Horninový podklad tvoří vápnitý plyš spodní křídy, především jílovce, slínovce s ostrůvky 

svrchnojurských slínů a vápenců. Paleogenní jílovce s polohami pískovců a slepenců tvoří též menší 

ostrůvky. Významné jsou mohutné výchozy jurského vápence, okrsky tvořené bazickými 

vyvřelinami (pikrity, tešinity) a vápnité slepence u Nového Jičína (Svinec). Z pokryvů jsou na 

dnech kotlin a plošinách hojné glaciální a glacifluviální sedimenty, zpravidla ovšem překryté 

sprašovými hlínami a svahovinami.  

Reliéf je tvořen zarovnaným povrchem úpatí pahorkatiny sklánějící se od Moravskoslezských 

Beskyd k severu. Významná jsou S-J údolí řek přitékajících z Moravskoslezských Beskyd, které 

mají 1 – 2 km široké šterkovité nivy s velkým spádem. Na úpatí Moravskoslezských Beskyd jsou 

kromě niv charakteristické i štěrkové náplavové kužely. V plošším reliéfu v hlinitých sedimentech 

je typická síť drobných údolíček, často stržovitých. Údolí všech toků jsou asi 30 m hluboká, 

v místech výjimečných průlomů přes hřbety Štramberské vrchoviny jsou úzká a až 200 m hluboká.  

Jižní část území má ráz členité pahorkatiny s členitostí 75 – 150 m ploché hornatiny s výškovou 

členitostí 200 – 390 m.  

Dle Quitta leží nižší, severní okraj bioregionu v mírně teplé oblasti MT 9 a úpatí Beskyd v relativně 

chladné a vlhké MT2. Podnebí je tedy sice převážně poměrně teplé, ale vzhledem k nadmořské 

výšce neobyčejně vlhké.  

Obecně převládají vodou ovlivněné půdy. Na plošinách s pokryvy sprašových hlín se vyvinuly 

značné plochy pseudoglejových luvizemí, v kotlinách a na podmáčeném úpatí Beskyd rozsáhlé 

plochy primárních pseudoglejů. Poměrně velký rozsah mají glejové fluvizemě v širokých nivách na 

písečných substrátech, přecházející ve fluvizemě typické. V členitějším reliéfu je zastoupení 

hydromorfních půd menší. Na propustnějších svahovinách z kyselých materiálů na úpatích Beskyd 

se vyskytují kyselé typické kambizemě. V sušší, vrchovinné západní části a obecně na tešinitech 

převažují úživné typické kambizemě slabě oglejené až psedoglejové, na hřbetech i bez ogelejení. 

Na výchozech vápenců jsou ostrovy typickcých rendzin stejě jako na vápnitých slepencích na 

hřbetě Svince. 
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Území se nahází v mezofytiku a zaujímá východní část fytogeografického podokresu 76a. 

Moravská brána vlastní. Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní až submontánní. 

Pro bioregion je charakteristická mozaikovitá fauna předkarpatských pahorkatin, blízká Hranického 

bioregionu s větším zastoupením lesního elementu. Na suchých stanovištích jsou ochuzená 

teplomilná společenstva hmyzu a měkkýšů. Tekoucí vody patří do pásma pstruhového a lipanového. 

V průběhu historického vývoje byly značně redukovány lesy. Hospodářskými zásahy byla 

ovlivněna jejich druhová skladba ve prospěch lignikultur smrku. 
 
Indikátory přírodní hodnoty 

Indikátory přítomnosti hodnot přírodních charakteristiky  

MKR Podbeskydí 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma - X 

2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO) X - 

3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochr. pásma - X 

4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma - X 

5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma X - 

6 Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma X - 

7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000 X - 

8 Přítomnost ptačí oblasti sítě (PO) Natura 2000 X - 

9 Přítomnost přírodního parku  X - 

10 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) vč. VKP ze zákona X - 

11 Krajinné dominanty přírodního charakteru  - X 

12 Přítomnost památných stromů  X - 

13 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních) X - 

 
ad. 2 CHKO Beskydy III. zóna 

ad. 5 PR Svinec 

ad. 6 PP Kojetínské vrchy (v návrhu) 

 EVL Kojetínské vrchy 

EVL Beskydy 

PO Beskydy 

ad. 9 Přírodní park Podbeskydí 

ad. 10 vodní tok 

lesy 

údolní niva 

ad. 12 Stará lípa v Kojetíně u naučné stezky (Kojetín) 

Babyka u Kojetína (Kojetín) 

Lípa u Fojtova léska (Hodslavice) 

ad. 13 NRBK 40 

RBC Homole 

 
Znaky přírodních hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky 

MKR Podbeskydí 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Členitý reliéf hluboce zaříznutých údolí  XXX XX + 

2 Přírodně hodnotné lokality a území chráněná dle ZOPK XX XX + 

3 Přítomnost přírodního parku XXX X + 

4 Enklávy lesních porostů vázané na příkré svahy XXX XXX + 

5 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) XX XX + 

6 Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru (remízy) XX XX + 

7 Výrazně svažitý terén s výškovým gradientem až 100 m na jihu XXX XXX + 

8 Významné zastoupení extenzivně obhospodařovaných zem. ploch XX XX + 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Jičínsko  

MKR spadá do Podbeskydského bioregionu, na severu malou částí zasahuje do bioregionu 

Ostravského.  
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Obecná přírodní charakteristika z převážně většiny odpovídá Podbeskydskému bioregionu. Oproti 

MKR Podbeskydí se významně liší tvarem reliéfu, nižší přírodní hodnotou, zejména pak menším 

zastoupením lesních porostů a vyšším podílem urbanizovaných ploch. Oproti výškově členitému 

reliéfu hluboce zaříznutých údolí MKR Podbeskydí se zde uplatňují nízké, oblé hřbety a terénní 

vlny. V rámci vymezeného prostoru lze identifikovat krajinnou dominantu Starojický kopec (496 m 

n. m.). 

Dle Quitta leží území v mírně teplé oblasti MT 9. 
 
Indikátory přírodní hodnoty 

Indikátory přítomnosti hodnot přírodních charakteristiky  

MKR Jičínsko 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma - X 

2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO) - X 

3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochr. pásma - X 

4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma - X 

5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma - X 

6 Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma - X 

7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000 X - 

8 Přítomnost ptačí oblasti sítě (PO) Natura 2000 - X 

9 Přítomnost přírodního parku  - X 

10 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) vč. VKP ze zákona X - 

11 Krajinné dominanty přírodního charakteru  X - 

12 Přítomnost památných stromů  X - 

13 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních) X - 

 
ad. 10 vodní tok 

lesy 

ad. 12 Mendlův buk (Nový Jičín) 

Platan na Slovenské (Nový Jičín) 

Liliovník v Novém Jičíně (Nový Jičín) 

Tisíciletý tis (Nový Jičín) 

Platan v Žilině (Nový Jičín) 

Lípa svobody Starý Jičín (Starý Jičín) 

ad. 13 NRBK 40 

RBC Homole 

 
Znaky přírodních hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky 

MKR Jičínsko 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Reliéf zvlněné pahorkatiny ukloněný k severu X X + 

2 Krajinná dominanta Starojického kopce XXX XXX + 

3 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) X X + 

4 Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru (remízy) X XX + 

5 
Významné zastoupení intenzivně zemědělsky obhospodařovaných 

ploch 
XXX X - 

6 Vysoký podíl urbanizovaných ploch sídelních útvarů XX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Poodří  

MKR Poodří náleží do Pooderského bioregionu, který se nachází ve střední části Slezka, zabírá 

centrální část geomorfologického celku Ostravská pánev a část Moravské brány.  

Vymezené území je tvořeno nivou řeky Odry a přítoků (např. Jičínka), v severní a jižní části 

stoupající do prostoru Ostravského bioregionu. Biota je převážně typicky nivní, 4. vegetačního 

stupně. Středoevropská vlhkomilná a mokřadní biota souvisí s Polonikem a zčásti je ovlivněna 

splavenými karpatskými, méně hercynskými prvky. V současnosti jsou hojně zastoupeny vlhké 

louky, rybniční soustavy a menší lužní lesy, vynikající vysokou přírodní hodnotou. 
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Hlubší podloží tvoří neogénní, z části i kvartérní glacifluviální sedimenty, na okrajích nivy se 

uplatňují i horniny vnějšího karpatského flyše. 

Reliéf je typicky nivní, je tvořen nivou s vzácně vyvinutými a zachovalými volnými meandry 

a nízké terasy se zamokřeným povrchem. 

Dle Quitta leží území v mírně teplé oblasti MT10. Podnebí je mírně teplé až teplé, vlhké, silně 

ovlivněné blízkostí pohoří z obou stran. 

Hlavním zástupcem půd jsou glejové fluvizemě v různém stadiu vývoje podle pozice v nivě. Dále 

se zde vyskytují gleje a močálové půdy v bývalých ramenech a na zamokřených plochách. 

Území leží v mezofytiku, v části fytogeografického celku Moravská brána. Vegetační stupně 

(Skalický): suprakolinní. 

Základní potenciální jednotkou jsou úvalové luhy, které vegetačně inklinují k Ficario-Ulmetum 

campstris. Typicky je vyvinuta náhradní přirozená vegetace vodních a pobřežních společenstev 

rybníků a slepých ramen.  

Relativní bohatství fauny je jednak důsledkem polohy bioregionu mezi hercynskou, polonskou 

a západokarpatskou podprovincií, jinak poměrně zachovalým přírodním prostředím oderské nivy, 

s četnými rybníky, mokřady a přirozeným říčním korytem. Tekoucí vody patří do pásma 

parmového, Odra do pásma cejnového. 

Až do nedávné minulosti byla niva pokryta souvislými pralesy, z části podhorského typu. Ačkoli 

středověké osídlení je možno datovat od 2. pol. 13. století, byly komplex rybníky budovány patrně 

až od 18. století, kdy také došlo k výraznější redukci rozlohy původních lužních lesů. V současnosti 

jsou patrné hospodářské lesnické zásahy. Krajina má stále specifický hydrologický režim, je 

propojená soustavou rybníků, menších vodních toků, kanálů a slepých ramen.  
 

Indikátory přírodní hodnoty 

Indikátory přítomnosti hodnot přírodních charakteristiky  

MKR Poodří 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma - X 

2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO) X - 

3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochr. pásma - X 

4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma - X 

5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma X - 

6 Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma - X 

7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000 X - 

8 Přítomnost ptačí oblasti sítě (PO) Natura 2000 X - 

9 Přítomnost přírodního parku  X - 

10 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) vč. VKP ze zákona X - 

11 Krajinné dominanty přírodního charakteru  X - 

12 Přítomnost památných stromů  X - 

13 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních) X - 

 
ad. 2 CHKO Poodří I., II., III. zóna 

 PR Bařiny 

ad. 7 EVL Poodří 

ad. 8 PO Poodří 

ad. 10 vodní tok 

lesy 

údolní niva 

ad. 11 meandrující tok řeky Odry s vyvinutým, přírodně cenným břehovým porostem  

ad. 12 Dub v Suchdole nad Odrou (Suchdol nad Odrou) 

Dub v Suchdole nad Odrou (Suchdol nad Odrou) 

Červenolistý buk v Suchdole nad Odrou (Suchdol nad Odrou) 

Dub v Kuníně 2x (Kunín) 

Dub v Kuníně 2x (Kunín) 

ad. 13 NRBC Oderská niva 

ad. 13 NRBK 40 

RBC Cihelňák 
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Znaky přírodních hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky 

MKR Poodří 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Specifický reliéf říční nivy s meandrujícím tokem Odry  XXX XXX + 

2 Hustá síť drobných vodních toků  XX X + 

3 Četné přírodní vodní nádrže a rybníky XX XX + 

4 
Unikátní, hodnotná biota vázaná na specifické přírodní podmínky 

oderské nivy  
XXX XXX + 

5 Zapojené břehové porosty podél toku Odry XXX XX + 

6 Maloplošná i velkoplošná ochrana dle ZOPK XXX XXX + 

7 Plochy mokřin s významnou přírodní hodnotou  XX XX + 

8 Kvalitní, zaplavované nivní půdy X X + 

9 Drobná, extenzivně obhospodařovaná pole X XX + 

10 
Plochy intenzivně obhospodařované orné půdy s vegetačním krytem 

tvořeným agrocenózami navazující směrem od toku Odry 
XX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

 

7.2. Kulturní a historická charakteristika 
 

Historie vývoje v rámci PDoKP má shodné, na sobě závislé znaky a fáze. Krajinný prostor náleží do 

jednoho z nejdříve osídlených území v Čechách, s čímž úzce souvisí i velký kulturní význam celé 

oblasti. Dle archeologických nálezů jsou počátky osídlení datovány již od doby kamenné. 

Vzhledem k příznivým přírodním podmínkám, daným lehce průchodným tvarem reliéfu, který je 

tvořen plochou nivou řeky Odry táhnoucí se ze severovýchodu na jihozápad, byla Moravská brána 

od pravěku klíčovou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, v celoevropském pohledu pak Pobaltí 

se Středomořím. Z historických zdrojů vyplývá, že tímto územím procházela tzv. Jantarová stezka. 

„Koridorem“ Moravské brány byla vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí 

Habsburské monarchie – Severní dráha císaře Ferdinanda – spojující metropoli Vídeň s Haličí. 

V současné době Moravskou branou prochází také dálnice D1 a evropské silnice E442 a E462. 

V rámci studií je zde navržen průplav Dunaj - Odra. Prostor Moravské brány tak hrál zásadní roli v 

osídlovacím procesu nejen v rámci Moravy, ale do značné míry plnil důležitou funkci pro vývoj 

osídlení v evropském měřítku.  

 
Typologie české krajiny dle osídlení  

 

Rámcové sídelní krajinné typy 
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I. Vojenské (Josefské) mapování (1764 – 1768) 

 

     
 

II. vojenské (Františkovo) mapování (1836-1852) 

 

 
 

III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876-1878) 
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MKR Podbeskydí 

  

Sídelní struktura je v rámci předmětného reprezentována vesnickými sídelními útvary (Hodslavice, 

Bludovice, Kojetín, Životice u Nového Jičína) a městskou částí Nového Jičína – Žilina a převážně 

koresponduje s historickým rozložením sídel v oblasti. 

Dle historického urbanistického typu sídla se jedná o silniční vsi, v případě Kojetína pak návesní 

ulicovku. Charakter původního typu sídel zemědělských vesnic je poměrně dochován, což je do 

značné míry dáno tvarem reliéfu. Forma staveb je dochována částečně, zejména v historických 

jádrech obcí a jednotlivých objektech. Negativní vliv na dochovanost původní formy zástavby mají 

zejména nešetrné rekonstrukce původních objektů a přestavby. Vzhledem k tvaru reliéfu navazovala 

plužina ve tvaru scelených úseků.  

Výjimečné stavby jsou reprezentovány kostely v rámci jednotlivých obcí.  

V rámci kulturně-historické charakteristiky se negativně uplatňují zemědělské areály a průmyslový 

areál STV GROUP a.s. u Bludovic. 

 
Indikátory kulturní a historické hodnoty 

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky 

MKR Podbeskydí 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národní kulturní památky (NKP) vč. pam. ochr. pásma (POP) X - 

2 Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP) - X 

3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR) (vč. navrhované a POP) - X 

4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR) (vč. navrhované a POP) - X 

5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ) (vč. navrhované) - X 

8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP) X - 

9 Kulturní dominanty X - 

 
ad. 1 Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích 

ad. 8 Obec/Část obce  Č.p. Památka Umístění 

Hodslavice   kostel Božského Srdce Páně střed vsi, u hřbitova 

Hodslavice   kostel evangelický střed obce 

Hodslavice   kostel sv. Ondřeje   

Hodslavice č. p. 1 venkovská usedlost, z toho jen: polygonální 

stodola 

  

Hodslavice č. p. 108 venkovská usedlost - rodný dům Fr. Palackého 

se sochou Fr. Palackého 

  

Hodslavice č. p. 135 škola evangelická při kostele evangelickém 

Hodslavice č. p. 148 fojtství   

Hodslavice č. p. 205 větrný mlýn   

Hodslavice č. p. 274 venkovský dům Pilečkův dům při kostele 

Jičina   rovinné neopevněné sídliště púchovské kultury, 

archeologické stopy 

Požaha 

Mořkov   kaple Panny Marie Bolestné   

Mořkov   pomník Rudé armády při silnici na Veřovice 

Žilina   kostel sv. Mikuláše   

Žilina   kaple Umučení Krista s náhrobníkem na tzv. Lamberku u č. p.  

296 

Žilina č. p. 68 venkovská usedlost při potoku 

Žilina č. p. 287 pivovar a panský dům, s omezením: bez splavu   

ad. 9 kostel Božského Srdce Páně, Hodslavice 

kostel evangelický, Hodslavice 

kostel sv. Ondřeje, Hodslavice 

 

Znaky kulturní a historické hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky 

MKR Podbeskydí  

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti X X + 

2 Zemědělská krajina podhorského charakteru  XX X + 

3 Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel XX X + 

4 Částečně dochovaná dopravní síť  X X + 
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– současné dopravní trasy kopírují původní historické cesty 

5 
Částečně dochovaná, cenná architektura ve zdejších sídlech vč. 

památkově chráněných objektů  
XX X + 

6 Přítomnost kulturních dominant - kostelů XX XX + 

7 Drobná sakrální architektura v krajině X X + 

8 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem XX XX + 

9 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů (Bludovice) X X - 

10 Areály a stavby zemědělských podniků X X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Jičínsko 

  

Sídelní struktura je v rámci předmětného reprezentována vesnickými sídelními útvary (Starý Jičín, 

Jičina, Vlčov, Bernartice n. Odrou, Kunín a Šenov u Nového Jičína) a městem Nový Jičín, včetně 

městské části Loučka. Kromě Starého Jičína, který byl podhradím strážního hradu Starý Jičín, se 

jednalo o typicky zemědělské vsi. Samotné město Nový Jičín vzniklo pravděpodobně v 80. letech 

13. století na křižovatce obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher. Jeho pravidelný 

půdorys nasvědčuje tomu, že vzniklo tzv. „na zeleném drnu“ jako hospodářské středisko panství 

Starý Jičín. Nejstarší písemná zmínka o městě však pochází až z roku 1313, kdy byly městu uděleny 

králem Janem Lucemburským první městské výsady (mýtné).  

Původní sídelní struktura je významně narušena propojením intravilánů původně samostatných 

vesnic (Nový Jičín – Šenov – Kunín, Nový Jičín – Loučka).  

Dle historického urbanistického typu sídla se jedná o silniční a návesní vsi. Charakter původního 

typu zástavby je značně narušen novodobou výstavbou nerespektující urbanistickou strukturu. 

Forma staveb je dochována zejména v případě Nového Jičína, jehož historické jádro je vyhlášeno 

městskou památkovou rezervací. Negativní vliv na míru dochovanosti archetypu zástavby v obcích 

má zejména novodobá výstavba místy až příměstského charakteru. Původní plužina je zcela setřena.  

Mimo intravilán Nového Jičína jsou výjimečné stavby reprezentovány kostely v rámci jednotlivých 

obcí.  

V rámci kulturně-historické charakteristiky se negativně uplatňují zemědělské areály v menších 

obcích a průmyslové areály v Šenově a Kuníně. 

 
Indikátory kulturní a historické hodnoty. 

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky 

MKR Jičínsko 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národní kulturní památky (NKP) vč. pam. ochr. pásma (POP) - X 

2 Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP) - X 

3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR) (vč. navrhované a POP) X - 

4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR) (vč. navrhované a POP) - X 

5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ) (vč. navrhované) - X 

8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP) X - 

9 Kulturní dominanty X - 

 
ad. 3 Nový Jičín 

ad. 8 Obec/Část obce  Č.p. Památka Umístění 

Bernartice nad Odrou   kostel Navštívení Panny Marie   

Bernartice nad Odrou   sloup se sochou P. Marie Immaculaty před kostelem 

Bernartice nad Odrou č. p. 25 vodní mlýn   

Jičina   rovinné neopevněné sídliště púchovské kultury, 

archeologické stopy 

Požaha 

Nový Jičín 83 KP v rámci intravilánu Nového Jičína 

Loučka   sousoší sv. Rocha a Šebestiána v kopečku nad obcí, na 

konci ul. Na Drážkách 

Starý Jičín   hrad Starý Jičín, zřícenina a archeologické 

stopy 
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Starý Jičín   kostel sv. Václava   

Starý Jičín   pranýř pod zahradou č. p.  72 

Starý Jičín   socha sv. Jana Nepomuckého náměstí 

Starý Jičín   sochy sv. Floriána a sv. Vendelína v zahradě čp. 96 

Starý Jičín   sochy - soubor zahradních plastik, z toho jen: 

torzo kašny se sousoším delfínů - v lapidáriu 

v býv. zámecké zahradě,  

Starý Jičín   kašna náměstí 

Šenov u N. Jičína   kostel sv. Martina   

ad. 9 hrad Starý Jičín, zřícenina  

kostel sv. Václava, Starý Jičín 

kostel Navštívení Panny Marie, Bernartice nad Odrou 

 

Znaky kulturní a historické hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky 

MKR Jičínsko 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti XX XX + 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou XXX X O 

3 Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel X X + 

4 Hodnotná architektura v rámci intravilánu Nového Jičína X X + 

5 
Přítomnost kulturní dominanty s historickým významem – hrad 

Starý Jičín 
XXX XX + 

6 Přítomnost lokálních kulturních dominant - kostelů XX X + 

7 Drobná sakrální architektura v krajině X X + 

8 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem XX X + 

9 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů  XX X - 

10 Areály a stavby zemědělských podniků X X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Poodří  

 

Sídelní struktura je v rámci předmětného reprezentována vesnickým sídelním útvarem Hladké 

Životice, Kunín a městysem Suchdol nad Odrou a převážně koresponduje s historickým rozložením 

sídel v oblasti. 

Historický urbanistický typ sídla zemědělských vesnic je dochován částečně, a to v historických 

jádrech.. Nejvýznamnější narušení představuje tendence budování nových staveb v “blocích“ a 

přítomnost zemědělských areálů. Forma staveb je dochována sporadicky v jednotlivých objektech a 

znacích. V případě Životic jsou patrné známky původní traťové plužiny.  

Výjimečné stavby jsou reprezentovány sakrálními stavbami.  

V rámci kulturně-historické charakteristiky se negativně uplatňuje průmyslový areál v Suchdole, 

velké zemědělské areály ve volné krajině a těleso dálnice D1. 

 
Indikátory kulturní a historické hodnoty. 

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky 

MKR Poodří 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národní kulturní památky (NKP) vč. pam. ochr. pásma (POP)  X 

2 Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP) - X 

3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR) (vč. navrhované a POP)  X 

4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR) (vč. navrhované a POP) - X 

5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ) (vč. navrhované) - X 

8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP) X - 

9 Kulturní dominanty X - 

 
ad. 8 Obec/Část obce  Č.p. Památka Umístění 

Kunín   kostel sv. Kříže při zámku 

Kunín č. p. 1 zámek   

Nový Jičín 83 KP v rámci intravilánu Nového Jičína 

Suchdol nad Odrou   kostel evangelický   
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Suchdol nad Odrou   kostel Nejsvětější Trojice   

Suchdol nad Odrou č. p. 164 fara   

Suchdol nad Odrou č. p. 220 železniční stanice - výpravní budova   

ad. 9 Kostel svatého Mikuláše, Hladké Životice 

Kostel svatého Kříže, Kunín 

Evangelický kostel, Suchdol nad Odrou 

 

Znaky kulturní a historické hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky 

MKR Poodří  

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti XX XX + 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou X X O 

3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel 

středověkého původu 
XX XX + 

4 Vliv novodobé zástavby na původní archetyp vesnické zástavby X X - 

5 Přítomnost kulturních dominant - kostelů XX XX + 

6 
Drobná sakrální architektura v krajině (křížová zastavení, boží 

muka) 
XX X + 

7 Přítomnost dálnice a intenzifikace železničního dopravního koridoru XX XX - 

8 Areály a stavby zemědělských podniků  XX X - 

9 
Průmyslové areály a stavby při městských sídelních útvarech 

(Suchdol nad Odrou, Kunín)  
XX XX - 

10 Nadzemní sítě technického vybavení X X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

 

7.3. Vizuální charakteristika - estetická hodnota a vztahy v krajině 
 

MKR Podbeskydí 
 

Krajinná scéna je tvořena členitou vrchovinou s hluboce zaříznutými údolími a výrazně přírodním 

charakterem. V krajinné mozaice převažují zemědělsky obhospodařované plochy, doplněné lesními 

porosty, remízy a liniovou zelení. Maloplošná měřítko krajiny vyniká výraznou harmonií. Oproti 

MKR Jičínsko, kde převažuje plošná struktura krajiny, v severní části území je krajina 

strukturována do linií tvořených terénními hřbety a údolími drobných vodotečí. Také zde významně 

stoupá zastoupení lesních porostů, často vázaných na příkré svahy. Krajina je rozčleněna řadou 

drobných vodních toků, tvořících hluboká údolí.   

Osídlení je reprezentováno menšími vesnickými sídelními útvary. Původní sídelní struktura je 

dochována.  

Jedním z výrazných rysů v rámci PDoKP je postupná gradace reliéfu ve směru sever – jih. Plochý 

terén oderské nivy (MKR Poodří) se pozvolna zvedá do nízké pahorkatiny MKR Jičínsko (g. okrsek 

Novojičínská pahorkatina) a následně dynamicky graduje zřetelným geomorfologickým zlomem do 

„Petřkovických vrchů“ (geomorfologický okrsek Petřkovické vrchy). Esteticky hodnotná krajina 

Petřkovických vrchů je tvořena vysokými vrchy a hřbety, mezi nimiž vznikají komorní, uzavřené 

prostory hluboce zaříznutých údolí vodních toků. Severní hranice Petřkovických vrchů tvoří 

dominantní horizont při panoramatických pohledech ze severu.  

Významné přírodní krajinné scenérie, ve kterých se uplatňuje vyvážený poměr nelesních a lesních 

ploch, vznikají v rámci celého prostoru MKR. Obecně krajinný prostor vyniká významnými 

přírodně-krajinářskými hodnotami.  

Významněji je dochována architektonická hodnota běžné zástavby, reprezentovaná částečnou 

dochovaností urbanistické struktury a formy staveb (archetyp). Sídelní útvary zde dostávají téměř 

až podhorský charakter.   

Významnými negativními rysy v obrazu krajiny jsou intenzivní zemědělská činnost, přítomnost 

průmyslových areálů a umístění vysílačů na pohledově exponovaných místech. 
Indikátory estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině 
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Indikátory přítomnosti hodnot vizuální charakteristiky - MKR Podbeskydí 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby 

    (analytická kritéria)  
Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  X - 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  X - 

3 Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou - X 

4 Vymezení prostorů více horizonty  X - 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny X - 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem 
- X 

7 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v krajině se 

zemědělským využitím 
X - 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
- X 

Konfigurace liniových prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) X - 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.) X - 

11 Zřetelné linie zástavby X - 

Konfigurace bodových prvků 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant - X 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant X - 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty - X 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů - X 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie X - 

2 Neopakovatelnost krajinných forem - X 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně X - 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny X - 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení  jako 

výrazný rys krajinné scény 
X - 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb - X 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků X - 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny X - 

Harmonie vztahů v krajině 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí X - 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   X - 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí X - 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně X - 

13 Uplatnění míst s kulturním významem X - 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény X - 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenérie X - 

 
Znaky vizuální charakteristiky a jejich klasifikace 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  

MKR Podbeskydí 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Dramatický reliéf hluboce zaříznutých údolí XX XX + 

2 Uzavřenost prostorů jednotlivých údolí XX XX + 

3 
Přírodní scenérie, ve kterých se uplatňují zalesněné svahy údolí 

v kontrastu s drobnými zemědělskými plochami  
XXX XX + 

4 Výrazně harmonický projev krajiny  XXX XX + 

5 Vizuální kontaminace prostoru výškovými stavbami vysílačů X X - 

6 
Přítomnost měřítkově výrazných objektů průmyslového areálu a 

zemědělských areálů 
XX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 
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MKR Jičínsko 
 

Krajinná scéna je tvořena poměrně zvlněnou pahorkatinou vycházející z oderské nivy, vizuálně 

vázanou na krajinnou a kulturní dominantu Starojického kopce se zříceninou hradu Starý Jičín. 

V krajinné mozaice dominují zemědělsky obhospodařované plochy, doplněné lesními porosty, 

remízy a liniovou zelení, převážně vázanou na drobné vodní toky. Krajina velkého měřítka 

a převážně plošné struktury je rozčleněna řadou drobných vodních toků, doprovázených břehovými 

porosty a cestní sítí. Poměrně výrazně se uplatňuje kontrast barevnosti a textury povrchů, což je do 

značné míry umocněno pestrostí pěstovaných agrocenóz.  

Osídlení je reprezentováno menšími sídelními útvary a historicky významným městem Nový Jičín. 

Původní sídelní struktura je poměrně dochována, i když významně ovlivněna novodobou 

výstavbou, často příměstského typu bydlení. Ta má zřetelný, negativní vliv na míru dochovanosti 

urbanistické struktury a formy staveb (archetyp).   

V krajinné scéně se uplatňují otevřené prostory oblých, nižších hřbetů a terénních vln.  V severních, 

panoramatických pohledech vyniká oderská niva, ke které se celý prostor sklání, na pozadí se 

vzdáleným horizontem tvořeným Oderskými vrchy. Z jihu je prostor uzavřen blízkým až středně 

vzdáleným horizontem, tvořeným linií geomorfologického zlomu vůči „Petřkovickým vrchům“ 

(MKR Podbeskydí).  

Celý prostor je vizuálně vázán na výraznou krajinnou a kulturní dominantu Starého Jičína 

(Starojický kopec se zříceninou hradu Starý Jičín). 

V rámci vymezeného MKR, vznikají esteticky hodnotně krajinné scenérie pouze v souvislosti 

s touto dominantou nebo jsou vázány na okolní místa krajinného rázu. 

Významným negativním rysem obrazu krajiny je zejména intenzivní zemědělská činnost, 

průmyslová výroba (Šenov, Kunín). 

 
Indikátory estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině 

Indikátory přítomnosti hodnot vizuální charakteristiky - MKR Jičínsko 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby 

    (analytická kritéria)  
Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  X - 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  - X 

3 Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou - X 

4 Vymezení prostorů více horizonty  - X 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny X - 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem 
- X 

7 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v krajině se 

zemědělským využitím 
- X 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
- X 

Konfigurace liniových prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) - X 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.) - X 

11 Zřetelné linie zástavby X - 

Konfigurace bodových prvků 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant X - 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant X - 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty - X 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů X - 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie - X 

2 Neopakovatelnost krajinných forem - X 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně - X 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny X - 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení , jako 

výrazný rys krajinné scény 
- X 
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Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb - X 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků - X 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny - X 

Harmonie vztahů v krajině 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí - X 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   - X 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí - X 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně X - 

13 Uplatnění míst s kulturním významem X - 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény - X 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenérie - X 

 
Znaky vizuální charakteristiky a jejich klasifikace 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  

MKR Jičínsko 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Otevřenost prostoru a panoramatické vnímání krajiny XX X + 

2 Vizuální vazba prostoru na dominantu „Starého Jičína“ XXX X + 

3 Uplatnění lokálních dominant v krajinné scéně – kostely XX X + 

4 Narušení obrazu krajiny průmyslovými objekty a areály XX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Poodří  

Krajinná scéna je tvořena nivou řeky, v severním a jižním směru stoupajícím do pahorkatin. 

V otevřené krajině se uplatňuje jak maloplošná struktura extenzivně obhospodařovaných políček 

a luk podél toku Odry, tak velkoplošná struktura agrocenóz scelených do lánů, směrem dále toku. 

Krajinnou matricí tvoří převážně plochy orné půdy (zemědělsky využívané pozemky), lužní lesní 

porosty vázané na tok řeky, četné linie nelesní zeleně, často doprovázející drobné vodoteče. 

Typický obraz nivní krajiny je dotvářen rozvinutou hydrologickou složkou, tvořící základ převážně 

liniově uspořádané krajiny. Lesní plochy představují význačný relikt přirozených lesních typů. 

Území vyniká barevností a živostí. V krajinné scéně se projevují linie vodních toků, okrajů lesních 

porostů a silničních komunikací, tvořící hrany jednotlivých bloků pozemků. 

Osídlení, tvořené menšími sídelními útvary středověkého původu, je vázáno na vodní toky. Jedná se 

o typicky zemědělské vesnice a menší města se značným vlivem průmyslu. Historická složka je 

dochovaná pouze částečně, a to v urbanistické struktuře historických jader sídel a v některých 

znacích původní zástavby.  

Významným rysem je přítomnost a projev přírodní složky vázané na významně dochovaný, 

převážně původní tok Odry a projev lokálních kulturních dominant kostelů.  

Reliéf je tvořen mělce zaříznutým údolím říční nivy. Z hlediska prostorové skladby jedná o čitelně 

vizuálně vymezenou krajinu, uzavřenou blízkým horizontem Oderských vrchů na severu a středně 

vzdáleným horizontem, tvořeným „Petřkovickými vrchy“ na jihu. V blízkosti samotného toku se 

pak uplatňují dílčí komorní prostory políček, luk a mokřadů uzavřené vegetačními prvky.  

Prostor koridoru Odry je krajinou významné estetické a scénické hodnoty, vyniká rozlišitelností 

a jedinečností. Nejvýznamnější scenérie vznikají v souvislosti s koncentrací přírodních hodnot 

a projevem lokálních kulturních dominant.  

Podél „živého“, meandrujícího toku Odry a četných menších vodotečí se nacházejí plochy přírodně 

hodnotných fragmentů lužního lesa. Projev je umocněn přítomností mokřadů a uměle vytvořených 

vodních ploch s vyvinutým břehovým porostem. 

Urbanistická struktura vesnických sídelních útvarů je částečně dochována v historických jádrech. 

Významně se uplatňují lokální kulturní dominanty kostelů. 

Urbanistická a architektonická struktura běžné zástavby je v současnosti narušována novodobou 

výstavbou a necitlivými rekonstrukcemi, které nerespektují tradiční znaky umísťování a forem 

staveb. Zásadní narušení vizuálního obrazu krajiny pak představují zejména průmyslové areály při 
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Suchdolu nad Odrou, dochované známky socialistické zemědělské intenzifikace a stávající vedení 

V405.  

 
Indikátory estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině 

Indikátory přítomnosti hodnot vizuální charakteristiky - MKR Poodří  

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby 

    (analytická kritéria)  
Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  - X 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  X - 

3 Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou - X 

4 Vymezení prostorů více horizonty  X - 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny X - 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem 
- X 

7 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v krajině se 

zemědělským využitím 
X - 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
X - 

Konfigurace liniových prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) - X 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.) X - 

11 Zřetelné linie zástavby - X 

Konfigurace bodových prvků 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant - X 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant X - 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty - X 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů X - 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie X - 

2 Neopakovatelnost krajinných forem X - 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně X - 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny X - 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení jako 

výrazný rys krajinné scény 
- X 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb - X 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků - X 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny - X 

Harmonie vztahů v krajině 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí - X 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   - X 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí - X 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně X - 

13 Uplatnění míst s kulturním významem X - 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény X - 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenérie X - 

 

Znaky vizuální charakteristiky a jejich klasifikace 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  

MKR Poodří   

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Dynamický, živý projev meandrujícího vodní toku XXX XXX + 

2 
Jedinečné přírodní scenérie, ve kterých se uplatňuje typická biota 

lužního lesa 
XXX XXX + 

3 Uzavření prostoru oderské nivy středně vzdálenými horizonty XX XX + 

4 
Unikátní nivní charakter krajiny, zdůrazněný rozvinutou strukturou 

přítoků, mokřadů a vodních ploch   
XXX XX + 

5 Komorní prostory luk a malých polí v rámci lužního lesa XX X + 

6 
Uplatnění lokálních dominant kostelů v esteticky hodnotných 

krajinných scenériích  
XX X + 

7 Intenzifikované zemědělské plochy  XX X - 

8 
Narušení linie toku, navazujícího lužního lesa a břehových porostů 

vedením nadzemních technických sítí a komunikacemi 
XX X - 
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9 Přítomnost průmyslových areálů (Suchdol nad Odrou) XX X - 

10 Přítomnost dopravních koridorů XX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

 

8. Posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky a hodnoty KR 
 

Posuzovaným záměrem je stavba vedení 400 kV na trase varianty 1 smyčka Kletné 

(viz. kapitola 5. Popis záměru) 

 

8.1. Vliv záměru na zákonná kriteria krajinného rázu dle standardizovaných 

indikátorů 
 

8.1.1. Přírodní hodnoty 

 
Míru zásahu záměru do znaků a hodnot přírodní charakteristiky, indikovaných přítomností (či nepřítomností) 

standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka: 

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot přírodní charakteristiky KR 
Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) A X 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) A XXX 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12 ZOPK A XXXX 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru A XXXX 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  A X 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  N 0 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

MKR Jičínsko 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) N 0 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12  N 0 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru N 0 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  N 0 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  N 0 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

MKR Poodří 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) A 0 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) A X 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12 ZOPK A XXXX 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru A XXXX 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  A X 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  A XXXX 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

Vysvětlivky: 

Přítomnost indikátoru A je přítomen  N není přítomen        

Vliv záměru 0 žádný  X slabý XX středně silný  XXX silný  XXXX velmi silný  

 

Záměr je umísťován do území s vysokou přírodní hodnotou. Realizací záměru dojde k fyzickému 

zásahu do přírodně cenných částí krajiny, zejména v případě maloplošně i velkoplošně chráněných 

území v rámci MKR Poodří a přírodě blízké skladbě porostů v MKR Podbeskydí.  

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky VELMI SILNÝ 
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8.1.2. Kulturní a historická charakteristika 

 
Míru zásahu záměru do znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky, indikovaných přítomností (či 

nepřítomností) standardizovaných indikátorů ukazuje následující tabulka: 

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot kulturní a historické charakteristiky KR  
Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) A 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A XX 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  A XX 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A 0 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení A XX 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   A XX 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  A XX 

MKR Jičínsko 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) A 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A X 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  A X 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A XXXX 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení N 0 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   N 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  A XXX 

MKR Poodří 
1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A 0 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  N 0 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A XXX 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení A XX 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   N 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  A XX 

Vysvětlivky: 

Přítomnost indikátoru A je přítomen  N není přítomen        

Vliv záměru 0 žádný  X slabý XX středně silný  XXX silný  XXXX velmi silný  

 

Záměr je umísťován do území značného historického významu. Historický vývoj oblasti se odráží 

v tradičním způsobu využití krajiny, tj. zemědělství. Spolu se sídelní strukturou, původně 

zemědělských vesnic, utváří zemědělské využití krajiny výrazně agrární charakter, který lze 

ohodnotit jako dominantní rys krajiny PDoKP. Záměr, vzhledem ke svému technicistnímu 

charakteru, bude představovat zásah do agrární identity krajiny. Míra tohoto zásahu je však částečně 

snížena, a to přítomností průmyslového areálu v MKR Podbeskydí, průmyslových objektů podél 

toku Jičínky (Šenov, Kunín) a technicistních liniových dominant v MKR Poodří. V rámci výskytu 

hodnotných kulturně historických prvků bude záměr negativně ovlivňovat kulturní dominanty 

lokálního (kostely) i regionálního významu (zřícenina hradu Starý Jičín na Starojickém kopci).  

Navrhovaný záměr se v MKR Jičínsko dostává do kontaktu se zastavěnými plochami města Nový 

Jičín. Přestože se nejedná o přímý zásah do nejhodnotnějších částí intravilánu, vyhlášeného jako 

městská památková rezervace, bude navýšen podíl hmotově dominantních, technicistních prvků 

v rámci intravilánu, resp. jeho okrajových částí. Tímto dojde jak k potlačení významu historického 

jádra města, tak k zásahu do pocitového propojení intravilánu města s Podbeskydím (Skalka).     
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Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky SILNÝ 
 

 

8.1.3. ZCHÚ (zvláště chráněná území dle ZOPK) 

 

Záměr bude fyzicky zasahovat do zvláště chráněných částí přírody. V rámci Chráněné krajinné oblasti 

Poohří se jedná o zásah do I., II. a III. zóny ochrany. Dále záměr fyzicky ovlivní Přírodní rezervaci 

Bařiny a velmi silně naruší předmět ochrany v rámci Přírodního parku Podbeskydí.    

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na ZCHÚ   VELMI SILNÝ 

 

8.1.4. VKP (včetně významných krajinných prvků dle ZOPK) 

 

Záměr bude fyzicky i vizuálně zasahovat do přírodně cenných partií údolní nivy vodního toku Odry 

a do lesních porostů v rámci dvou vymezených MKR (Podbeskydí, Poodří).  

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na VKP VELMI SILNÝ 

 

8.1.5. Kulturní dominanty 

 

Záměr bude svými výškovými a hmotovými dimenzemi přímo konkurovat lokálně působícím 

kulturním dominantám kostelů. Zároveň dojde k významnému navýšení podílu technicistních 

staveb v území a tím snížení významu lokálních dominant, odkazujících na historickou hodnotu 

území. Zásadně negativní vliv je spatřován v přímém zásahu do kulturní a krajinné dominanty – 

zříceniny hradu Starý Jičín na Starojickém kopci, kde trasa vedení prochází přímo přes úpatí 

Starojického kopce. 

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na kulturní dominanty VELMI SILNÝ 

 

8.1.6. Estetická hodnota, harmonické měřítko a vztahy v krajině 

 
Míru zásahu do indikovaných znaků a hodnot estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině, 

indikovaných přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka: 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby  

    (analytická kritéria)  
Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  A XXXX 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  A XXX 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  A XXX 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem) 
N 0 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v zemědělské 

krajině) 
A XXXX 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
N 0 
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Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) A XXX 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XXXX 

11 Zřetelné linie zástavby A 0 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant N 0 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XXX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů N 0 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie A XXX 

2 Neopakovatelnost krajinných forem N 0 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  A XXX 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A XXXX 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení jako 

výrazný rys krajinné scény 
A 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků A XXX 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny A XXX 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí A XXX 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   A 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí A XXX 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A 0 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény A XXX 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie A XXX 

MKR Jičínsko 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  A XXX 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  N 0 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  N 0 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem) 
N 0 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v zemědělské 

krajině) 
N 0 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
N 0 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) N 0 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XX 

11 Zřetelné linie zástavby A X 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant A XXX 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů A XX 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie N 0 

2 Neopakovatelnost krajinných forem N 0 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  N 0 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A 0 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení jako 

výrazný rys krajinné scény 
N 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků N 0 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny N 0 
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Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí N 0 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   N 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí N 0 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XXXX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A X 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény N 0 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie N 0 

MKR Poodří 
Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  N 0 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  A XXX 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  A 0 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem) 
N XXX 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v zemědělské 

krajině) 
A XXX 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
A XX 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) N 0 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XXXX 

11 Zřetelné linie zástavby N 0 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant N 0 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů A X 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie A XXX 

2 Neopakovatelnost krajinných forem A XXX 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  A XXXX 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A X 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení jako 

výrazný rys krajinné scény 
N 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků N 0 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny N 0 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí N 0 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   N 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí N 0 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XXX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A X 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény A XXX 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie A XXXX 
Vysvětlivky: 

Přítomnost indikátoru A je přítomen  N není přítomen        

Míra zásahu 0 žádný  X slabý XX středně silný  XXX silný  XXXX velmi silný  

 

Z analýzy indikátorů vizuální charakteristiky vyplývá, že záměr je umisťován do krajiny s vysokou 

krajinářsko-estetickou hodnotou. Četné esteticky hodnotné krajinné scenérie vznikají zejména 

v souvislosti s unikátními přírodními prvky oderské nivy (MKR Poodří), uplatněním lokálně 

významných kulturních dominant kostelů a regionálně významnou kulturní a krajinnou dominantou 

„Starého Jičína“ (MKR Jičínsko) a přírodě blízkou, harmonickou skladbou krajiny úpatí Beskyd 

(MKR Podbeskydí).  

Záměr bude fyzicky i vizuálně zasahovat do lužních porostů, navazujících na meandrující tok Odry, 

a to v místě souběhu se stávajícím vedením zvn. Realizací záměru dojde k rozšíření „průseku“ 
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lesními a břehovými porosty, s následkem exponenciálního zvýšení hmotového projevu koridoru 

nadzemních sítí a vytvoření nové dominanty krajinného prostoru. Spolu s fyzickým zásahem do 

přírodně cenných ploch, dojde k zásadnímu zvýšení podílu technicistních staveb v rámci Přírodního 

parku Podbeskydí a tím k zásadně významnému narušení harmonického projevu krajiny. 

Umístěním záměru v krajinném prostoru Podbeskydí dojde k destrukci stávající struktury krajiny, 

tvořené vodními toky, údolími, terénními hřbety a lesními porosty, s čímž úzce souvisí následná, 

zřetelná fragmentace krajinného prostoru.   

Vzhledem ke svým rozměrovým dimenzím a hmotovému projevu, budou jednotlivé stožáry 

vizuálně konkurovat projevu sakrálních staveb. Význam zásahu do projevu kulturních dominant je 

částečně snížen přítomností hmotově výrazných prvků. Umístěním záměru na úpatí Starojického 

kopce dojde k významné vizuální kontaminaci krajinné a kulturní dominanty „Starý Jičín“, zejména 

v rámci panoramatických výhledu ze severu, východu a jihu PDoKP.   

Realizací záměru dojde k vizuální kontaminaci zalesněné linie geomorfologického zlomu, 

navazujícího na vrch Svinec a procházejícího východním směrem ke Skalce, přičemž tato linie tvoří 

pohledový horizont při jižních pohledech z intravilánu Nového Jičína. V některých pohledech ze 

západu se pak záměr dostává do vizuálního kontextu s intravilánem Nového Jičína. 

V návaznosti na členitost reliéfu a výškový gradient, tj. zejména v rámci MKR Podbeskydí a MKR 

Jičínsko, bude záměr významně zasahovat do dílčích, blízkých horizonty i komplexních, 

vzdálených horizontů. Záměr se bude vizuálně uplatňovat v dálkových, panoramatických výhledech 

z výše položených míst.  

Z porovnání rozměrových dimenzí záměru a jeho hmotové výraznosti s vertikální i horizontální 

texturou PDoKP vyplývá, že záměr naruší měřítkové uspořádání a vztahy v krajině. 

Při realizaci záměru, je nezbytné ve značném rozsahu fyzicky narušit přírodně cenné lokality, což 

v případě vymezeného PDoKP zakládá zásadně významný zásah do harmonických vztahů v krajině.  

 

Fotodokumentace 
 
V místě nepojení na stávající vedení (od lomového stožáru R1) 

bude záměr přímo zasahovat do linie břehových porostů. 

Trasa vedení mezi lomovými stožáry R1 a R2 přechází terénní 

hřbet v nadmořské výšce až 400 m  n. m.  

  
 

Místo přechodu intravilánu obce Hodslavice -trasa vedení 

mezi lom. stožáry R3 a R4.  

 

Lokalita umístění lom. stožáru R3 do harmonické krajiny 

Přírodního parku Podbeskydí. 
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Lokalita umístění lom. stožáru R2 do harmonické krajiny 

Přírodního parku Podbeskydí. 

Trasa vedení mezi lom. stožáry R2 a R1 prochází lesním 

průsekem a zasahuje do horizontu tvořeného terénním hřbetem 

. 

  
 

Lokalita trasy, ve které vedení prochází mezi vrchy Homole 

(435 m n. m.) a Palackého vrch (420 m n. m.) 

 

Jihozápadní pohled do zaříznutého údolí Zrzávky. Krajina 

vyniká harmonickým výrazem.  

  
 

Vrcholové partie jsou lokálně narušeny výškovými stavbami 

vysílačů. 

 

Západní pohled na průmyslový areál STV GROUP a.s., 

přestavující nejvýznamnější narušení krajiny. 

 

 

 

Jižní pohled do údolí Jičínky se zástavbou obce Životice u 

Nového Jičína 

Místo zásahu do břehových porostu lokální vodoteče mezi 

lomovými stožáry R5 a R6  
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Trasa mezi lomovými stožáry R6 – R7 – vedení přecházející 

přes terénní hřbety (Vrchovina, Skalky), bude představovat 

přímý zásah do blízkých horizontů (severním směrem), 

vzdálených horizontů (jižním směrem) a narušení významných 

přírodě blízkých krajinných scenérií 

Trasa vedení mezi lomovými stožáry R7 – R8 bude 

představovat zásadní narušení jižních výhledů z intravilánu 

Nového Jičína, ve kterých se uplatňuje linie zalesněného 

terénního hřbetu Skalky, V pozadí je zřetelná kulturní 

dominanta hradu Starý Jičín, nacházejícího se na Starojickém 

kopci  

  
 

Výhled z úpatí terénního hřbetu „Skalka“ jižním směrem, 

v popředí se uplatňuje intravilán Městské památkové rezervace 

Nový Jičín.  

 

Východní pohled z hráze rybníka na potoku Grasmanka  – 

trasa vedení mezi R8 – R7 zasahuje do dílčích horizontů a 

vizuálně kontaminuje scenérii tvořenou zalesněným terénním 

hřbetem  

  
 

Lokality umístění lomových stožárů R8 a R9, trasa vedení R9 – 

R10 přechází východní úpatí Starojického kopce s kulturní 

dominantou hradu Starý Jičín  

 

Trasa vedení mezi lomovými stožáry R10 – R11 prochází 

velkoplošnou, intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. 

  
 

Pozitivní uplatnění lokálních kulturních dominant i negativně 

působících průmyslových objektů v obci Kunín. 

Lokalita umístění lomového stožáru R13, kterým se duplikuje 

linie stávajícího vedení k TR Kletné.  
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Vstup stávajícího vedení do oderské nivy. Realizací záměru 

dojde k významnému zesílení negativního vlivu.   

Průchod stávajícího vedení přes koryto Odry představuje 

zásadní narušení břehových partií, přírodních scenérií a 

cenných porostů.  

  
 

Uplatnění lokálních kulturních dominant kostelů v krajinné 

scéně (Evangelický kostel, Suchdol nad Odrou). Umístěním 

liniové stavby navrhovaného rozsahu  dojde k dalšímu, 

zásadně významnému  narušení jejich projevu.  

 

Stávající vedení v trase záměru mezi lomovými stožáry R14 a 

R15. Záměr představuje významné narušení panoramatických 

výhledů z prostoru oderské nivy a bude představovat vizuální 

zásah do středně vzdálených horizontů.  

  
 

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na estetické hodnoty VELMI SILNÝ 

Vliv na harmonické měřítko krajiny VELMI SILNÝ 

Vliv na harmonické vztahy v krajině VELMI SILNÝ 

 

 

8.2. Vliv záměru na konkrétní identifikované a klasifikované znaky a hodnoty KR 
 

Význam jednotlivých znaků v krajinném rázu dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) a vliv 

navrhovaného záměru ukazuje následující tabulka (znaky a hodnoty jednotlivých charakteristik KR 

byly identifikovány a klasifikovány v předchozích kapitolách): 

 

Souhrnná tabulka 

Identifikované konkrétní znaky a hodnoty KR (§ 12 ZOPK) 
Klasifikace identifikovaných znaků 

Projev Význam Cennost Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Členitý reliéf hluboce zaříznutých údolí  + XXX XX X 

2 Přírodně hodnotné lokality a území chráněná dle ZOPK + XX XX XXXX 

3 Přítomnost přírodního parku + XXX X XXXX 
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4 Enklávy lesních porostů vázané na příkré svahy + XXX XXX XXX 

5 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) + XX XX XX 

6 Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru (remízy) + XX XX XXX 

7 Výrazně svažitý terén s výškovým gradientem až 100 m  + XXX XXX XX 

8 
Významné zastoupení extenzivně obhospodařovaných zem. 

ploch 
+ XX XX XX 

Znaky kult. a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + X X 0 

2 Zemědělská krajina podhorského charakteru  + XX X XXX 

3 Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel + XX X 0 

4 
Částečně dochovaná dopravní síť  

– současné dopravní trasy kopírují původní historické cesty 
+ X X 0 

5 
Částečně dochovaná, cenná architektura ve zdejších sídlech vč. 

památkově chráněných objektů  
+ XX X 0 

6 Přítomnost kulturních dominant - kostelů + XX XX X 

7 Drobná sakrální architektura v krajině + X X 0 

8 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem + XX XX X 

9 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů (Bludovice) - X X XX 

10 Areály a stavby zemědělských podniků - X X 0 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Dramatický reliéf hluboce zaříznutých údolí + XX XX X 

2 Uzavřenost prostorů jednotlivých údolí + XX XX XX 

3 
Přírodní scenérie, ve kterých se uplatňují zalesněné svahy údolí 

v kontrastu s drobnými zemědělskými plochami  
+ XXX XX XXX 

4 Výrazně harmonický projev krajiny  + XXX XX XXXX 

5 Vizuální kontaminace prostoru výškovými stavbami vysílačů - X X XXX 

6 
Přítomnost měřítkově výrazných objektů průmyslového areálu a 

zemědělských areálů 
- XX X XXXX 

MKR Jičínsko 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Reliéf zvlněné pahorkatiny ukloněný k severu + X X 0 

2 Krajinná dominanta Starojického kopce + XXX XXX XXX 

3 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) + X X X 

4 Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru (remízy) + X XX XX 

5 
Významné zastoupení intenzivně zemědělsky 

obhospodařovaných ploch 
- XXX X 0 

6 Vysoký podíl urbanizovaných ploch sídelních útvarů - XX X 0 

Znaky kult. a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + XX XX XXX 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou O XXX X XXX 

3 Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel + X X 0 

4 Hodnotná architektura v rámci intravilánu Nového Jičína + X X 0 

5 
Přítomnost kulturní dominanty s historickým významem – hrad 

Starý Jičín 
+ XXX XX XXX 

6 Přítomnost lokálních kulturních dominant - kostelů + XX X XXX 

7 Drobná sakrální architektura v krajině + X X X 

8 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem + XX X XX 

9 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů  - XX X XXX 

10 Areály a stavby zemědělských podniků - X X 0 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Otevřenost prostoru a panoramatické vnímání krajiny + XX X XXX 

2 Vizuální vazba prostoru na dominantu „Starého Jičína“ + XXX X XXX 

3 Uplatnění lokálních dominant v krajinné scéně – kostely + XX X XXXX 

4 Narušení obrazu krajiny průmyslovými objekty a areály - XX X XX 

MKR Poodří 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Specifický reliéf říční nivy s meandrujícím tokem Odry  + XXX XXX XXX 

2 Hustá síť drobných vodních toků  + XX X 0 

3 Četné přírodní vodní nádrže a rybníky + XX XX 0 

4 
Unikátní, hodnotná biota vázaná na specifické přírodní 

podmínky oderské nivy  
+ XXX XXX XXXX 

5 Zapojené břehové porosty podél toku Odry + XXX XX XXXX 

6 Maloplošná i velkoplošná ochrana dle ZOPK + XXX XXX XXX 

7 Plochy mokřin s významnou přírodní hodnotou  + XX XX X 
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8 Kvalitní, zaplavované nivní půdy + X X X 

9 Drobná, extenzivně obhospodařovaná pole + X XX XX 

10 
Plochy intenzivně obhospodařované orné půdy s vegetačním 

krytem tvořeným agrocenózami navazující směrem od toku Odry 
- XX X X 

Znaky kult. a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + XX XX XX 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou O X X XXX 

3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel 

středověkého původu 
+ XX XX 0 

4 Vliv novodobé zástavby na původní archetyp vesnické zástavby - X X 0 

5 Přítomnost kulturních dominant - kostelů + XX XX XXX 

6 
Drobná sakrální architektura v krajině (křížová zastavení, boží 

muka) 
+ XX X X 

7 
Přítomnost dálnice a intenzifikace železničního dopravního 

koridoru 
- XX XX XXX 

8 Areály a stavby zemědělských podniků  - XX X 0 

9 
Průmyslové areály a stavby při městských sídelních útvarech 

(Suchdol nad Odrou, Kunín)  
- XX XX X 

10 Nadzemní sítě technického vybavení - X X XXXX 

 
Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Dynamický, živý projev meandrujícího vodní toku + XXX XXX XX 

2 
Jedinečné přírodní scenérie, ve kterých se uplatňuje typická biota 

lužního lesa 
+ XXX XXX XXXX 

3 Uzavření prostoru oderské nivy středně vzdálenými horizonty + XX XX XXX 

4 
Unikátní nivní charakter krajiny, zdůrazněný rozvinutou 

strukturou přítoků, mokřadů a vodních ploch   
+ XXX XX X 

5 Komorní prostory luk a malých polí v rámci lužního lesa + XX X X 

6 
Uplatnění lokálních dominant kostelů v esteticky hodnotných 

krajinných scenériích  
+ XX X XXX 

7 Intenzifikované zemědělské plochy  - XX X X 

8 
Narušení linie toku, navazujícího lužního lesa a břehových 

porostů vedením nadzemních technických sítí a komunikacemi 
- XX X XXXX 

9 Přítomnost průmyslových areálů (Suchdol nad Odrou) - XX X XX 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  0 neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

Výsledky analýzy vztahu záměru k indikovaným znakům přírodní charakteristiky potvrzují vlivy do 

zákonných kritérií ochrany krajinného rázu.  

Záměr fyzicky zasahuje do přírodně hodnotných částí krajiny, a tudíž dojde k přímému ovlivnění 

a omezení jejich funkce. Z hlediska zásahu do reprezentativních znaků přírodní charakteristiky KR 

(pozitivních dle projevu) je vliv navrhované stavby v souhrnu posouzen jako velmi silný. 

V případě znaků kulturní a historické charakteristiky je vliv indikován ve vztahu přímé návaznosti 

funkčního a utilitárně konstrukčního řešení stavby. Záměr významně navyšuje podíl technicistních 

prvků v krajině. Svým dispozičním řešením bude významně konkurovat prvkům kulturně-

historického významu. Vliv záměru z hlediska zásahu do reprezentativních znaků kulturní 

a historické charakteristiky KR (pozitivních dle projevu) v souhrnu posouzen jako velmi silný.  

Z hlediska vizuální charakteristiky, resp. jejích indikovaných znaků budou nejvýznamnější vlivy 

záměru představovat extrémní vizuální kontaminace přírodně cenných prvků a hmotové posílení 

industrializace prostoru a významnému narušení estetických hodnot krajiny. V souhrnu je vliv 

záměru posouzen jako velmi silný.  
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9. Závěr           
 

Na základě výše uvedeného hodnocení je možno konstatovat, že z hlediska kriterií 

stanovených § 12 ZOPK záměr „Trasa varianty 1 smyčka Kletné“ představuje takový zásah, 

kterým dojde k významnému narušení a změně krajinného rázu dotčeného území. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu ve smyslu §12 ZOPK je posuzovaný záměr pro dané 

území neúnosný. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zpracoval:  Ing. Michal Kopřiva 

   - odborná činnost v oboru ochrany přírody a udržitelného rozvoje 

 

   

   

V Litoměřicích:  15.9.2017   
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1. Vymezení úkolu  
 

Obsahem předložené studie je posouzení záměru s názvem „Trasa varianty 2 nového dvojitého 

vedení 400 kV – odbočky z V403/V803“ (dále také jako „záměr“ nebo „stavba“).  

 

Úkolem studie je posoudit, jakou měrou se stavba bude dotýkat znaků a hodnot krajinného rázu 

(přírodní, kulturní a historické charakteristiky) a zdali je navržena s ohledem na zákonná kriteria 

uvedená v §12 (zachování přírodních a estetických hodnot, VKP, ZCHÚ, kulturních dominant, 

harmonického měřítka a vztahů) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

Tento materiál se nebude týkat posouzení dalších aspektů výstavby, které nesouvisí s problematikou 

ochrany krajinného rázu dle dikce zákona, tj. ekonomickými či funkčními souvislostmi, nakolik 

nesouvisejí s kulturní a historickou charakteristikou krajinného rázu. Není zkoumán ani soulad 

záměru s územně plánovací dokumentací kraje a obcí a s dalšími platnými právními předpisy, 

neboť to vybočuje z rámce §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

2. Legislativní rámec 
 

Ochrana krajinného rázu je zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

(dále také „ZOPK“): 

 

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 

či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 

krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 

na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, estetických hodnot, 

kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině. 

 

(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 

krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu 

může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

 

(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, 

který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně 

závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo 

zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

 

(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je 

územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky 

ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. 
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3. Metodika posuzování krajinného rázu 
 

Pro účely tohoto posudku byly použity principy vycházející z Metodického postupu posouzení 

vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (VOREL, 2004). 

Princip metody spočívá v rozložení hodnocení a posuzování na dílčí, samostatně řešitelné kroky. 

Jednotlivými kroky, ve kterých je vždy transparentním způsobem vyjádřen výsledek, se do značné 

míry eliminuje subjektivita hodnocení a navíc vzniká určitý prostor k diskusi. Nepřesnosti a 

odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, se do značné míry mohou tak 

vyrovnávat. 

 

Základním principem metody je proto prostorová a charakterová diferenciace krajiny – vymezení 

zřetelně odlišných charakterově homogenních částí krajiny. Diferenciace se provádí u oblastí 

krajinného rázu s ohledem na přírodní podmínky (terénní morfologii, charakter vegetačního krytu, 

klima) a způsob organizace a využívání území (charakter osídlení a dalších stop kultivace krajiny) v 

historických souvislostech. Při vymezení míst krajinného rázu se bere v úvahu především 

prostorové vymezení (ohraničení) a stejnorodost krajinné scény. 
 

Postup je rozčleněn do tří etap: 

 

A. Vymezení hodnoceného území (potenciálně dotčený krajinný prostor) 

=  vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru na základě vlastností posuzovaného 

záměru (stavby) 

 

Procesy v rámci etapy: 

 popis navrhovaného záměru (stavby nebo využití území) - rozbor záměru z hlediska 

možných fyzických a vizuálních vlivů na ráz krajiny 

 vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP)  

 

B.  Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa 

=  hodnocení slouží k popsání znaků krajinného rázu dané oblasti nebo místa 

 

Procesy v rámci etapy: 

 vymezení oblastí a míst krajinného rázu - obecnou charakteristiku širšího území (oblasti 

krajinného rázu) a jeho zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, 

vegetační kryt, osídlení, kultura, historie), vymezení jednotlivých míst KR v dotčeném 

krajinném prostoru; místa krajinného rázu se vymezují pouze v rámci PDoKP 

 identifikaci znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu v rámci 

oblasti a  míst krajinného rázu a jejich klasifikace 

 

C. Posouzení zásahu do krajinného rázu 

=  posuzování hodnotí míru a únosnost změn, které daný záměr může v daném místě způsobit 

 

Procesy v rámci etapy: 

 posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty 

 určení únosnosti zjištěné míry vlivu z hlediska rázovitosti daného místa 

 

Definice pojmů: 

Krajina - část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně 

propojených ekosystémů a civilizačními prvky (§3 zákona). 

Krajinný ráz - je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo oblasti 

(§12 ZOPK), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami těchto charakteristik. 
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Potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP) - Aby nebylo nutné hodnotit zbytečně rozsáhlé 

území, je třeba vymezit v krajině prostor, který může (ale nemusí) být fyzicky, vizuálně nebo 

dojmově dotčen záměrem. Z hlediska §12 může být PDoKP tvořen jedním nebo více místy 

krajinného rázu.  

Oblast krajinného rázu (OKR) - je zájmové území, v rámci které posuzujeme vliv záměru na okolní 

krajinu a její stávající ráz. Tímto se rozumí krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní 

a historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či 

v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu. Je vymezena hranicí, kterou může být  

vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik. 

Místo krajinného rázu (MKR) - je část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních 

a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo 

krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Může se jednat o vizuálně vymezený krajinný 

prostor (konkávní nebo konvexní) nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové 

odlišnosti. 

Krajinná dominanta - je takový krajinný prvek, který svými vlastnostmi nebo umístěním v terénu 

potlačí vizuální účinek ostatních prvků krajiny. Dominanty mohou být přírodní a kulturní, 

historické a současné, pozitivní a negativní. Mají významné postavení při utváření identity krajiny 

a rozhodující význam pro identifikaci obyvatel s územím. Kulturní dominanty jsou chráněny 

ZOPK. U každé dominanty lze vymezit území, které ovládá. Toto území (ochranné pásmo 

dominanty) může být narušeno umístěním neadekvátního objektu, záměru nebo činnosti stejného 

dominantního působení. 

Charakteristika krajinného rázu - uspořádání krajinných složek, prvků a jevů nebo jejich souborů, 

které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o charakteristiky přírodní, kulturní a historické. 

Vnímáme ji jako soubor typických znaků. 

Přírodní charakteristika krajinného rázu - zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými 

přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické 

a biogeografické poměry, tak aktuálním staveb ekosystémů. 

Přírodní hodnota - je dána kvalitativními parametry zastoupených ekosystémů ve vztahu k jejich 

trvalé udržitelnosti, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů, členitou morfologií krajiny, 

harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy, výraznými přírodními dominantami krajiny. 

Indikátory přírodní hodnoty - přírodní hodnota území je indikována přítomností či nepřítomností 

standardizovaných indikátorů vyplývajících ze ZOPK. 

Významný krajinný prvek - dle ustanovení §3, odst. 1, písm.b) ZOPK. 

Zvláště chráněné území - dle ustanovení §3, odst. 1, písm. f) ZOPK. 

Znaky přírodních hodnoty a jejich klasifikace - determinace znaků a rysů přírodní charakteristiky 

místa krajinného rázu vychází z přítomnosti či nepřítomnosti standardizovaných indikátorů přírodní 

charakteristiky a dále z determinace standardizovaných znaků přírodní charakteristiky kraj. ráz. 

Kulturní charakteristika krajinného rázu - je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem 

a stopami, které v krajině zanechal. 

Historická charakteristika krajinného rázu - je specifickou součástí kulturní charakteristiky 

a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa. Historická 

charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím 

využíváním a vzhledem a jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti. 

Indikátory kulturní a historické hodnoty - kulturní a historická hodnota území je indikována 

přítomností či nepřítomností standardizovaných indikátorů vyplývajících ze ZSPP. 

Kulturní dominanta krajiny - je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy kultivace 

krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské 

činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují souhrn charakteristik daného 

místa či oblasti. 

Znaky kulturní a historické hodnoty a jejich klasifikace - determinace znaků a rysů kulturní 

a historické charakteristiky místa krajinného rázu vychází z přítomnosti či nepřítomnosti 
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standardizovaných indikátorů kulturní a historické charakteristiky a dále z determinace 

standardizovaných znaků kulturní a historické charakteristika krajinného rázu.  

Krajinná scéna - obraz krajiny je pojmem obecným, vyjadřujícím senzuální projev vnitřní struktury 

krajiny. Různé části - místa a prostory v krajině - se navenek odlišují rozdílně, rozdílná je jejich 

krajinná scéna. Oproti obecnému pojmu „obraz krajiny“ se pojmu „krajinná scéna“ používá při 

vyjádření obrazu určité krajiny – místa nebo prostoru v určitém čase. Dílčí části krajinné scény, 

u kterých je záběr vnímání nějakým způsobem usměrněn, ohraničen nebo rámován, jsou 

označovány jako krajinné scenérie. Krajinná scéna je tvořena množstvím hmotných a vizuálně se 

projevujících prvků. Tyto prvky mohou mít přírodní či antropogenní povahu. Přítomností prvků 

a jejich struktur vznikají určité vizuální jevy, které mohou představovat podstatné znaky krajinného 

rázu. Analýza krajinné scény pracuje se zobecněním prvků a struktur do několika skupin, tak jak je 

to obdobné v architektonické, urbanistické a krajinářské kompozici. Charakter krajinné scény je 

základní vizuální charakteristika krajinného prostoru (resp. krajinné scény), přičemž rozlišujeme 

pohledovou otevřenost nebo uzavřenost. Tyto vlastnosti, dané velikostními parametry vnímaného 

krajinného prostoru, ovlivňují způsob vnímaní dalších krajinných charakteristik, jako je krajinná 

struktura a textura, krajinné dominanty, geometrie krajinného obrazu nebo krajinné detaily. 

Exponovanost krajinné scény (její otevřenost) přímo předurčuje rozsah viditelnosti krajinných 

prvků, zejména krajinných dominant.  Otevřenost a uzavřenost krajinné scény je významná pro 

určování citlivosti únosnosti krajinné scény k jejím změnám (umisťování staveb), proto je 

v souvislosti s krajinným rázem standardně posuzovaným faktorem Vlastnosti otevřené krajinné 

scény - velký dosah viditelnosti prvku krajinné scény, přehlednost krajinného prostoru, mimořádná 

pohledová exponovanost pohledových horizontů (jejich tvaru), dominant, struktury krytu terénních 

svahů přivrácených k pozorovateli, pohledová exponovanost vnějšího obrazu sídla (sídelní siluety), 

výrazná geometrie a barevnost prvku krajinné scény, citelná hierarchie významu a symbolu 

v uspořádání prvků krajinné scény. Vlastnosti uzavřené krajinné scény - malý dosah viditelnosti 

prvku krajinné scény, intimita v působení krajinného prostoru, dominantní působení detailu krajinné 

scény. 

Estetická hodnota krajiny - je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka 

a vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny. Předpokladem vzniku 

estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování 

a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek) 

Harmonické měřítko krajiny - vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému 

vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale udržitelného využívání dané 

krajiny. Z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka 

a jednotlivých prvků. 

Harmonické vztahy v krajině - vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence 

rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků 

a prostorů krajinné scény. 

Indikátory vizuální charakteristiky - estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického 

měřítka a vztahů v krajině - estetická hodnota území je indikována přítomností či nepřítomností 

standardizovaných indikátorů vyplývajících ze ZOPK. 

Znaky vizuální charakteristiky - estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického měřítka 

a vztahů v krajině - determinace znaků a rysů vizuální charakteristiky místa krajinného rázu vychází 

z přítomnosti či nepřítomnosti standardizovaných indikátorů vizuální charakteristiky a jejich vztahu 

ke krajinné scéně. 

Činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa - taková činnost, 

která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a obsah 

jednotlivých charakteristik. 
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4. Použité zdroje 
 

Podklady poskytnuté investorem: 
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5. Charakteristika záměru 
 

5.1. Lokalita záměru  

 

Záměr – liniová stavba je umístěn na území okresu Nový Jičín, Olomoucký kraj a Moravskoslezský 

kraj. 

 

Katastrální území: Hladké Životice 

 Suchdol nad Odrou 

 Kunín 

 Bernartice nad Odrou 

 Hůrka 

 Šenov u Nového Jičína 

 Vlčnov u Starého Jičína 

 Starý Jičín 

 Jičina 

 Janovice u Nového Jičína 

 Petřkovice u Starého Jičína 

 Perná u Valašského Maziříčí 

 Vysoká u Valšského Meziříčí 

  
Orientační zákres umístění záměru do základní mapy  
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5.2. Popis navrhované stavby 
 

Záměrem je výstavba nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV – odbočky z vedení 

V405 do TR Kletné z důvodu posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR. 

Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos 

elektrické energie. Cílem záměru je výstavba odbočky z vedení 400 kV mezi stávajícími 

rozvodnami Prosenice a Nošovice do rozvodny Kletné v délce cca 18,5 km.  

 

Základní údaje vedení jsou následující: 

Délka vedení:  cca 19,5 km 

Jmenovité napětí:  400 kV 

Stožáry:   ocelové, samonosné, příhradově šroubované konstrukce tvaru Dunaj 

s vyložením krajních vodičů od osy 14,7 m a se základní výškou 46 m 

pro nosný stožár a s vyložením krajních vodičů 16,9 m a se základní 

výškou 44 m pro kotevní stožár. 

Izolace:  izolátorové závěsy 

Zemnicí lana:  kombinované zemnící lana s optickými vlákny 

Ochrana proti korozi:  žárové zinkování, nátěr 

Základy stožárů:  betonové patkové 

Ochranné pásmo (šířka): je podle §46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m od krajního vodiče.  

Šířka koridoru: Šířka koridoru je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy 

vedení na obě strany 14,7 m v běžné trase a zákonem stanovenou šířkou 

ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení ve 

vodorovné vzdálenosti 20 m. Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o 

napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí cca 69,4 m 

v běžné trase.  

 

Některé stožáry mohou být navýšeny o nezbytně nutný počet modulových dílů. Modulové díly se 

přidávají do spodní části stožáru, výška modulových dílů stožárů tvaru Dunaj činí 2 m. V trase 

nového dvojitého vedení budou použity nosné stožáry o výšce od 46 m do 65,7 m a kotevní stožáry 

výšky od 44 m do 59,8 m. 

Při změnách směrů v trase vedení a v případech, kdy to normy vyžadují, jsou místo nosných stožárů 

použity kotevní (výztužné) stožáry. Ty mají zpravidla větší vyložení konzol od osy vedení než 

nosné stožáry. 
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 Základní tvar nosného stožáru Dunaj 

 

 

 

Základní tvar kotevního stožáru Dunaj 
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6. Vymezení hodnoceného území a jeho diferenciace  
 

6.1. Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) 
 

Vzhledem k charakteru záměru (rozměry, dálková rozlišitelnost, funkční typ stavby) je PDoKP 

vymezen na základě potenciální silné viditelnosti stavby, tj. územím ve vzdálenosti 2 km od osy 

liniové stavby. Další aspekty, jimiž jsou zejména vizuální bariéry tvořené terénem, resp. reliéfem, 

vizuální bariéry tvořené vegetačními prvky (např. lesními porosty) a stávající zástavbou, fyzické 

vlivy stavby a potenciální emise do okolí nejsou uvažovány. 

Pro účely tohoto posudku bude hodnocen vliv v rámci území vymezeného jako PDoKP.  
 
Zákres PDoKP do stínované základní topografické mapy 

 

 

6.2. Vymezení oblasti krajinného rázu (ObKR) 
 

Z důvodu zařazení řešeného území do širších krajinných souvislostí je pro posouzení účelné 

vymezit oblast krajinného rázu, která tvoří krajinný rámec se specifickým charakterem utváření 

krajiny z hlediska geomorfologie, bioty, historického vývoje a s tím souvisejícího charakteru 

a forem osídlení a hospodářského využití.  

Vzhledem k vysoké heterogenitě charakteru krajiny dotčeného území a návaznosti na hodnotu 

a význam jednotlivých složek charakteristik, není možné určit specifickou, společnou 

charakteristiku jednoznačně definující oblast krajinného rázu. Toto je dáno rozsahem záměru 

v návaznosti na jeho funkční typ – liniová stavba a umístěním v krajině. Přílišné zobecnění, např. 

definováním ObKR historickým dopravním koridorem „Moravské brány“, naopak vymezuje 

irelevantně velké území.    

V návaznosti na výše uvedené, budou v tomto případě za ObKR považována níže vymezená místa 

krajinného rázu. 
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6.3. Vymezení míst krajinného rázu (MKR) 
 

Jednotlivá místa krajinného rázu jsou v rámci PDoKP vymezena na základě významně 

převládajících, specifických přírodních charakteristik a vizuálního vnímání prostoru. 

S vymezením MKR na základě přírodní atributů koresponduje také kulturně-historická homogenita 

prostoru. V souvislosti s charakterem záměru, tj. funkčnímu typu stavby a s tím souvisejícímu 

utilitárnímu architektonickému řešení (liniová stavba technicistního charakteru) a vzhledem k jeho 

umístění do volné krajiny, se taktéž jeví jako nadbytečné vymezení intravilánů jako samostatných 

míst krajinného rázu. 

Vymezená místa krajinného rázu jsou dále v textu uváděna jako „MKR“.  

 

MKR Podbeskydí  

Místo krajinného rázu zaujímá jižní část PDoKP a je vymezeno západní cípem geomorfologického 

podcelku Štramberská vrchovina, přecházejícího do g. podcelku Příborská pahorkatina.   

MKR Jičínsko 

Místo krajinného rázu zaujímá střední část PDoKP a je vymezeno prostorem zvlněné pahorkatiny 

mezi oderskou nivou a „Štramberskou vrchovinou“. 

MKR Poodří  

Místo krajinného rázu zaujímá severní část PDoKP a je vymezeno konkávním prostorem nivy řeky 

Odry a navazujícími partiemi Ostravského bioregionu. 

Orientační zákres míst krajinného rázu do stínované topografické mapy 
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7. Charakteristika území, identifikace stávajících rysů, znaků a hodnoty  
 

7.1. Přírodní charakteristika 
 

Vymezený PDoKP prochází dvěma biogeografickými podprovinciemi (polonská, karpatská) 

kontinentální biogeografické oblasti a leží území čtyř bioregionů, a to Podbeskydského, 

Hranického, Ostravského (A, B) a Oderského (Culek et al., 2005). Severní hranicí se okrajově se 

dotýká bioregionu Nízkojesenického.  

 
Klimatická oblast 

 
 

Biogeografické členění (Culek et al., 2005) 

 
 

Geomorfologické členění 
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Stav krajinného pokryvu dle Corine Land Cover2012 

 
 

Zvláště chráněná území  

 

Velkoplošné ZCHÚ 

 
Zonace velkoplošného ZCHÚ 

 
Zákonné ochranné pásmo MZCHÚ 

 
Maloplošné ZCHÚ  

 
Smluvně chráněné území 

 
 

Mezinárodně významné části přírody 

 

 

Biosférické rezervace 

 
Geoparky UNESCO 

 
Ptačí oblast 

 
Evropsky významná lokalita (EVL) 

 
Mokřady Ramsarské úmluvy 
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Územní systém ekologické stability 

 

ÚSES - nadregionální biocentra 

 
ÚSES - nadregionální biokoridory 

 
ÚSES - regionální biocentra 

 
ÚSES - regionální biokoridory stávající 

 
ÚSES - osy nadregionálních biokoridorů 

 

 

 

MKR Podbeskydí  

MKR spadá do Podbeskydského bioregionu, ležícího na východě Moravy na hranicích se Slezskem, 

který zabírá východní část geomorfologických celků Podbeskydská pahorkatina a Moravská brána 

a na severovýchodě zasahuje do Polska.  

Území je tvořeno vlhkou pahorkatinou na měkkých sedimentech (vč. ledovcových), z níž vystupují 

ostře kopce z pískovcového flyše. Převažuje 4. bukový stupeň, na jižních svazích se nachází i 3. 

dubo-bukový stupeň. V mozaice hájové bioty (smíšený karpatský a hercynský vliv) a karpatského 

bukového lesa, se zčásti projevuje vliv polonské provincie. Biota je obohacena řadou horských 

druhů, splavených ze sousedních Beskyd. Na vápencích jsou malé ostrůvky méně náročné 

teplomilné flóry a fauny. 

Horninový podklad tvoří vápnitý plyš spodní křídy, především jílovce, slínovce s ostrůvky 

svrchnojurských slínů a vápenců. Paleogenní jílovce s polohami pískovců a slepenců tvoří též menší 

ostrůvky. Významné jsou mohutné výchozy jurského vápence, okrsky tvořené bazickými 

vyvřelinami (pikrity, tešinity) a vápnité slepence u Nového Jičína (Svinec). Z pokryvů jsou na 

dnech kotlin a plošinách hojné glaciální a glacifluviální sedimenty, zpravidla ovšem překryté 

sprašovými hlínami a svahovinami.  

Reliéf je tvořen zarovnaným povrchem úpatí pahorkatiny sklánějící se od Moravskoslezských 

Beskyd k severu. Významná jsou S-J údolí řek přitékajících z Moravskoslezských Beskyd, které 

mají 1 – 2 km široké šterkovité nivy s velkým spádem. Na úpatí Moravskoslezských Beskyd jsou 

kromě niv charakteristické i štěrkové náplavové kužely. V plošším reliéfu v hlinitých sedimentech 

je typická síť drobných údolíček, často stržovitých. Údolí všech toků jsou asi 30 m hluboká, 

v místech výjimečných průlomů přes hřbety Štramberské vrchoviny jsou úzká a až 200 m hluboká.  

Jižní část území má ráz členité pahorkatiny s členitostí 75 – 150 m ploché hornatiny s výškovou 

členitostí 200 – 390 m.  

Dle Quitta leží nižší, severní okraj bioregionu v mírně teplé oblasti MT 9 a úpatí Beskyd v relativně 

chladné a vlhké MT2. Podnebí je tedy sice převážně poměrně teplé, ale vzhledem k nadmořské 

výšce neobyčejně vlhké.  

Obecně převládají vodou ovlivněné půdy. Na plošinách s pokryvy sprašových hlín se vyvinuly 

značné plochy pseudoglejových luvizemí, v kotlinách a na podmáčeném úpatí Beskyd rozsáhlé 

plochy primárních pseudoglejů. Poměrně velký rozsah mají glejové fluvizemě v širokých nivách na 

písečných substrátech, přecházející ve fluvizemě typické. V členitějším reliéfu je zastoupení 

hydromorfních půd menší. Na propustnějších svahovinách z kyselých materiálů na úpatích Beskyd 

se vyskytují kyselé typické kambizemě. V sušší, vrchovinné západní části a obecně na tešinitech 

převažují úživné typické kambizemě slabě oglejené až psedoglejové, na hřbetech i bez ogelejení. 

Na výchozech vápenců jsou ostrovy typickcých rendzin stejně jako na vápnitých slepencích na 

hřbetě Svince. 
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Území se nahází v mezofytiku a zaujímá východní část fytogeografického podokresu 76a. 

Moravská brána vlastní. Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní až submontánní. 

Pro bioregion je charakteristická mozaikovitá fauna předkarpatských pahorkatin, blízká Hranického 

bioregionu s větším zastoupením lesního elementu. Na suchých stanovištích jsou ochuzená 

teplomilná společenstva hmyzu a měkkýšů. Tekoucí vody patří do pásma pstruhového a lipanového. 

V průběhu historického vývoje byly značně redukovány lesy. Hospodářskými zásahy byla 

ovlivněna jejich druhová skladba ve prospěch lignikultur smrku. 
 
Indikátory přírodní hodnoty 

Indikátory přítomnosti hodnot přírodních charakteristiky  

MKR Podbeskydí 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma - X 

2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO) - X 

3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochr. pásma - X 

4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma - X 

5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma - X 

6 Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma X - 

7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000 X - 

8 Přítomnost ptačí oblasti sítě (PO) Natura 2000 - X 

9 Přítomnost přírodního parku  X - 

10 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) vč. VKP ze zákona X - 

11 Krajinné dominanty přírodního charakteru  - X 

12 Přítomnost památných stromů  X - 

13 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních) X - 

 
ad. 6 PP Jasenice 

ad. 7 EVL Kojetínské vrchy 

ad. 9 Přírodní park Podbeskydí 

ad. 10 vodní tok 

lesy 

ad. 12 Dub v Jasenici (Jasenice) 

ad. 13 NRBK Jezernice-Hukvlady 

NRBK K144-Radhost, Knehyne 

 
Znaky přírodních hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky 

MKR Podbeskydí 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Členitý reliéf ukloněný k západu XXX XX + 

2 Přírodně hodnotné lokality a území chráněná dle ZOPK XX XX + 

3 Přítomnost přírodního parku XXX XX + 

4 Enklávy lesních porostů vázané na příkré svahy XXX XX + 

5 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) X X + 

6 Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru (remízy) XXX X + 

7 Výrazně svažitý terén s výškovým gradientem až 100 m  XX XX + 

8 Extenzivně obhospodařované zem. ploch XX XX + 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Jičínsko  

MKR spadá převážně do Podbeskydského, částečně Ostravského a Hranického bioregionu.  

Obecná přírodní charakteristika z převážně většiny odpovídá Podbeskydskému bioregionu. Oproti 

MKR Podbeskydí se významně liší tvarem reliéfu, nižší hodnotou přírodní složky, zejména pak 

menším zastoupením lesních porostů a vyšším podílem urbanizovaných ploch. Oproti výškově 

členitějšímu reliéfu MKR Podbeskydí se zde uplatňují nízké, oblé hřbety a terénní vlny. V rámci 

vymezeného prostoru lze identifikovat krajinnou dominantu Starojického kopce. 

Dle Quitta leží nižší, severní okraj bioregionu v mírně teplé oblasti MT 9. 
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Indikátory přírodní hodnoty 

Indikátory přítomnosti hodnot přírodních charakteristiky  

MKR Jičínsko 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma - X 

2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO) - X 

3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochr. pásma - X 

4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma - X 

5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma - X 

6 Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma - X 

7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000 - X 

8 Přítomnost ptačí oblasti sítě (PO) Natura 2000 - X 

9 Přítomnost přírodního parku  - X 

10 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) vč. VKP ze zákona X - 

11 Krajinné dominanty přírodního charakteru  X - 

12 Přítomnost památných stromů  X - 

13 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních) X - 

 
ad. 10 vodní tok 

 lesy 

údolní niva 

ad. 12 Dub u Horákova obrázku (Bernartice nad Odrou) 

Horákova Lípa (Janovice) 

Lípa svobody Starý Jičín (Starý Jičín) 

ad. 13 NRBK 40 

RBC Homole 

 
Znaky přírodních hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky 

MKR Jičínsko 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Reliéf zvlněné pahorkatiny ukloněný k severu a západu X X + 

2 Krajinná dominanta Starojického kopce XXX XXX + 

3 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) X X + 

4 Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru (remízy) X XX + 

5 
Významné zastoupení intenzivně zemědělsky obhospodařovaných 

ploch 
XXX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Poodří  

MKR Poodří náleží do Pooderského bioregionu, který se nachází ve střední části Slezka, zabírá 

centrální část geomorfologického celku Ostravská pánev a část Moravské brány.  

Vymezené území je tvořeno nivou řeky Odry a přítoků (např. Jičínka), v severní a jižní části 

stoupající do prostoru Ostravského bioregionu. Biota je převážně typicky nivní, 4. vegetačního 

stupně. Středoevropská vlhkomilná a mokřadní biota souvisí s Polonikem a zčásti je ovlivněna 

splavenými karpatskými, méně hercynskými prvky. V současnosti jsou hojně zastoupeny vlhké 

louky, rybniční soustavy a menší lužní lesy, vynikající vysokou přírodní hodnotou. 

Hlubší podloží tvoří neogénní, z části i kvartérní glacifluviální sedimenty, na okrajích nivy se 

uplatňují i horniny vnějšího karpatského flyše. Reliéf je typicky nivní, je tvořen nivou s vzácně 

vyvinutými a zachovalými volnými meandry a nízké terasy se zamokřeným povrchem. 

Dle Quitta leží celý území v mírně teplé oblasti MT10. Podnebí je mírně teplé až teplé, vlhké, silně 

ovlivněné blízkostí pohoří z obou stran. 

Hlavním zástupcem půd jsou glejové fluvizemě v různém stadiu vývoje podle pozice v nivě. Dále 

se zde vyskytují gleje a močálové půdy v bývalých ramenech a na zamokřených plochách. 

Území leží v mezofytiku, v části fytogeografického celku Moravská brána. Vegetační stupně 

(Skalický): suprakolinní. Základní potenciální jednotkou jsou úvalové luhy, které vegetačně 

inklinují k Ficario-Ulmetum campstris. Typicky je vyvinuta náhradní přirozená vegetace vodních 
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a pobřežních společenstev rybníků a slepých ramen. Relativní bohatství fauny je jednak důsledkem 

polohy bioregionu mezi hercynskou, polonskou a západokarpatskou podprovincií, jinak poměrně 

zachovalým přírodním prostředím oderské nivy, s četnými rybníky, mokřady a přirozeným říčním 

korytem. Tekoucí vody patří do pásma parmového, Odra do pásma cejnového. 

Až do nedávné minulosti byla niva pokryta souvislými pralesy, z části podhorského typu. Ačkoli 

středověké osídlení je možno datovat od 2. pol. 13. století, byly komplex rybníky budovány patrně 

až od 18. století, kdy také došlo k výraznější redukci rozlohy původních lužních lesů. V současnosti 

jsou patrné hospodářské lesnické zásahy. Krajina má stále specifický hydrologický režim, je 

propojená soustavou rybníků, menších vodních toků, kanálů a slepých ramen.  
 

Indikátory přírodní hodnoty 

Indikátory přítomnosti hodnot přírodních charakteristiky  

MKR Poodří 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma - X 

2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO) X - 

3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochr. pásma - X 

4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma - X 

5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma X - 

6 Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma - X 

7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000 X - 

8 Přítomnost ptačí oblasti sítě (PO) Natura 2000 X - 

9 Přítomnost přírodního parku  X - 

10 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) vč. VKP ze zákona X - 

11 Krajinné dominanty přírodního charakteru  X - 

12 Přítomnost památných stromů  X - 

13 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních) X - 

 
ad. 2 CHKO Poodří I., II., III. zóna 

 PR Bařiny 

ad. 7 EVL Poodří 

ad. 8 PO Poodří 

ad. 10 vodní tok 

lesy 

údolní niva 

ad. 11 meandrující tok řeky Odry s vyvinutým, přírodně cenným břehovým porostem  

ad. 12 Dub v Suchdole nad Odrou (Suchdol nad Odrou) 

Dub v Suchdole nad Odrou (Suchdol nad Odrou) 

Červenolistý buk v Suchdole nad Odrou (Suchdol nad Odrou) 

Dub v Kuníně 2x (Kunín) 

Dub v Kuníně 2x (Kunín) 

ad. 13 NRBC Oderská niva 

ad. 13 NRBK 40 

RBC Cihelňák 

 

Znaky přírodních hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky 

MKR Poodří 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Specifický reliéf říční nivy s meandrujícím tokem Odry  XXX XXX + 

2 Hustá síť drobných vodních toků  XX X + 

3 Četné přírodní vodní nádrže a rybníky XX XX + 

4 Unikátní, hodnotná biota vázaná na s. přírodní podm. oderské nivy  XXX XXX + 

5 Zapojené břehové porosty podél toku Odry XXX XX + 

6 Maloplošná i velkoplošná ochrana dle ZOPK XXX XXX + 

7 Plochy mokřin s významnou přírodní hodnotou  XX XX + 

8 Kvalitní, zaplavované nivní půdy X X + 

9 Drobná, extenzivně obhospodařovaná pole X XX + 

10 
Plochy intenzivně obhospodařované orné půdy s vegetačním krytem 

tvořeným agrocenózami navazující směrem od toku Odry 
XX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 
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7.2. Kulturní a historická charakteristika 
 

Historie vývoje v rámci PDoKP má shodné, na sobě závislé znaky a fáze. Krajinný prostor náleží do 

jednoho z nejdříve osídlených území v Čechách, s čímž úzce souvisí i velký kulturní význam celé 

oblasti. Dle archeologických nálezů jsou počátky osídlení datovány již od doby kamenné. 

Vzhledem k příznivým přírodním podmínkám, daným lehce průchodným tvarem reliéfu, který je 

tvořen plochou nivou řeky Odry táhnoucí se ze severovýchodu na jihozápad, byla Moravská brána 

od pravěku klíčovou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, v celoevropském pohledu pak Pobaltí 

se Středomořím. Z historických zdrojů vyplývá, že tímto územím procházela tzv. Jantarová stezka. 

„Koridorem“ Moravské brány byla vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí 

Habsburské monarchie – Severní dráha císaře Ferdinanda – spojující metropoli Vídeň s Haličí. 

V současné době Moravskou branou prochází také dálnice D1 a evropské silnice E442 a E462. 

V rámci studií je zde navržen průplav Dunaj - Odra. Prostor Moravské brány tak hrál zásadní roli v 

osídlovacím procesu nejen v rámci Moravy, ale do značné míry plnil důležitou funkci pro vývoj 

osídlení v evropském měřítku.  

 
Typologie české krajiny dle osídlení  

 

Rámcové sídelní krajinné typy 

 

 
 

 

I. Vojenské (Josefské) mapování (1764 – 1768) 
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II. vojenské (Františkovo) mapování (1836-1852) 

 

 
 

III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876-1878) 

 

 

MKR Podbeskydí 

  

Sídelní struktura je v rámci předmětného reprezentována vesnickými sídelními útvary (Vysoká, 

Lešná, Jasenice, Perná, Petřkovice) převážně koresponduje s historickým rozložením sídel v oblasti. 

Dle historického urbanistického typu sídla se jedná o silniční vsi, v případě Kojetína pak řadové a 

dvorcové vsi. Charakter původního typu sídel zemědělských vesnic je poměrně dochován, což je do 

značné míry dáno tvarem reliéfu. Forma staveb je dochována částečně, zejména v historických 

jádrech obcí a jednotlivých objektech. Negativní vliv na dochovanost původní formy zástavby mají 

zejména nešetrné rekonstrukce původních objektů a přestavby. Vzhledem k tvaru reliéfu byla 

plužina ve tvaru scelených úseků a je částečně dochována.  

Výjimečné stavby jsou reprezentovány kostely v rámci jednotlivých obcí.  

Obraz krajiny je zásadním způsobem narušen přítomností zemědělských areálů a hmotově 

výrazného průmyslového objektu (STV GROUP a.s.). 
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Indikátory kulturní a historické hodnoty 
Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky 

MKR Podbeskydí 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národní kulturní památky (NKP) vč. pam. ochr. pásma (POP)  X 

2 Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP) - X 

3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR) (vč. navrhované a POP) - X 

4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR) (vč. navrhované a POP) - X 

5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ) (vč. navrhované) - X 

8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP) - X 

9 Kulturní dominanty - X 

 
Znaky kulturní a historické hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky 

MKR Podbeskydí  

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti X X + 

2 Zemědělská krajina podhorského charakteru  XX X + 

3 Dochovaná struktura a rozložení historických sídel XX XX + 

4 
Částečně dochovaná dopravní síť  

– současné dopravní trasy kopírují původní historické cesty 
X X + 

5 
Částečně dochovaná, cenná architektura ve zdejších sídlech vč. 

památkově chráněných objektů  
XX X + 

6 Drobná sakrální architektura v blízkosti obcí X X + 

7 Areály a stavby zemědělských podniků X X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Jičínsko 

  

Sídelní struktura je v rámci předmětného reprezentována vesnickými sídelními útvary (Starý Jičín, 

Janovice Jičina, Palačov, Vlčnov, Hůrka, Bernartice n. Odrou, Šenov u Nového Jičína). Kromě 

Starého Jičína, který byl podhradím strážního hradu Starý Jičín, se jednalo o typicky zemědělské 

vsi.  

Dle historického urbanistického typu sídla se jedná o silniční, ulicovky a návesní vsi. Charakter 

původního typu zástavby je značně narušen novodobou výstavbou nerespektující urbanistickou 

strukturu. Negativní vliv na míru dochovanosti archetypu zástavby v obcích má zejména novodobá 

výstavba místy až příměstského charakteru. Původní plužina je významně setřena.  

Výjimečné stavby reprezentovány kostely v rámci jednotlivých obcí.  

Obraz krajiny je zásadním způsobem narušen přítomností velkých zemědělských a zejména 

průmyslových areálů (Šenov). 
 

Indikátory kulturní a historické hodnoty. 

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky 

MKR Jičínsko 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národní kulturní památky (NKP) vč. pam. ochr. pásma (POP) - X 

2 Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP) - X 

3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR) (vč. navrhované a POP) - X 

4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR) (vč. navrhované a POP) - X 

5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ) (vč. navrhované) - X 

8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP) X - 

9 Kulturní dominanty X - 

 
ad. 8 Obec/Část obce  Č.p. Památka Umístění 

Bernartice nad Odrou   kostel Navštívení Panny Marie   

Bernartice nad Odrou   sloup se sochou P. Marie Immaculaty před kostelem 



Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz - Trasa varianty 2 nového dvojitého vedení 400 kV – odbočky z V403/V803 

 

Stránka 23 z 39 

 

Bernartice nad Odrou č. p. 25 vodní mlýn   

Hůrka   kaple sv. Anny střed obce 

Janovice   pomník Františka a Josefa Vahalíka před domem čp. 12 

Jičina   rovinné neopevněné sídliště púchovské kultury, 

archeologické stopy 

Požaha 

Loučka   sousoší sv. Rocha a Šebestiána v kopečku nad obcí, na 

konci ul. Na Drážkách 

Starý Jičín   hrad Starý Jičín, zřícenina a archeologické 

stopy 

  

Starý Jičín   kostel sv. Václava   

Starý Jičín   pranýř pod zahradou č. p.  72 

Starý Jičín   socha sv. Jana Nepomuckého náměstí 

Starý Jičín   sochy sv. Floriána a sv. Vendelína v zahradě čp. 96 

Starý Jičín   sochy - soubor zahradních plastik, z toho jen: 

torzo kašny se sousoším delfínů - v lapidáriu 

v býv. zámecké zahradě,  

Starý Jičín   kašna náměstí 

Šenov u N. Jičína   kostel sv. Martina   

ad. 9 hrad Starý Jičín, zřícenina  

kostel sv. Václava, Starý Jičín 

kostel Navštívení Panny Marie, Bernartice nad Odrou 

 

Znaky kulturní a historické hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky 

MKR Jičínsko 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti XX XX + 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou XXX X O 

3 Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel X X + 

4 
Přítomnost kulturní dominanty s historickým významem – hrad 

Starý Jičín 
XXX XX + 

5 Přítomnost lokálních kulturních dominant - kostelů XX X + 

6 Drobná sakrální architektura v krajině X X + 

7 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem XX X + 

8 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů  XX X - 

9 Areály a stavby zemědělských podniků X X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Poodří  

 

Sídelní struktura je v rámci předmětného reprezentována vesnickým sídelním útvarem Hladké 

Životice, Kunín a městysem Suchdol nad Odrou a převážně koresponduje s historickým rozložením 

sídel v oblasti. 

Historický urbanistický typ sídla zemědělských vesnic je dochován částečně, a to v historických 

jádrech.. Nejvýznamnější narušení představuje tendence budování nových staveb v “blocích“ 

a přítomnost zemědělských areálů. Forma staveb je dochována sporadicky v jednotlivých 

objektech a znacích. V případě Životic jsou patrné známky původní traťové plužiny.  

Výjimečné stavby jsou reprezentovány sakrálními stavbami.  

Zásadní narušení kulturní složky území představuje průmyslový areál v Suchdole, velké zemědělské 

areály a liniové stavby dálnice D1 a vedení V405. 
 

Indikátory kulturní a historické hodnoty. 

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky 

MKR Poodří 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

1 Přítomnost národní kulturní památky (NKP) vč. pam. ochr. pásma (POP)  X 

2 Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP) - X 

3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR) (vč. navrhované a POP)  X 

4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR) (vč. navrhované a POP) - X 

5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ) (vč. navrhované a POP) - X 

7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ) (vč. navrhované) - X 
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8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP) X - 

9 Kulturní dominanty X - 

 
ad. 8 Obec/Část obce  Č.p. Památka Umístění 

Kunín   kostel sv. Kříže při zámku 

Kunín č. p. 1 zámek   

Nový Jičín 83 KP v rámci intravilánu Nového Jičína 

Suchdol nad Odrou   kostel evangelický   

Suchdol nad Odrou   kostel Nejsvětější Trojice   

Suchdol nad Odrou č. p. 164 fara   

Suchdol nad Odrou č. p. 220 železniční stanice - výpravní budova   

Šenov u N. Jičína   kostel sv. Martina   

ad. 9 Kostel svatého Mikuláše, Hladké Životice 

Kostel svatého Kříže, Kunín 

Evangelický kostel, Suchdol nad Odrou 

 

Znaky kulturní a historické hodnoty a jejich klasifikace 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky 

MKR Poodří  

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti XX XX + 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou X X O 

3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel 

středověkého původu 
XX XX + 

4 Vliv novodobé zástavby na původní archetyp vesnické zástavby X X - 

5 Přítomnost kulturních dominant - kostelů XX XX + 

6 
Drobná sakrální architektura v krajině (křížová zastavení, boží 

muka) 
XX X + 

7 Přítomnost dálnice a intenzifikace železničního dopravního koridoru XX XX - 

8 Areály a stavby zemědělských podniků  XX X - 

9 
Průmyslové areály a stavby při městských sídelních útvarech 

(Suchdol nad Odrou, Kunín)  
XX XX - 

10 Nadzemní sítě technického vybavení X X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

 

7.3. Vizuální charakteristika - estetická hodnota a vztahy v krajině 
 

MKR Podbeskydí 
 

Krajinná scéna je tvořena členitou vrchovinou s přírodním charakterem. V krajinné mozaice 

převažují zemědělsky obhospodařované plochy, doplněné lesními porosty, remízy a liniovou zelení. 

Struktura krajiny vyniká harmonií.  

Osídlení je reprezentováno menšími vesnickými sídelními útvary. Původní sídelní struktura je 

dochována.  

Jedním z výrazných rysů v rámci PDoKP je postupná gradace reliéfu ve směru sever – jih. Plochý 

terén oderské nivy (MKR Poodří) se pozvolna zvedá do nízké pahorkatiny MKR Jičínsko (g. okrsek 

Novojičínská pahorkatina) a následně graduje do západního okraje g. podcelku Štramberská 

vrchoviny, resp. g. okrsku Petřkovické vrchy, které obepíná ze západu. Esteticky hodnotná krajina 

západní hranice Petřkovických vrchů tvoří členitý horizont při panoramatických pohledech ze 

západu. Významné přírodní krajinné scenérie, ve kterých se uplatňuje vyvážený poměr nelesních a 

lesních ploch, vznikají zejména ve východních partiích MKR. Obecně krajinný prostor vyniká 

významnými přírodně-krajinářskými hodnotami.  

Architektonická hodnota běžné zástavby je poměrně dochována v urbanistické struktuře sídel 

a jednotlivých znacích archetypu staveb. Sídelní útvary mají téměř podhorský charakter.   

Významnými negativními rysy v obrazu krajiny jsou intenzivní zemědělská činnost, přítomnost 

velkých zemědělských areálů. 
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Indikátory estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině 

Indikátory přítomnosti hodnot vizuální charakteristiky - MKR Podbeskydí 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby 

    (analytická kritéria)  
Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem   X 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  X - 

3 Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou - X 

4 Vymezení prostorů více horizonty  X - 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny X - 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem 
- X 

7 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v krajině se 

zemědělským využitím 
X - 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
- X 

Konfigurace liniových prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) X - 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.) X - 

11 Zřetelné linie zástavby X - 

Konfigurace bodových prvků 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant - X 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant - X 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty - X 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů - X 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie - X 

2 Neopakovatelnost krajinných forem - X 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně X - 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny X - 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení jako 

výrazný rys krajinné scény 
X - 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb - X 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků X - 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny X - 

Harmonie vztahů v krajině 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí X - 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   X - 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí X - 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně - X 

13 Uplatnění míst s kulturním významem - X 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény - X 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenérie X - 

 
Znaky vizuální charakteristiky a jejich klasifikace 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  

MKR Podbeskydí 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Živý reliéf členité vrchoviny XX XX + 

2 
Přírodní scenérie, ve kterých se uplatňují lesní plochy v kontextu 

s drobnými zemědělskými plochami  
XXX XX + 

3 Harmonický projev krajiny  XXX XX + 

4 Přítomnost měřítkově výrazných prvků zemědělských areálů XX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Jičínsko 
 

Krajinná scéna je tvořena poměrně zvlněnou pahorkatinou vycházející z oderské nivy, vizuálně 

vázanou na krajinnou a kulturní dominantu Starojického kopce se zříceninou hradu Starý Jičín. 
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V krajinné mozaice dominují zemědělsky obhospodařované plochy, doplněné lesními porosty, 

remízy a liniovou zelení, převážně vázanou na drobné vodní toky. Krajina velkého měřítka 

a převážně plošné struktury je rozčleněna řadou drobných vodních toků, doprovázených břehovými 

porosty a cestní sítí. Poměrně výrazně se uplatňuje kontrast barevnosti a textury povrchů, což je do 

značné míry umocněno pestrostí pěstovaných agrocenóz.  

Osídlení je reprezentováno menšími sídelními útvary a historicky významným městem Nový Jičín. 

Původní sídelní struktura je poměrně dochována, i když významně ovlivněna novodobou 

výstavbou, často příměstského typu bydlení. Ta má zřetelný, negativní vliv na míru dochovanosti 

urbanistické struktury a formy staveb (archetyp).   

V krajinné scéně se uplatňují otevřené prostory oblých, nižších hřbetů a terénních vln.  V severních, 

panoramatických pohledech vyniká oderská niva, ke které se celý prostor sklání, na pozadí se 

vzdáleným horizontem tvořeným Oderskými vrchy. Z jihu je prostor uzavřen blízkým až středně 

vzdáleným horizontem, tvořeným linií geomorfologického zlomu vůči „Petřkovickým vrchům“ 

(MKR Podbeskydí). Celý prostor je vizuálně vázán na výraznou krajinnou a kulturní dominantu 

Starého Jičína (Starojický kopec se zříceninou hradu Starý Jičín). 

V rámci vymezeného MKR, vznikají esteticky hodnotně krajinné scenérie pouze v souvislosti 

s touto dominantou nebo jsou vázány na okolní místa krajinného rázu. 

Významným negativním rysem obrazu krajiny je zejména intenzivní zemědělská činnost, 

průmyslová výroba (Šenov). 

 
Indikátory estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině 

Indikátory přítomnosti hodnot vizuální charakteristiky - MKR Jičínsko 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby 

    (analytická kritéria)  
Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  X - 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  - X 

3 Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou - X 

4 Vymezení prostorů více horizonty  - X 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny X - 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem 
- X 

7 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v krajině se 

zemědělským využitím 
- X 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
- X 

Konfigurace liniových prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) - X 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.) - X 

11 Zřetelné linie zástavby X - 

Konfigurace bodových prvků 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant X - 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant X - 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty - X 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů X - 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie - X 

2 Neopakovatelnost krajinných forem - X 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně - X 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny X - 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení , jako 

výrazný rys krajinné scény 
- X 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb - X 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků - X 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny - X 

Harmonie vztahů v krajině 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí - X 
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10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   - X 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí - X 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně X - 

13 Uplatnění míst s kulturním významem X - 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény - X 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenérie - X 

 
Znaky vizuální charakteristiky a jejich klasifikace 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  

MKR Jičínsko 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Otevřenost prostoru a panoramatické vnímání krajiny XX X + 

2 Vizuální vazba prostoru na dominantu „Starého Jičína“ XXX X + 

3 Uplatnění lokálních dominant v krajinné scéně – kostely XX X + 

4 Narušení obrazu krajiny průmyslovými objekty a areály XX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

MKR Poodří  

Krajinná scéna je tvořena nivou řeky, v severním a jižním směru stoupajícím do pahorkatin. 

V otevřené krajině se uplatňuje jak maloplošná struktura extenzivně obhospodařovaných políček 

a luk podél toku Odry, tak velkoplošná struktura agrocenóz scelených do lánů, směrem dále toku. 

Krajinnou matricí tvoří převážně plochy orné půdy (zemědělsky využívané pozemky), lužní lesní 

porosty vázané na tok řeky, četné linie nelesní zeleně, často doprovázející drobné vodoteče. 

Typický obraz nivní krajiny je dotvářen rozvinutou hydrologickou složkou, tvořící základ převážně 

liniově uspořádané krajiny. Lesní plochy představují význačný relikt přirozených lesních typů. 

Území vyniká barevností a živostí. V krajinné scéně se projevují linie vodních toků, okrajů lesních 

porostů a silničních komunikací, tvořící hrany jednotlivých bloků pozemků. 

Osídlení, tvořené menšími sídelními útvary středověkého původu, je vázáno na vodní toky. Jedná se 

o typicky zemědělské vesnice a menší města se značným vlivem průmyslu. Historická složka je 

dochovaná pouze částečně, a to v urbanistické struktuře historických jader sídel a v některých 

znacích původní zástavby.  

Významným rysem je přítomnost a projev přírodní složky vázané na významně dochovaný, 

převážně původní tok Odry a projev lokálních kulturních dominant kostelů.  

Reliéf je tvořen mělce zaříznutým údolím říční nivy. Z hlediska prostorové skladby jedná o čitelně 

vizuálně vymezenou krajinu, uzavřenou blízkým horizontem Oderských vrchů na severu a středně 

vzdáleným horizontem, tvořeným „Petřkovickými vrchy“ na jihu. V blízkosti samotného toku se 

pak uplatňují dílčí komorní prostory políček, luk a mokřadů uzavřené vegetačními prvky. Prostor 

koridoru Odry je krajinou významné estetické a scénické hodnoty, vyniká rozlišitelností 

a jedinečností. Nejvýznamnější scenérie vznikají v souvislosti s koncentrací přírodních hodnot 

a projevem lokálních kulturních dominant.  

Podél „živého“, meandrujícího toku Odry a četných menších vodotečí se nacházejí plochy přírodně 

hodnotných fragmentů lužního lesa. Projev je umocněn přítomností mokřadů a uměle vytvořených 

vodních ploch s vyvinutým břehovým porostem. 

Urbanistická struktura vesnických sídelních útvarů je částečně dochována v historických jádrech. 

Významně se uplatňují lokální kulturní dominanty kostelů. Urbanistická a architektonická struktura 

běžné zástavby je v současnosti narušována novodobou výstavbou a necitlivými rekonstrukcemi, 

které nerespektují tradiční znaky umísťování a forem staveb. Zásadní narušení vizuálního obrazu 

krajiny pak představují zejména průmyslové areály při Suchdolu nad Odrou a dochované známky 

socialistické zemědělské intenzifikace.  
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Indikátory estetické atraktivnosti, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině 

Indikátory přítomnosti hodnot vizuální charakteristiky - MKR Poodří  

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby 

    (analytická kritéria)  
Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  - X 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  X - 

3 Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou - X 

4 Vymezení prostorů více horizonty  X - 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny X - 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem 
- X 

7 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v krajině se 

zemědělským využitím 
X - 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
X - 

Konfigurace liniových prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) - X 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.) X - 

11 Zřetelné linie zástavby - X 

Konfigurace bodových prvků 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant - X 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant X - 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty - X 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů X - 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost indikátoru 

ANO NE 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie X - 

2 Neopakovatelnost krajinných forem X - 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně X - 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny X - 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení jako 

výrazný rys krajinné scény 
- X 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb - X 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků - X 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny - X 

Harmonie vztahů v krajině 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí - X 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   - X 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí - X 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně X - 

13 Uplatnění míst s kulturním významem X - 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény X - 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenérie X - 

 

 

 

Znaky vizuální charakteristiky a jejich klasifikace 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  

MKR Poodří   

Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Dynamický, živý projev meandrujícího vodní toku XXX XXX + 

2 
Jedinečné přírodní scenérie, ve kterých se uplatňuje typická biota 

lužního lesa 
XXX XXX + 

3 Uzavření prostoru oderské nivy středně vzdálenými horizonty XX XX + 

4 
Unikátní nivní charakter krajiny, zdůrazněný rozvinutou strukturou 

přítoků, mokřadů a vodních ploch   
XXX XX + 

5 Komorní prostory luk a malých polí v rámci lužního lesa XX X + 

 
Uplatnění lokálních dominant kostelů v esteticky hodnotných 

krajinných scenériích  
XX X + 

6 Intenzifikované zemědělské plochy  XX X - 

7 
Narušení linie toku, navazujícího lužního lesa a břehových porostů 

vedením nadzemních technických sítí a komunikacemi 
XX X - 

8 Přítomnost průmyslových areálů (Suchdol nad Odrou) XX X - 
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9 Přítomnost dopravních koridorů XX X - 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

 

8. Posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky a hodnoty KR 
 

Posuzovaným záměrem je stavba Trasa varianty 2 nového dvojitého vedení 400 kV -

odbočky z V403/V803 (viz. kapitola 5. Popis záměru) 

 

8.1. Vliv záměru na zákonná kriteria krajinného rázu dle standardizovaných 

indikátorů 
 

8.1.1. Přírodní hodnoty 

 
Míru zásahu záměru do znaků a hodnot přírodní charakteristiky, indikovaných přítomností (či nepřítomností) 

standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka: 

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot přírodní charakteristiky KR 
Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) A X 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) N 0 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12 ZOPK A XXX 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru A XXX 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  A X 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  N 0 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

MKR Jičínsko 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) N 0 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12  N 0 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru N 0 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  N 0 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  N 0 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

MKR Poodří 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) A 0 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) A X 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12 ZOPK A XXXX 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru A XXXX 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  A X 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  A XXXX 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

Vysvětlivky: 

Přítomnost indikátoru A je přítomen  N není přítomen        

Vliv záměru 0 žádný  X slabý XX středně silný  XXX silný  XXXX velmi silný  

 

Záměr je umísťován do území s vysokou přírodní hodnotou. Realizací záměru dojde k fyzickému 

zásahu do přírodně cenných částí krajiny, zejména v případě maloplošně i velkoplošně chráněných 

území v rámci MKR Poodří.  

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky SILNÝ 
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8.1.2. Kulturní a historická charakteristika 

 
Míru zásahu záměru do znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky, indikovaných přítomností (či 

nepřítomností) standardizovaných indikátorů ukazuje následující tabulka: 

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot kulturní a historické charakteristiky KR  
Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A 0 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  A XX 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) N 0 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení A XX 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   A 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  N 0 

MKR Jičínsko 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) A 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A 0 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  A X 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A XXXX 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení N 0 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   N 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  N 0 

MKR Poodří 
1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. N 0 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  N 0 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A XXX 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení A XX 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   N 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  N 0 

Vysvětlivky: 

Přítomnost indikátoru A je přítomen  N není přítomen        

Vliv záměru 0 žádný  X slabý XX středně silný  XXX silný  XXXX velmi silný  

 

Záměr je umísťován do území značného historického významu. Historický vývoj oblasti se odráží 

v tradičním způsobu využití krajiny, tj. zemědělství. Spolu se sídelní strukturou, původně 

zemědělských vesnic, utváří zemědělské využití krajiny výrazně agrární charakter, který lze 

ohodnotit jako dominantní rys krajiny PDoKP. Záměr, vzhledem ke svému technicistnímu 

charakteru, bude představovat zásah do agrární identity krajiny. Míra tohoto zásahu je však částečně 

snížena přítomností průmyslových objektů podél toku Jičínky (Šenov, Kunín) a technicistních 

liniových dominant v MKR Poodří. V rámci výskytu hodnotných kulturně historických prvků bude 

záměr negativně ovlivňovat především kulturní dominanty kostelů. Vliv záměru na prvky hodnotné 

architektury, reprezentované jednotlivými objekty kulturních nemovitých památek v rámci 

intravilánu vesnických sídel bude slabý.   

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky STŘEDNĚ SILNÝ 
 



Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz - Trasa varianty 2 nového dvojitého vedení 400 kV – odbočky z V403/V803 

 

Stránka 31 z 39 

 

8.1.3. ZCHÚ (zvláště chráněná území dle ZOPK) 

 

Záměr bude fyzicky zasahovat do zvláště chráněných částí přírody. V rámci Chráněné krajinné oblasti 

Poohří se jedná o zásah do I., II. a III. zóny ochrany. Záměr fyzicky ovlivní Přírodní rezervaci 

Bařiny, zároveň bude silně zasažen předmět ochrany v rámci Přírodního park Podbeskydí.    

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na ZCHÚ   VELMI SILNÝ 

 

8.1.4. VKP (včetně významných krajinných prvků dle ZOPK) 

 

Záměr bude fyzicky i vizuálně zasahovat do přírodně cenných partií údolní nivy vodního toku Odry 

a do lesních porostů v rámci dvou vymezených MKR (Podbeskydí, Poodří).  

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na VKP VELMI SILNÝ 

 

8.1.5. Kulturní dominanty 

 

V rámci PDoKP se uplatňují lokálně působící kulturní dominanty kostelů. Záměr bude, vzhledem 

ke svým výškovými a hmotovými dimenzím, těmto dominantám přímo konkurovat. Zároveň dojde 

k významnému navýšení podílu technicistních staveb v území a tím snížení významu lokálních 

dominant, odkazujících na historickou hodnotu území. 

 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na kulturní dominanty SILNÝ 

 

8.1.6. Estetická hodnota, harmonické měřítko a vztahy v krajině 

 
Míru zásahu do indikovaných znaků a hodnot estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině, 

indikovaných přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka: 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby  

    (analytická kritéria)  
Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  N XX 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  A XXX 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  A XXX 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem) 
N 0 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v zemědělské 

krajině) 
A XX 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
N 0 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) A XX 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XXX 

11 Zřetelné linie zástavby A XXX 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant N 0 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant N 0 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů N 0 
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II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie N 0 

2 Neopakovatelnost krajinných forem N 0 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  A XXX 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A XX 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení jako 

výrazný rys krajinné scény 
A 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků A XXX 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny A XXX 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí A XXX 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   A 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí A XXX 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně N 0 

13 Uplatnění míst s kulturním významem N 0 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény N 0 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie A XXX 

MKR Jičínsko 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  A XXX 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  N 0 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  N 0 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem) 
N 0 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v zemědělské 

krajině) 
N 0 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
N 0 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) N 0 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XX 

11 Zřetelné linie zástavby A X 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant A XX 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů A XX 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie N 0 

2 Neopakovatelnost krajinných forem N 0 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  N 0 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A 0 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení jako 

výrazný rys krajinné scény 
N 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků N 0 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny N 0 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí N 0 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   N 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí N 0 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XXX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A X 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény N 0 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie N 0 
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MKR Poodří 
Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  N 0 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  A XXX 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  A 0 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem) 
N XXX 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v zemědělské 

krajině) 
A XXX 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 
A XX 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) N 0 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XXXX 

11 Zřetelné linie zástavby N 0 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant N 0 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů A X 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

     (souhrnná kritéria) 

Přítomnost 

indikátoru 
Vliv záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie A XXX 

2 Neopakovatelnost krajinných forem A XXX 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  A XXXX 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A X 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení jako 

výrazný rys krajinné scény 
N 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků N 0 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny N 0 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí N 0 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   N 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí N 0 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XXX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A X 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény A XXX 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie A XXXX 
Vysvětlivky: 

Přítomnost indikátoru A je přítomen  N není přítomen        
Míra zásahu 0 žádný  X slabý XX středně silný  XXX silný  XXXX velmi silný  

 

Z analýzy indikátorů vizuální charakteristiky vyplývá, že záměr je umisťován krajiny s významnou 

krajinářsko-estetickou hodnotou. Četné esteticky hodnotné krajinné scenérie vznikají zejména 

v souvislosti s unikátní přírodní složkou oderské nivy (MKR Poodří), uplatněním lokálních 

kulturních dominant kostelů v rámci MKR Jičínsko a přírodě blízkou, harmonickou skladbou 

krajiny úpatí Beskyd (MKR Podbeskydí). 

Záměr bude fyzicky i vizuálně zasahovat do lužních porostů, navazujících na meandrující tok Odry, 

a to v místě souběhu se stávajícím vedením zvn. Realizací záměru dojde k rozšíření „průseku“ 

lesními a břehovými porosty, s následkem exponenciálního zvýšení hmotového projevu koridoru 

nadzemních sítí a vytvoření nové dominanty krajinného prostoru. Spolu s přímým zásahem do 

přírodně cenných ploch, dojde k zásadnímu zvýšení podílu technicistních staveb v rámci 

harmonické krajiny MKR Podbeskydí, které tvoří západní hranici Přírodního parku Podbeskydí. 

Vzhledem ke svým rozměrovým dimenzím a hmotovému projevu, budou jednotlivé stožáry 

vizuálně konkurovat projevu sakrálních staveb. Význam zásahu do projevu kulturních dominant je 

částečně snížen přítomností hmotově výrazných prvků.  
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V návaznosti na členitost reliéfu a výškový gradient, tj. zejména v rámci MKR Podbeskydí a MKR 

Jičínsko, bude záměr významně zasahovat do dílčích, blízkých horizonty i komplexních, 

vzdálených horizontů. Záměr se bude vizuálně uplatňovat v dálkových, panoramatických výhledech 

z výše položených míst.  

Z porovnání rozměrových dimenzí záměru a jeho hmotové výraznosti s vertikální i horizontální 

texturou PDoKP vyplývá, že záměr naruší měřítkové uspořádání a vztahy v krajině. 

Při realizaci záměru, je nezbytné ve značném rozsahu fyzicky narušit přírodně cenné lokality, což 

v případě vymezeného PDoKP zakládá zásadně významný zásah do harmonických vztahů v krajině. 

 

Fotodokumentace 
 

Lokalita umístění lomového stožáru R1 a napojení na stávající 

vedení.  

Východní pohled dokládá extrémní vizuální exponovanost 

záměru. Do pohledu se promítá část intravilánu obce Perná. 

  
 

Jižní pohled z údolí potoka Žebrák. Horizont je tvořen 

terénním hřebenem, na kterém je navrženo umístění lomového 

stožáru R2. Záměr významně zasahuje do horizontů 

uzavřených údolí v rámci Podbeskydí.  

 

Trasa vedení mezi lomovými stožáry R2 – R3 přechází údolí 

potoka Žebrák. Na úpatí Petřkovické hory se nachází lokalita 

umístění lomového stožáru R3.   

  
 

V trase mezi lomovými body R3 – R4 záměr přechází terénní 

hřbet a významně zasahuje do pohledového jižního až 

jihozápadního horizontu.   

 

V tomto místě se krajinný prostor vizuálně otevírá přes 

Palačovskou brázdu až do vzdálené oderské nivy (pohled na 

obec Palačov). 
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Místo křížení vedení v trase mezi lomovými stožáry R4 – R5 

s údolím potoka Mřenka. Umístěním záměru dojde 

k významnému zásahu do linie břehového porostu. 

Jižní pohled na západní okraj Petřkovických vrchů. 

  
 

Místo zásahu vedení mezi lomovými stožáry R4 – R5 do 

břehového porostu potoka Jasenka 

 

Vstup trasy vedení do prostoru MKR Podbeskydí. Realizací 

záměru dojde k zásahu do jižního horizontu při pohledech ze 

severu.  

  
 

Trasa vedení mezi lomovými stožáry R5 – R6. 

 

Trasa vedení mezi lomovými stožáry R6 – R7. 

  
 

Trasa vedení mezi lomovými stožáry R8 a R7 v jihozápadním 

směru. Vedení bude zasahovat do dílčích, blízkých horizontů. 

 

Lokalita trasy vedení mezi lomovými stožáry R7 a R8 v 

severovýchodním směru. 
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Zásah do panoramatických výhledů do prostoru oderské nivy 

mezi lomovými stožáry R8 – R9. 

Trasa vedení prochází přes západní úpatí vrchu Salaš. 

  
 

Pozitivní uplatnění lokálních kulturních dominant i negativně 

působících průmyslových objektů v obci Kunín. 

 

Lokalita umístění lomového stožáru R13, kterým se duplikuje 

linie stávajícího vedení k TR Kletné.  

  
 

Vstup stávajícího vedení do oderské nivy. Realizací záměru 

dojde k významnému zesílení negativního vlivu.   

 

Průchod stávajícího vedení přes koryto Odry představuje 

zásadní narušení břehových partií, přírodních scenérií a 

cenných porostů.  

  
 

Uplatnění lokálních kulturních dominant kostelů v krajinné 

scéně (Evangelický kostel, Suchdol nad Odrou). Umístěním 

liniové stavby navrhovaného rozsahu  dojde k dalšímu, 

zásadně významnému  narušení jejich projevu.  

 

Stávající vedení v trase záměru mezi lomovými stožáry R14 a 

R15. Záměr představuje významné narušení panoramatických 

výhledů z prostoru oderské nivy a bude představovat vizuální 

zásah do středně vzdálených horizontů.  
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Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (§12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na estetické hodnoty VELMI SILNÝ 

Vliv na harmonické měřítko krajiny SILNÝ 

Vliv na harmonické vztahy v krajině VELMI SILNÝ 

 

 

8.2. Vliv záměru na konkrétní identifikované a klasifikované znaky a hodnoty KR 
 

Význam jednotlivých znaků v krajinném rázu dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) a vliv 

navrhovaného záměru ukazuje následující tabulka (znaky a hodnoty jednotlivých charakteristik KR 

byly identifikovány a klasifikovány v předchozích kapitolách): 

 

Souhrnná tabulka 

Identifikované konkrétní znaky a hodnoty KR (§ 12 ZOPK) 
Klasifikace identifikovaných znaků 

Projev Význam Cennost Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Členitý reliéf ukloněný k západu + XXX XX X 

2 Přírodně hodnotné lokality a území chráněná dle ZOPK + XX XX XX 

3 Přítomnost přírodního parku + XXX XX XXX 

4 Enklávy lesních porostů vázané na příkré svahy + XXX XX XXX 

5 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) + X X XX 

6 Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru (remízy) + XXX X XX 

7 Výrazně svažitý terén s výškovým gradientem až 100 m  + XX XX XX 

8 Extenzivně obhospodařované zem. ploch + XX XX XX 

Znaky kult. a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + X X 0 

2 Zemědělská krajina podhorského charakteru  + XX X XXX 

3 Dochovaná struktura a rozložení historických sídel + XX XX 0 

4 
Částečně dochovaná dopravní síť  

– současné dopravní trasy kopírují původní historické cesty 
+ X X 0 

5 
Částečně dochovaná, cenná architektura ve zdejších sídlech vč. 

památkově chráněných objektů  
+ XX X 0 

6 Drobná sakrální architektura v blízkosti obcí + X X 0 

7 Areály a stavby zemědělských podniků - X X 0 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Živý reliéf členité vrchoviny + XX XX X 

2 
Přírodní scenérie, ve kterých se uplatňují lesní plochy v kontextu 

s drobnými zemědělskými plochami  
+ XXX XX XXX 

3 Harmonický projev krajiny  + XXX XX XXXX 

4 Přítomnost měřítkově výrazných prvků zemědělských areálů - XX X XXX 

MKR Jičínsko 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Reliéf zvlněné pahorkatiny ukloněný k severu a západu + X X 0 

2 Krajinná dominanta Starojického kopce + XXX XXX X 

3 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) + X X X 

4 Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru (remízy) + X XX XXX 

5 
Významné zastoupení intenzivně zemědělsky 

obhospodařovaných ploch 
- XXX X 0 

Znaky kult. a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + XX XX XXX 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou O XXX X XXX 

3 Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel + X X 0 

4 
Přítomnost kulturní dominanty s historickým významem – hrad 

Starý Jičín 
+ XXX XX X 

5 Přítomnost lokálních kulturních dominant - kostelů + XX X XXX 

6 Drobná sakrální architektura v krajině + X X X 

7 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem + XX X XX 

8 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů  - XX X X 
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9 Areály a stavby zemědělských podniků - X X 0 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Otevřenost prostoru a panoramatické vnímání krajiny + XX X XXX 

2 Vizuální vazba prostoru na dominantu „Starého Jičína“ + XXX X X 

3 Uplatnění lokálních dominant v krajinné scéně – kostely + XX X XXX 

4 Narušení obrazu krajiny průmyslovými objekty a areály - XX X XX 

MKR Poodří 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Specifický reliéf říční nivy s meandrujícím tokem Odry  + XXX XXX XXX 

2 Hustá síť drobných vodních toků  + XX X 0 

3 Četné přírodní vodní nádrže a rybníky + XX XX 0 

4 
Unikátní, hodnotná biota vázaná na specifické přírodní 

podmínky oderské nivy  
+ XXX XXX XXXX 

5 Zapojené břehové porosty podél toku Odry + XXX XX XXXX 

6 Maloplošná i velkoplošná ochrana dle ZOPK + XXX XXX XXX 

7 Plochy mokřin s významnou přírodní hodnotou  + XX XX X 

8 Kvalitní, zaplavované nivní půdy + X X X 

9 Drobná, extenzivně obhospodařovaná pole + X XX XX 

10 
Plochy intenzivně obhospodařované orné půdy s vegetačním 

krytem tvořeným agrocenózami navazující směrem od toku Odry 
- XX X X 

Znaky kult. a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + XX XX XX 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou O X X XXX 

3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel 

středověkého původu 
+ XX XX 0 

4 Vliv novodobé zástavby na původní archetyp vesnické zástavby - X X 0 

5 Přítomnost kulturních dominant - kostelů + XX XX XXX 

6 
Drobná sakrální architektura v krajině (křížová zastavení, boží 

muka) 
+ XX X X 

7 
Přítomnost dálnice a intenzifikace železničního dopravního 

koridoru 
- XX XX XXX 

8 Areály a stavby zemědělských podniků  - XX X 0 

9 
Průmyslové areály a stavby při městských sídelních útvarech 

(Suchdol nad Odrou, Kunín)  
- XX XX X 

10 Nadzemní sítě technického vybavení - X X XXXX 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Dynamický, živý projev meandrujícího vodní toku + XXX XXX XX 

2 
Jedinečné přírodní scenérie, ve kterých se uplatňuje typická biota 

lužního lesa 
+ XXX XXX XXXX 

3 Uzavření prostoru oderské nivy středně vzdálenými horizonty + XX XX XXX 

4 
Unikátní nivní charakter krajiny, zdůrazněný rozvinutou 

strukturou přítoků, mokřadů a vodních ploch   
+ XXX XX X 

5 Komorní prostory luk a malých polí v rámci lužního lesa + XX X X 

6 
Uplatnění lokálních dominant kostelů v esteticky hodnotných 

krajinných scenériích  
+ XX X XXX 

7 Intenzifikované zemědělské plochy  - XX X X 

8 
Narušení linie toku, navazujícího lužního lesa a břehových 

porostů vedením nadzemních technických sítí a komunikacemi 
- XX X XXXX 

9 Přítomnost průmyslových areálů (Suchdol nad Odrou) - XX X XX 

Vysvětlivky: 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  0 neutrální  - negativní 

Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 

Výsledky analýzy vztahu záměru k indikovaným znakům přírodní charakteristiky potvrzují vlivy do 

zákonných kritérií ochrany krajinného rázu.  

Záměr fyzicky zasahuje do přírodně hodnotných částí krajiny, a tudíž dojde k přímému ovlivnění 

a omezení jejich funkce. Z hlediska zásahu do reprezentativních znaků přírodní charakteristiky KR 

(pozitivních dle projevu) je vliv navrhované stavby v souhrnu posouzen jako velmi silný. 

V případě znaků kulturní a historické charakteristiky je vliv indikován ve vztahu přímé návaznosti 

funkčního a utilitárně konstrukčního řešení stavby. Záměr významně navyšuje podíl technicistních 

prvků v krajině. Svým dispozičním řešením bude významně konkurovat prvkům kulturně-
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historického významu. Vliv záměru z hlediska zásahu do reprezentativních znaků kulturní 

a historické charakteristiky KR (pozitivních dle projevu) v souhrnu posouzen jako silný.  

Z hlediska vizuální charakteristiky, resp. jejích indikovaných znaků budou nejvýznamnější vlivy 

záměru představovat extrémní vizuální kontaminace přírodně cenných prvků a hmotové posílení 

industrializace prostoru a významnému narušení estetických hodnot krajiny. V souhrnu je vliv 

záměru posouzen jako velmi silný.  

 

 

9. Závěr           
 

Na základě výše uvedeného hodnocení je možno konstatovat, že z hlediska kriterií 

stanovených § 12 ZOPK záměr „Trasa varianty 2 nového dvojitého vedení 400 kV – odbočky 

z V403/V803“ představuje takový zásah, kterým dojde k významnému narušení krajinného 

rázu dotčeného území. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu ve smyslu §12 ZOPK je posuzovaný záměr pro dané 

území neúnosný. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zpracoval:  Ing. Michal Kopřiva 

   - odborná činnost v oboru ochrany přírody a udržitelného rozvoje 
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