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1. Úvvod
1.1 Zad
dání
Předmětem předkláádaného natu
turového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb.,
S
o
ochraně přírody a krajiiny, v platnéém znění je posouzení
p
vlivu záměru: „Stavba ovččína v
k.ú. Vidče““ na evropsky
y významné lokality a pttačí oblasti.
Zadavattelem naturo
ového hodnoocení záměru
u: „Stavba ovčína v k.ú.. Vidče“ je Lenka
L
Randusováá, bytem Vidčče 199, 756 553 Vidče.
Hodnoccení je zpraco
ováno na zákkladě stanov
viska orgánu ochrany přírrody (OOP) podle
§ 45i odst. 1 ZOPK, které nevyluučuje vliv záměru:
z
„Staavba ovčína v k.ú. Vidčče“ na
evropsky významnou
v
lokalitu Beeskydy, konk
krétně na některé
n
její předměty – rysa
ostrovida (Lynx
(
lynx), medvěda hnnědého (Ursu
us arctos) a vlka obecnéého (Canis lu
upus).
Stanoviskoo vydal OOP
P – Krajskýý úřad Zlínsského kraje, pod číslem
m jednacím KUZL
K
24877/20144 ze dne 15.5
5. 2014.
Krajskýý úřad Zlínsk
kého kraje vve svém staanovisku kon
nkrétně uváddí, že navrhovaný
záměr se nalézá
n
v blízzkosti EVL CZ0724089
9 Beskydy, která je zřízzena pro occhranu
přírodních nebo přírodě blízkýcch lesních i nelesních
h společensstev a evrropsky
významnýcch druhů, jaak rostlinnýcch tak i živ
vočišných, včetně
v
velkýých šelem. Orgán
O
ochrany přřírody shled
dal, že realizzací záměru
u nedojde k přímé ztrátěě tzv. naturových
biotopů vyyskytujících se
s v území E
EVL Beskyd
dy, avšak uváádí, že ovčínn je umístěn téměř
uprostřed osy
o migračníího koridoru,, který proch
hází územím
m Beskyd. V souvislosti s touto
skutečnostíí OOP nevylloučil význam
mný vliv staavby ovčína na vybrané ppředměty occhrany
EVL Beskkydy – rysa ostrovida (L
Lynx lynx), medvěda hn
nědého (Urssus arctos) a vlka
obecného (Canis
(
lupus)).
Předložené naturovéé hodnocení jje zpracován
no jako podk
klad pro dalšíí navazující řízení.
ř

1.2 Cíl hodnoc
cení
Cílem předloženéh
ho naturovéhho hodnocen
ní je zjistitt, zda má záměr význ
namný
negativní vliv
v na předm
měty ochranyy a celistvost konkrétních
h evropsky výýznamných lokalit
l
nebo ptačícch oblastí.

1.3 Posstup zprracování hodnoc
cení
Naturovvé hodnocení vychází z ppracovní verrze oznámen
ní záměru – vverze duben
n 2014
(viz Randuusová 2014)), jež bylo ddodáno zadaavatelem po
osouzení. Poodrobná tech
hnická
dokumentaace záměru nebyla
n
k disp ozici.
Hodnoccení se opíráá o aktuálníí terénní prů
ůzkum územ
mí, který prooběhl jednorrázově
v červnu 2014 (konkréétně 26.6.20114). Průzkum
m byl zaměřřen na místoo navržené stavby
s
ovčína a jeeho okolí, dálle byla podroobně zkoumána aktuální migrační prrostupnost úzzemí a
zjišťovány možnosti migrace
m
velkýých šelem územím
ú
v případě realizaace posuzov
vaného
záměru.
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Výsledkky jsou dále doplněny o analýzu dat nálezov
vé databáze ochrany přřírody
poskytnutýých AOPK ČR
Č – verze z června 201
14 (AOPK ČR
Č 2014a) [ccit. 2014-06-10] a
dat mapování biotopů poskytnutýcch AOPK ČR
R v červnu 2014
2
(AOPK
K ČR 2014b
b) [cit.
2014-06-100]. Pro zpraccování předlooženého natu
urového hod
dnocení byla v neposledn
ní řadě
využita daalší tištěná a digitální ddata o sledov
vaném územ
mí, jež jsou průběžně v textu
posouzení citována.
c
Všechnyy výše uvedené informaační zdroje jssou dostačujíící pro zpraccování naturového
hodnocení.
Terénníí průzkum i analýza dallších inform
mačních zdrojjů byly zam
měřeny na lo
okalitu
navržené výstavby
v
ovčína v k.ú. Viidče a na nav
vazující okollní plochy pootenciálně do
otčené
výstavbou či provozem
m záměru.
Předložené naturovéé hodnoceníí se metodick
ky opírá o ustanovení
u
zzákona č.114
4/1992
Sb., zák. 100/2001 Sb., v platných zněních, sm
měrnice o ptáácích 79/4099/EHS, směrn
nice o
stanovištíchh 92/43/EHS
S a metodickkých doporuččení MŽP ČR
R, Evropské komise (vizz MŽP
2007, Koleektiv 2001, 2001a)
2
a meetodické přírručky k naturrovému posuuzování (viz MŽP
2011)
Podrobnný popis jedn
notlivých asppektů projek
ktového záměěru a jeho vliivů na dílčí složky
s
životního prostředí
p
nejssou předměteem tohoto naaturového ho
odnocení dle §45i ZOPK..

2. Úd
daje o zámě
ěru
2.1 Zákkladní údaje
2.1.1 Názzev záměru
Stavba ovčína
o
v k.ú. Vidče

2.1.2 Rozzsah (kapa
acita) zám
měru
Předložený záměr řeeší výstavbuu moderní occelové stáje pro
p zimní usttájení cca 10
000 ks
ovcí (tj. ccca 100 DJ). Navržená
N
staavba má půd
dorys 100 x 25 m a výškku 12 m. Ov
vce by
zde měly být ustájen
ny v obdobíí listopad až
a duben, resp. od prrvního sněh
hu do
dostatečnéhho vyrašení trávy
t
na pasttvinách v jarn
ním období.

2.1.3 Um
místění zám
měru
Navrženný záměr „S
Stavba ovčínna v k.ú. Vid
dče“ je situo
ován v severrozápadním okraji
k.ú.Vidče ve Zlínském
m kraji v místě stávající mechaanicky naruušené plochy a
antropogennního lučního
o porostu. N
Na ploše bylly v nedávnéé minulosti pprovedeny teerénní
úpravy. V blízkosti pláánované stavvby se nacháází mozaika sezónně vyuužívaných paastvin,
mízů, vodní tok, frekvenntovaná siln
niční komunikace spojujjící obce Viidče a
lesních rem
Střítež nadd Bečvou, objekt pily a dřevovýrob
by a občasně využívanýý venkovní objekt
o
sezónního tábořiště mláádeže. Stavbba bude umísstěna na pozeemcích parceelních čísel: 765 –
orná půda,, 759 – ornáá půda, 760 – orná půd
da (viz červeený segmentt na následu
ujících
mapách).

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
_
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
4
tel. 605-5679055, 583-034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Posouzení vliivu záměru „Sttavba ovčína v k.ú. Vidče“ naa evropsky výzznamné lokalityy a ptačí oblastti podle
§45i zákona č.
č 114/1992 Sb.. o ochraně přírrody a krajiny, v platném zněníí

Obr. 1: Sittuační mapa polohy zájm
mového územ
mí (podkladov
vá data: ČÚZ
ZK).

zájmové
z
územ
mí

Obr. 2: Zákres
Z
polo
ohy zájmovéého území stavby na podkladu lleteckého sn
nímku
(podkladovvá data: Portáál veřejné spprávy, ČÚZK
K).

zájmo
ové území
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2.1.4 Strručný pop
pis techniického a technolog
gického řeešení zám
měru,
varianty záměru
Následuující popis hodnoceného
h
o záměru vycchází z pracovní verze ooznámení z dubna
2014 (viz Randusová
R
2014).
Účelem
m navrženého
o záměru jee výstavba ocelové haly
y pro zimnní ustájení ovcí
o
–
konkrétně v období listtopad až dubben. Období, po které bu
udou ovce uustájeny, je závislé
z
na vnějšíchh vlivech – na nástupuu první sněh
hové pokrývk
ky a naopakk na dostateečném
vyrašení jaarní pastvy. Investor staavby plánujee kocení reaalizovat předdnostně venku na
pastvinách,, tak jak tom
mu bylo dopoosud. Přes lettní období jsou zimovanáá stáda rozm
místěna
na pastvináách v okolí Nového
N
Hrozzenkova a Ho
orní Bečvy.
Pro potřřeby ustájeníí bude vystavvěna oblouk
ková plechová hala o délcce 100 m, šířřce 25
m a výšcee 12 m. Ovce
O
budou ustájeny naa betonové desce na vyysoké podesstýlce.
Vzhledem k ustájení na vysoké ppodestýlce, není potřeba budovat jjímky. Hala bude
jednoduše osvětlena prosvětlovaccími prvky ve střeše,, voda budde přiveden
na do
vyhřívanýcch napáječek.
Cirkulacce vzduchu bude řešenna střešním
mi ventilačními hlavicem
mi. Větrání bude
přirozené, nasávání vzduchu
v
buude probíhatt skrze štěrbiny v boočních stěnáách s
protiprůvannovými sítěm
mi.
Vnitřní prostor budee rozdělen dlle aktuální po
otřeby pomocí mobilníchh zábran.
Krmení zvířat budee probíhat 11x denně v ranních
r
hod
dinách (cca kkolem 8 ho
odiny),
zároveň prroběhne kon
ntrola stavu zvířat. V no
očních a veečerních hoddinách se ob
bsluha
ovčína, mim
mo nastalé krizové
k
situacce, neplánujee.
Objekt bude dle inv
vestora vybaaven pouze nouzovým osvětlením.
o
K obsluze ob
bjektu
tedy nebudde nutné rozsvěcet vnitřníí ani vnější osvětlení.
o
v
řeššení
Navržené varianty
Záměr byl
b předložen
n v jediné vaariantě. Záklladní parameetry této variaanty jsou po
opsány
výše.
Kromě navržené (aaktivní) variianty lze deffinovat nulo
ovou variantu
tu, která znaamená
zachování stávajícího stavu,
s
tedy pookračování v zimování ovcí venku naa okolních lu
učních
porostech. Stávající řeešení však kkaždoročně způsobuje poškozování
p
okolních lu
učních
porostů, snnížení welfare chovanýchh zvířat a klaade vysoké nároky
n
na obssluhu zimov
vaných
zvířat.

2.1.5 Přeedpokládaná doba r ealizace záměru
Předpokkládaná dobaa výstavby jje cca 2 měssíce. Dle harmonogramuu v pracovní verzi
oznámení (Randusová 2014) je nnavrženo staavbu zahájit v průběhu července 20
015 a
dokončit v červenci 2017 - stavvebník si tak
k ponecháváá prostor prro vyřízení všech
potřebnýchh administrativních úkonůů a proběhnu
utí výběrovéh
ho řízení.

2.1.6 Déllka provozzu záměru
u
Předpokkládá se prov
voz po dobu životnosti sttavby.

2.1.7 Mo žnost kum
mulace s ji nými zám ěry
Za kum
mulativní vliivy ostatníchh aktivit v zájmovém
z
území
ú
lze poovažovat všechny
zásahy do krajiny,
k
kteréé by mohly ssnížit její mig
grační prostu
upnost.
Území dotčené nav
vrženým zám
měrem je ch
harakteristick
ké volnou ottevřenou kraajinou
využívanouu především
m pro zeměědělství. Ak
ktuálně je migrační prrostupnost území
ú
ovlivněna zejména pro
ovozem na ppřilehlé relatiivně frekven
ntované kom
munikaci, ned
daleké
pily a sezónnním hrazením okolních pastvin.
___________________________
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2.1.8 Mo žné přeshraniční vl ivy
Vzhledeem k plošně omezenémuu rozsahu nav
vrženého zám
měru a dostaatečné vzdállenosti
od státníchh hranic, lze možné
m
přeshrraniční vlivy
y záměru vyloučit.

2.2 Úda
aje o vstupech
Stavba si vyžádá trvalý záborr pozemků kategorie ZPF
Z
na plo še cca 2500 m2,
konkrétně se
s jedná o čáásti těchto poozemků:
p.č. 7599: BPEJ 7580
00 - výměra 2129 m2
p.č. 7600: BPEJ 7580
00 - výměra 1532 m2
p.č. 7655: BPEJ 7580
00 - výměra 1570 m2
Dotčenéé pozemky byly v minnulosti často
o podmáčen
né, což měllo vliv na jejich
obhospodařřování. Na pozemcích
p
jjiž byly se souhlasem
s
stavebního úř
úřadu Rožnov pod
Radhoštěm
m provedeny potřebné terrénní úpravy. Pro vytvořeení roviny naa pozemcích
h bude
navezena vrstva
v
cca 30
0 cm makadaamu, čímž se
s srovná a zpevní
z
podklladová ploch
ha. Na
tuto plochuu bude vylitaa betonová ddeska o tloušťťce cca 25 cm. Pro stavbbu obloukové haly
nebude pottřeba výstavb
ba základovýých konstruk
kcí.
Během výstavby nebude
n
potřeeba zásobov
vat staveniště vodou. V období provozu
ustájení ovvcí bude potřeeba vody k nnapájení ovcíí. Zdrojem vo
ody bude obeecní vodovod.
Podle vyhllášky 428/20
001 Sb., kteroou se provád
dí zákon č. 274/2001
2
Sb ., o vodovod
dech a
kanalizacícch pro veřejn
nou potřebu příl. č. 12 v části IX Ho
ospodářská zzvířata a drůb
bež je
potřeba mnnožství vody na 1 ks ovcee v objemu 6 m3.rok-1. Při
P ustájení v zimních měěsících
listopad ažž duben (6 měsíců)
m
činí odhadovanáá spotřeba vody
v
max. 3 000 m3. Investor
záměru uvádí, že dle vlastních
v
zkuušeností s ch
hovem ovcí není spotřebba vody na jednu
dospělou ovci
o
vyšší než
n 6 l za dden. Celkovo
ou spotřebu vody za zim
mní období proto
3
investor oddhaduje na ccca 1000 m .
Provoz objektu stájee pro ovce vvyžaduje přip
pojení na eleektrickou ennergii. Pro po
otřeby
objektu buude vybudována nová eleektrická příp
pojka. V obd
dobí výstavbby budou zd
drojem
elektrické energie
e
a tecchnických pllynů pojízdn
né dílny s ag
gregáty a tlakkovými lahv
vemi s
plyny a s dostatečným
d
výkonem
v
proo řezání, vrtáání a svářečsk
ké práce v daaném místě.
V obdoobí výstavby
y budou zapootřebí betonové směsi na
n stavbu záákladů a prk
kna na
šalování. Betonové
B
sm
měsi budou odebrány z nejbližší betonárky.
b
K
Konstrukci haly
h
a
všechny daalší potřebné materiály doodá vybraný dodavatel sttavby.
V obdobbí provozu bude
b
třeba sttavbu zásobo
ovat krmivem
m pro ustájenná zvířata. Seno
S
a
senáž je staandardně dod
dávána v kullatých balícícch o průměru
u 140 cm, kteeré jsou zaklládány
do kruhovýých krmných
h košů. Část ppíce bude zv
vířaty vytažena z košů a nnezkrmena. Tímto
bude docháázet k samov
volnému poddestýlání.
Potřeba krm
miva a stelivaa pro 1000 ks
k ovcí
na 6 měsícůů činí cca 38
80 t.
Pro zajištění provo
ozu stáje v zimním období je nutná obslužnáá doprava, kterou
k
zajišťují traaktory a oso
obní automobbily. Osobníí automobil zajišťuje
z
kažždodenní kontrolu
stavu zvířaat a stáje. Traaktor zajišťujje obslužnostt stáje a zakládání krmivaa.
Předpokkládaná potřeeba obslužnéé dopravy billancovaná prro stáj:
1 x za den
d osobní au
utomobil, ujeetá vzdálenosst cca 3 km
1x za deen traktor, ujetá vzdálenoost cca 7 km
Nedojdee tedy k nav
výšení intenzzity dopravy v území oprroti stávajícíímu stavu - neboť
pohyb autoomobilů a traaktorů probíhhá již nyní při kontrole venkovních
v
zzimovišť. Inttenzita
dopravy v okolí
o
záměru
u se naopak ssníží vzhledeem k umístěn
ní zvířat na jeednom místěě.
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2.3 Úda
aje o vý
ýstupech
h
V průběěhu výstavby
y může dojít k občasném
mu nízkému zvýšení
z
hladiiny hluku i vibrací
v
v okolí stavveniště, a to v důsledku ppoužití staveební mechaniizace a dopraavních prostřředků.
Dalším moožným zdrojeem vibrací buudou některéé stavební práce, jako je ddusání a vibrrování
při betonážži. Z tohoto důvodu je nnutné zabezp
pečit, aby veeškeré stavebbní práce v areálu
probíhaly pouze
p
v denn
ní době v prracovních dn
nech. Investo
or stavby neoočekává, že budou
b
překročenyy povolené hodnoty
h
u nnejbližších obytných
o
objjektů. Nejblližším venko
ovním
chráněným
m prostorem je prostor chráněné záástavby mísstní části Viidče, který je od
staveniště vzdálen
v
více než 500 m.
Provoz navrženého záměru nebbude mít žáádný negativ
vní vliv na hhlukovou záátěž v
chráněném
m venkovním prostoru a cchráněném venkovním
v
prostoru
p
staveeb oproti stáávající
situaci.
Navrženný záměr bu
ude po dobuu svého prov
vozu zdrojem
m emisí amooniaku, pachových
látek, oxiduu uhličitého, metanu a v m
malém množžství prachu.
- odhadovaná roční produkce em
misí amoniak
ku činí 440 kg
g NH3
ukce emisí am
moniaku po dobu
d
ustájení činí 215 kgg NH3
- odhadovaná produ
Dle příllohy č. 2 k nařízení
n
vláddy č. 615/2006 Sb., který
ým se stanovví emisní lim
mity a
další podm
mínky pro pro
ovozování osstatních staccionárních zd
drojů znečišťťování ovzdu
uší, se
jedná o maalý zdroj zneččišťování s ccelkovou ročn
ní emisí amo
oniaku do 5 t NH3.
Provoz ani výstavb
ba nebudouu zdrojem odpadních
o
vod.
v
Ovce bbudou ustájeeny v
celostlanýcch kotcích naa hluboké po destýlce. Jed
dná se o ustájjení bez proddukce močův
vky.
V obdobbí výstavby bude za veeškeré vznik
klé odpady zodpovídat dodavatel sttavby.
V období provozu
p
stájee budou vznikkat tyto druh
hy odpadů:
Název odpadu:
Odpad živoččišných tkání
Odpadní plaasty

Kataloggové číslo
02 01 02
02 01 04

Kategorie
O
O

Způsob naklládání:
předání asannačnímu ústav
vu
předání opráávněné osobě

Tyto oddpady podléh
hají působnoosti zákona č.
č 185/2001 Sb., o odpaadech v aktu
uálním
znění a buude s nimi nakládáno
n
v souladu s požadavky
p
tohoto
t
zákonna a provád
děcích
předpisů k němu.
u zařazeny odpad kat.č.. 02 01 06 Zvířecí
Z
trus,, moč a hnů
ůj. Pro
Mezi oddpady nejsou
zemědělskýý podnik hnoje
h
nejsouu odpadem,, ale organ
nickým hnojjivem, s ním
mž je
nakládáno v souladu see zákonem o hnojivech č.156/1998 Sb
b.
Výpočeet odhadovan
né produkce hhnoje pro 1 000
0 ks ovcí, tj. 100 DJ ppři produkci 7,8
7 kg
/ DJ /rok:
- odhadovaná roční produkce hnnoje činí 780 t
- odhadovaná produ
ukce hnoje poo dobu ustájeení činí 390 t.t
Další detaily hodno
oceného zám
měru jsou k dispozici
d
v oznámení
o
zááměru (Rand
dusová
2014).
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3. Zá
ákladn í charrakter istika zájmo
ového
o
územ
mí a úd
daje o evrop
psky význam
v
mných
h
lokaliitách a ptaččích o blaste
ech
3.1 Zákkladní ch
harakterristika zá
ájmovéh
ho územ
mí
Dotčenýým územím
m navržené výstavby ovčína
o
je prostor
p
stávvající mechaanicky
upravené plochy
p
a okraaje navazujíccích lučních porostů (passtvin), jež se nachází na území
ú
obce Vidčee ve Zlínském
m kraji, okreesu Vsetín. Území
Ú
je situ
uováno v naddmořské výšcce cca
345 m n. m.
m
Řešené území se nachází ve čtverci zoo
ologického síťového m
mapování č. 6574
w.biolib.cz/ccz/toolKFME
E/).
(http://www
Zájmovvé území ležží v geomorrfologické provincii
p
Záp
padní Karpaaty v subpro
ovincii
Vnější Záppadní Karpaty v oblastti Západní Karpaty. Přříslušným ggeomorfologiickým
celkem je Rožnovská
R
brázda
b
s okrskkem Zašovsk
ká pahorkatin
na (Demek a kol. 1987).
Geologiické podložží území tvooří pískovce, slepence a převážněě vápnité jílovce
kenozoickéého stáří (Porrtál veřejné ssprávy).
Zájmovvé území se nachází v kklimatické ob
blasti MT2. Mírně teplá klimatická oblast
MT2 se vyyznačuje prům
měrnou lednnovou teploto
ou v rozmezíí -3 až -4 ºC,, průměrná teplota
v červenci činí 16 až 17 °C. Srážžkový úhrn ve
v vegetačníím období ččiní 450–500
0 mm,
v zimním období
o
pak 250–300 mm (Quitt 1971).
Zájmovvé území je odvodňovánno potokem Maretka, ktterý se vléváá do řeky Bečvy.
B
Území tak náleží do povodí
p
řeky Moravy, ressp. Dunaje. Zájmové úzzemí leží v oblasti
o
CHOPAV Vsetínské vrrchy.
Z hledisska pedologické klasifikaace leží zájm
mové území na
n arenické flluvizemi.
Podle Culka
C
(1996) se zájmové území nacháází v provinccii středoevroopských listn
natých
lesů, v poodprovincii karpatské, v bioregion
nu 3.9 Vsettínském. Z ffytogeografického
hlediska úzzemí náleží do
d oblasti meezofytika - ob
bvodu Karpaatského mezoofytika a okrresu č.
80a Vsetínská kotlina.
Potenciáální přirozen
nou vegetaccí severozáp
padní části území je buučina s kyččelnicí
devítilistouu (Dentario enneaphylli-F
e
Fagetum) (N
Neuhäuslová 1998).
Místo navržené
n
stav
vby je aktuálnně tvořeno okrajem
o
bývaalých lučníchh porostů, na nichž
byly proveedeny terénníí úpravy. Naa mechanicky
y disturbovaané ploše se nnachází min
nimum
vegetace, převážně
p
rud
derální. V oko
kolí záměru se
s nachází něěkolik intenzzivně využív
vaných
lučních porrostů, které jsou
j
sezónněě využívány pro pastvu (např.
(
Ing. Ig
Igor Dobeš, Lenka
L
Randusováá), část pozeemků, je uddržováno pou
uze sečí (naapř. VOZD Zašová). K ploše
navržené výstavby ovčína
o
z jihhu bezprosttředně přilééhá relativnně frekventtovaná
komunikacce spojující obce
o
Vidče a Střítež nad Bečvou.
B
Západněě od zájmov
vého území protéká vodní tok Marretka, vodníí tok je obk
klopen
vzrostlými porosty jasaanovo-olšovéého luhu. V blízkosti navržené stavbby a vodního
o toku
se nachází dřevěná staavba se sezónnním provozzem rekreacee mládeže. C
Cca 300 m jižním
j
směrem odd místa navrržené stavbyy ovčína se nachází ned
dávno postav
avený areál pily
p
a
dřevovýrobby.
Jižně odd zájmového
o území se zzvedá úbočí kopce Úlehlle, na jehož svazích jsou
u ovce
doposud zimovány na pastvinách
p
s mobilním hrrazením.
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Foto 1: Ceelkový pohleed na plochuu navržené výstavby
v
od
severu – v pozadí je patrné zveedající se úbočí
ú
kopce
Úlehle, kteeré je v součaasnosti využííváno pro zim
mování ovcí
(součást vyymezeného dálkového
d
miigračního ko
oridoru).

Foto 2: Blližší pohled na mechaniccky upraveno
ou plochu v
místě plánoované výstav
vby.

Foto 3: Přříjezd na místo
m
stavby od přilehlé komunikacee,
v pozadí břehový
b
porrost kolem toku Mareetky, součásst
vymezenéhho dálkového
o migračníhoo koridoru.
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u, v pozadí
Foto 4: Poohled na místto stavby od jihovýchodu
břehový poorost kolem Maretky.
M

Foto 5: Poohled na místto stavby sm
měrem k intraavilánu obce
Zubří, v poozadí pastvin
ny.

Foto 6: Poohled na dřev
věný sezónnní objekt tábo
ora mládeže
v nivě Marretky v blízko
osti navrženéé stavby.
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Foto 7: Pohled
P
z místa
m
navrženné výstavby
y na jih,
v pozadí obbjekt pily s dřevovýrobo
d
ou, vpravo ko
omunikace
spojující Vidče
V
a Střítežž nad Bečvouu.

Foto 8: Kooryto Maretk
ky s doprovoodným
břehovým porostem jasanovo-olš
j
šového
luhu, souččást vymezeeného migraačního
koridoru.

3.2 Vztah
V
hodnoce
h
eného záměru
u
ochran
ny přírod
dy v zájm
movém území
ú

k ma nageme
entu

Realizacce záměru „Stavba ovvčína v k.ú
ú. Vidče“ není součás
ástí managem
mentu
(navrženýcch opatření) ochrany přřírody, včetně managem
mentu evroppsky význam
mných
lokalit či pttačích oblasttí. Jedná se o investiční záměr,
z
u něhož stanoviskkem KÚ Zlín
nského
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kraje dle §45i
§
ZOPK nebyl vylouučen význam
mný vliv na evropsky výýznamnou lo
okalitu
Beskydy, resp. její před
dměty ochranny – vlka obeecného, med
dvěda hnědéhho a rysa ostrrovida
a to z důvoodu lokalizace záměru v oose vytyčenéého dálkovéh
ho migračníhho koridoru.

3.3 Ide
entifikace
e dotčen
ných lok
kalit sous
stavy Na
atura 20
000,
resp. předmětů
p
ů ochran
ny a jejic
ch chara
akteristikka
Zájmovvý prostor navržené
n
výýstavby ovčíína se nach
hází v bezprrostřední blízkosti
evropsky významné
v
lok
kality (EVL)) Beskydy (k
kód lokality CZ0724089),
C
, viz Obr. 3.
V okolí řešeného zááměru se nenaachází žádnáá další evropsky významnná lokalita čii ptačí
oblast. Z důvodu
d
značn
né vzdáleno sti ostatních
h EVL a PO
O od hodnoceeného záměru lze
vyloučit jeejich ovlivněění realizací záměru a dále
d
je řešen
n pouze vlivv záměru naa EVL
Beskydy.
Obr. 3: Sittuační mapaa polohy EVL
L Beskydy a vymezenéh
ho dálkovéhoo migračního
koridoru vee vztahu k záájmovému úzzemí (podklaadová data: AOKP
A
ČR, Č
ČÚZK).

3.3.1 Ch
harakteristtika evrop
psky význ
namné lok
kality Besskydy a jejích
předmětů
ů ochrany
y
Základní popis
p
EVL Beskydy:
B
Evropskky významná lokalita B
Beskydy (kód
d: CZ072408
89) byla vyhhlášena nařízením
Vlády ČR č.132/2005 Sb.
S na ploše 120 357,67 ha. Jedná se o rozsáhlé úúzemí rozkláádající
se na východě ČR, které
k
je vym
mezeno státn
ní hranicí se
s Slovenskoou republiko
ou na
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východě, na severu je
j ohraničeeno masívem
m Velkého Javorníku u Frenštátu
u pod
Radhoštěm
m a hranicí CH
HKO Beskyddy (viz Obr. 4).
Předmětem ochrany
y jsou násleedující přírod
dní stanoviště (značka * znamená, že se
jedná o priooritní přírodn
ní stanovištěě nebo priorittní evropsky významný ddruh):
3220 - Alpínské řeky a bylinná veg etace podél jejich
j
břehů
3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinnná vegetacee s vrbou šed
dou (Salix elaaeagnos)
5130 - Forrmace jalovce obecného (Juniperus communis)
c
na
n vřesovištícch nebo vápn
nitých
trávnících
6210 - Pollopřirozené suché trávnííky a facie křovin na vápnitých
v
poodložích (FesstucoBrometaliaa)
6230* - Drruhově bohatté smilkové louky na silikátových po
odložích v hhorských oblaastech
(a v kontinentální Evropě v podhorsských oblastech)
6430 - Vlhhkomilná vysokobylinnáá lemová spo
olečenstva níížin a horskéého až alpín
nského
stupně
6510 - Exxtenzivní seečené loukyy nížin až podhůří (A
Arrhenatherioon, Brachyp
podioCentaureioon nemoralis))
7220* - Pettrifikující praameny s tvorrbou pěnovců (Cratoneurrion)
8220 - Chaasmofytická vegetace
v
silikkátových skaalnatých svah
hů
8310 - Jeskkyně nepřístu
upné veřejnoosti
9110 - Buččiny asociacee Luzulo-Faggetum
9130 - Buččiny asociacee Asperulo-F
Fagetum
9140 - Střeedoevropské subalpínské bučiny s jav
vorem (Acer)) a šťovíkem
m horským (R
Rumex
arifolius)
9170 - Dubbohabřiny aso
ociace Galioo-Carpinetum
m
9180* - Leesy svazu Tiliio-Acerion nna svazích, su
utích a v rokllích
91E0* - Sm
míšené jasan
novo-olšové llužní lesy tem
mperátní a boreální
b
Evroopy (Alno-Pa
adion,
Alnion incaanae, Salicio
on albae)
9410 - Aciddofilní smrčiiny (Vaccinioo-Piceetea)
Dále jsoou předměteem ochrany EVL Besky
ydy následujíící evropskyy významné druhy
rostlin a živvočichů:
oměj tuhý moravský
m
(A
Aconitum firm
mum ssp. moravicum)
kuňka žlutoobřichá (Bom
mbina varieggata)
šikoušek zeelený (Buxba
aumia viridiss)
vlk obecnýý (Canis lupu
us *)
střevlík hrbbolatý (Carabus variolossus)
lesák rumělkový (Cucuj
ujus cinnaberrinus)
vydra říční (Lutra lutra
a)
rys ostrovidd (Lynx lynx))
netopýr vellký (Myotis myotis)
m
rýhovec praalesní (Rhyso
odes sulcatus
us)
čolek karpaatský (Triturrus montandooni)
velevrub tuupý (Unio cra
assus)
medvěd hnnědý (Ursus arctos
a
*)
Následuující popis přináší pro úplnost zeevrubnou ch
harakteristiku
ku EVL Beskydy
(převzato z práce: Weissmannová ett al. 2004 a údajů
ú
AOPK ČR).
Jedná see o převážněě hornatou a lesnatou krajjinu, zachovalý přírodní a krajinný celek v
nejvyšších karpatských
h pohořích nna území ČR
R. Specifick
ký krajinný ráz utváří členitý
č
terén, vodnní toky, vegeetační kryt a volně žijící živočišstvo,, rozvržení a využití lesn
ního a
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zemědělskéého půdního
o fondu. Doo současnostti je jádro Beskyd jen řídce osídlleno s
pasteveckýým horským typem
t
hospoodaření.
Geologiicky se jedn
ná o flyšovéé pásmo Záápadních Kaarpat, paleoggenního, příípadně
křídového stáří. Horniinově jsou B
Beskydy tvo
ořeny převážžně pískovcci a jílovci, méně
slepenci, prrachovci, slín
novci, slíny a jíly. Typicckým fenoméénem Beskydd jsou štěrko
onosné
vodní tokyy a pseudokrrasové jeskynně (beskydsk
ký pseudokras). V územ
mí převažují hnědé
půdy kyselé a podzolov
vé.
Lesní vegetaci
v
tvoříí především květnaté bu
učiny as. Den
ntario enneaaphylli - Fag
getum,
následovanné dubohabřřinami as. C
Carici pilosae - Carpin
netum. Podsstatně méněě jsou
zastoupenyy acidofilní bučiny
b
a údollní jasano - olšové
o
luhy.
V přípaadě travinob
bylinných sppolečenstev dominují ovsíkové
o
louuky a poháňkové
pastviny as.
a Lolio - Cynosuretuum a as. Anthoxantho - Agrostiettum. Na vlh
hkých
stanovištíchh se vyskytu
ují pcháčovéé louky a tu
užebníková lada, v mennší míře veg
getace
vlhkých naarušovaných
h půd. Dále zde nalezn
neme širokollisté suché ttrávníky a to
t i s
výskytem jalovce a orchidejí. Malopplošně se naa území EVL Beskydy vyyskytují podh
horské
smilkové trrávníky, štěrrbinová vegeetace skal, prameniště, sllatiniště a m
mokřadní veg
getace.
Poměrně roozšířené jsou
u vysoké mezzofilní a xero
ofilní křoviny
y.
Na pruddkých svazícch se maloploošně nacházíí suťové lesy
y. Objevují s e na mezotro
ofních
rankerech, často sycených svahovoou vodou, i na
n jemně skeletnatých ppůdách na hrranách
svahů. Suťové lesy moh
hou přecházeet v horské klenové
k
bučin
ny.
Mimo tyto
t
porosty se lze přev ážně v nižšíích polohách
h setkat s nááhradními po
orosty
kapradinovvých niv as. Daphno mezerei-Drryopteridetum
m filicis-maaris (převážžně v
polohách horských
h
kleenových buččin), ale i patrně
p
primárními poroosty této veg
getace
vázanými na
n strmé solliflukční svah
ahy v zářezecch potoků. Maloplošně
M
jjsou podél potoků
p
vyvinuty liniové
l
porosty devětsiloových lemů. Roztroušen
ně a malopplošně se ob
bjevují
pískovcovéé skalní výcchozy. Bezllesé enklávy
y ve vrchollových partiiích, tzv. po
olany,
reprezentujje vegetace podhorských
p
h smilkových
h trávníků as. Anthoxanttho-Agrostieetum a
as. Violion caninae.
Hlavním
mi faktory, které
k
působí na EVL Besskydy jsou lesní
l
hospoddaření, mysliv
vost a
turistický ruch.
r
Lesní porosty
p
jsou silně ovlivn
něné lesním hospodářství
h
ím. Ohroženy
y jsou
zejména plochy květn
natých bučinn a jedlobuččin, které jsou po vykáácení zalesňovány
smrkem, přřípadně jen na
n menších pplochách staanovištně vhodnými druhhy. Mladé lisstnáče
jsou poškoozovány vlivem vysokýchh stavů spárrkaté zvěře. Je patrný ússtup Abies allba ze
všech typůů porostů. V jihovýchoodní části úzzemí porostty bučin jižž ztratily sou
uvislý
charakter a jsou rozčlleněny buď pasekami, nebo
n
porosty
y s převahou
ou smrku. Po
orosty
smrčin jsouu převážně středně, lokállně až těžce poškozeny imisemi (náslledné okysellování
půdy), přiičemž rozsáhlé porostyy jsou vytěžženy a nah
hrazovány zzcela nevhod
dnými
alochtonním
mi populaceemi smrku ztepilého (tzv. nížinn
ná forma), jjež výrazněě trpí
abiotickým
mi faktory, a dále
d také sevveroamerický
ým druhem Picea
P
pungenns.
Lesním hospodařen
ním jsou takké ohrožovány všechny typy prameenišť, subalp
pínské
bylinné lem
my a vodní toky.
t
Ohrožeení kromě zn
nečistění vod
dy představuují snahy o čistění
č
koryt od seedimentů.
Na něktterých místeech již proniikají do území synantropní a ruderáální druhy ro
ostlin.
Malé lučníí enklávy vee vyšších poolohách jsou
u zpravidla ponechány
p
lladem a zarůstají,
popř. jsou zalesňovány
y smrkem. V důsledku snižování
s
staavů dobytka,, přestala bý
ýt řada
luk a pastvvin obhospod
dařována. Uppuštění od ko
osení a od pastvy má za nnásledek snižžování
druhové diverzity těch
hto biotopů.. Na opuštěěných loukách dominujíí trávy, posstupně
dochází k zarůstání Aeegopodium ppodagraria, Brachypodiu
um pinnatum
m, Chaeroph
hyllum
aromaticum
m a k expanzzi křovin a str
tromů.
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Dalším důležitým negativním faktorem jee převod luk
k na vysokooprodukční travní
porosty. Hnojení
H
a náásledná dom
minance kon
nkurenčně siilných vysokkostébelných
h trav
eliminují růůst širokolisttých bylin.
mapa hrannice evropsk
Obr. 4: Schematická
S
ky významn
né
lokality Beeskydy (zdrojj: AOPK ČR
R).

Základní popis jedno
otlivých přeedmětů och
hrany EVL Beskydy, jjejich schop
pnosti
snášet anttropogenní zátěž, výskkyt v zájmov
vém území a možné oovlivnění reaalizací
záměru:
Předměty ochrany,
o
které nebudou negativně do
otčeny hodnoceným zám
měrem:
3220 - Alpín
nské řeky a byylinná vegetacce podél jejich
h břehů:
Jedná se o mladé
m
štěrkop
pískové lavicee na březích řek a ostrůvky
y v korytech ttoků v montán
nním a
submontánnním stupni na místech s vhhodnými podm
mínkami pro sedimentaci
s
unnášeného matteriálu.
Typicky vyvvinuté porosty
y se obvykle nnacházejí na vlhkých
v
písčitých okrajích nnáplavů položžených
nízko nad vodní
v
hladinou
u. Při pravideelných jarních
h záplavách dochází
d
často k destrukci porostů
p
přeplavovánním a přemísťo
ováním štěrkuu. Porosty ustu
upují při výrazznějším zastínnění.
Celková rozzloha tohoto přředmětu ochraany na území EVL Beskydy
y činí pouze ccca 2,25 ha.
Tento předm
mět ochrany je obecně ohhrožen regulaacemi vodních
h toků vedouucích ke změn
nám v
sedimentačnním režimu, protipovodňov
p
vými opatřeníími spojeným
mi s úpravou bbřehů a korytt toků,
úpravou korryt po povodních, eutrofizaccí (zdroj: AOP
PK).
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
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3240 - Alpín
nské řeky a a jejich
j
dřevinn
ná vegetace s vrbou šedou (Salix eleagnnos)
Tento předm
mět ochrany se nachází nna relativně vyvýšených
v
polohách,
p
na mladých i starších
štěrkových a štěrkopískov
vých říčních nnáplavech jak v korytech to
oků, tak na pobbřežních štěrk
kových
lavicích. Opproti štěrkov
vým náplavům
m bez keřov
vé vegetace je
j půdotvornýý proces zprravidla
pokročilejší,, s akumulaccí jemnozeměě a humusu. Níže položené části štěrk
rkových náplaavů se
každoročně obnovují přři vysokých stavech vody
y na jaře neebo při většíích neperiodických
povodních z přívalových
h srážek. K ppřeplavování a destrukci vyšších
v
částí náplavů s keeřovou
vegetací docchází řidčeji, neboť
n
svou výýškou odpovíd
dají úrovni maaxim jarní voddy.
Celková rozzloha tohoto přředmětu ochraany na území EVL Beskydy
y činí pouze ccca 2 ha.
Tento předm
mět ochrany jee obecně ohrožžen regulacem
mi vodních tok
ků, protipovoddňovými opattřeními
spojenými s úpravou břeh
hů a koryt tokůů, těžbou štěrk
ku (zdroj: AO
OPK).
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
5130 - Forrmace jalovcce obecného (Juniperus communis) na
n vřesovištícch nebo váp
pnitých
trávnících
Uvedené příírodní stanoviiště se vyskyttuje na území EVL Beskyd
dy jen vzácně (1,37 ha) v podobě
p
sekundární vegetace
v
vzniiklé po odlesnnění na místecch acidofilních
h bučin, borůů a horských smrčin,
s
zpravidla naa opuštěných nebo ochuzenných pastvináách, narušovaných okrajíchh cest či na haldách
h
hlušiny navrršených při něěkdejší těžbě rrud. Půdy mají kyselou reak
kci.
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro toto ppřírodní stano
oviště je zarůsstání stromy a keři, obohacování
dusíkem z atmosférických
h spadů, absennce pastvy, vy
ypalování nebo
o jiné narušovvání porostů.
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
6210 - Poolopřirozené suché trávnííky a facie křovin na vápnitých poodložích (FeestucoBrometalia))
Uvedené příírodní stanoviiště se vyskytuuje na území EVL Beskydy
y vzácně (2,400 ha), na mírn
nějších
svazích, zprravidla orienttovaných k jihhu. Půdy jso
ou středně hlu
uboké až hluuboké, nejčasttěji na
měkčích seddimentárních horninách
h
kříddy, starších i mladších třetiihor, na sprašíích a podsvah
hových
deluviích.
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro toto přírodní stan
noviště je neo
obhospodařovvání pozemků
ů, spad
atmosférickéého dusíku a následný vznnik druhově chudých
c
porosstů s vysokouu biomasou válečky
v
prapořité (B
Brachypodium
m pinnatum) , zarůstání invazními dřřevinami pajjasanem žlázznatým
(Ailanthus altissima), kustovnicí
k
cizzí (Lycium barbarum) a trnovníkem
m akátem (R
Robinia
orovice lesní ((Pinus sylvestrris), případně borovice černné (P. nigra).
pseudacaciaa), výsadby bo
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
hově bohaté smilkové lou
uky na silikátových podložžích v horský
kých oblastech
h (a v
6230* Druh
kontinentáln
ní Evropě v podhorských ooblastech):
Uvedené priioritní přírodn
ní stanoviště sse vyskytuje na území EV
VL Beskydy reelativně maloplošně
(77,75 ha) v podhorskýcch a horskýcch polohách jako náhradn
ní vegetace ppo různých typech
acidofilních lesů.
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro toto prioritní přírrodní stanovišště je změna charakteru biotopu
b
(např. upušttění od pastvy či kosení), jehho fyzická lik
kvidace (např. zastavění) či hrubá disturbance.
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
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6430 Vlhkom
milná vysokobylinná lemo vá společensttva nížin a horrského až alppínského stupn
ně:
Uvedené příírodní stanoviiště se vyskytuuje na území EVL
E
Beskydy
y roztroušeně (14,39 ha) v nivách
planárního až
a supramonttánního stupnně, na březích
h a náplavech
h horských pootoků a bystřřin, ve
vlhkých žlabbech a kotlináách v montánnním – supramo
ontánním stup
pni, nebo na prrameništích.
Obecně hlavním ohrožen
ním pro uveddené stanovišště je změna charakteru bbiotopu (odvo
odnění,
změna chem
mismu, zalessňování apodd.), jeho fyzzická likvidaace (např. zaastavění) či hrubá
disturbance..
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
nzivní sečenéé louky nížin až podhůří (Arrhenatheerion, Brachyypodio-Centau
ureion
6510 Exten
nemoralis):
Dané příroddní stanoviště se vyskytuje nna území EVL
L Beskydy ro
oztroušeně a hhojně (519,34 ha) na
lokalitách exxtenzivně hno
ojených, jednoo- až dvojsečn
ných luk v alu
uviích řek, na svazích, násp
pech, v
místech bývvalých polí, na zatravněnných úhorech
h a v ovocn
ných sadech od planárního do
montánního stupně, většin
nou v blízkostti sídel.
Obecně hlavvním ohroženíím pro toto staanoviště je zm
měna charakteru biotopu, zm
měna péče o porosty
p
(upuštění odd kosení či passtvy), jeho fyzzická likvidace (např. zastav
vění) či hrubáá disturbance.
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
u pěnovců (Crratoneurion):
7220* Petriffikující prameeny s tvorbou
Popisované prioritní příro
odní stanovišttě se vyskytuje na území EV
VL Beskydy bbodově s min
nimální
celkovou rozzlohou (0,05 ha)
h na lokalitáách vápencový
ých pramenišťť s alkalickouu vodou.
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro uvedeené prioritní stanoviště
s
je změna charakkteru biotopu (např.
odvodnění, změna chem
mismu prostředdí, zalesnění)), jeho fyzick
ká likvidace ((např. zastavěění) či
hrubá disturrbance.
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
getace silikáto
tových skalnattých svahů:
8220 - Chassmofytická veg
Uvedené příírodní stanoviiště se vyskyttuje na území EVL Beskyd
dy vzácně (5,779 ha) na stin
nných i
slunných skkalních srázecch a balvanovvých rozpadech v údolích, drolinách vu
vulkanických kopců,
k
vzácněji takké v opuštěn
ných lomech a na starých
h zdech, kde však zpraviidla chybějí mnohé
m
diagnostickéé druhy.
Obecně hlavvním ohroženíím pro uvedenné stanoviště je
j eutrofizace..
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
ně nepřístupné veřejnosti:
8310 Jeskyn
Uvedené příírodní stanoviště se vyskytuuje na území EVL
E
Beskydy
y bodově (0,0112 ha).
Obecně hlaavním ohrožeením pro totoo stanoviště je změna ch
harakteru biootopu (např. změna
chemismu prostředí)
p
či hrrubá disturbannce.
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
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9110 Bučinyy asociace Lu
uzulo-Fagetum
m:
Jedná se o přírodní stano
oviště, které jje plošně nejrrozsáhlejším přírodním staanovištěm na území
EVL Beskyydy, kde se vy
yskytuje roztrroušeně a hojn
ně (2504,79 ha).
h Jedná se o floristicky chudé
acidofilní poorosty na mineerálně chudýcch horninách, často s příměssí smrku, příppadně jedle.
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro uvedeené stanovištěě je změna ch
harakteru biottopu či jeho fyzická
f
likvidace (zzměna přirozzeného druhoového složen
ní porostu-zejména výraznná obnova porostů
p
smrkem, hollosečný způso
ob hospodařenní, zastavění apod.).
a
V prostoru navržených
n
sttaveb se tentoo typ stanoviště nenachází. Porost tohotoo typu stanov
viště se
vyskytuje východně
v
od zájmového úúzemí a realiizací záměru nebude nijakk dotčen. Lze tedy
konstatovat,, že nedochází k prostorovvému překryv
vu daného sttanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
sperulo-Fagettum:
9130 Bučinyy asociace Asp
Jedná se o přírodní
p
stano
oviště, které jee druhým plo
ošně nejrozsáh
hlejším příroddním stanovišttěm na
území EVL
L Beskydy, kd
de se vyskytuuje roztroušen
ně, hojně (1661,24 ha) naa svazích se středně
s
hlubokými až
a hlubokými,, trvale provlhhčenými půdam
mi s dobrou humifikační
h
scchopností.
Obecně hlaavním ohrožen
ním pro totoo stanoviště je změna chaarakteru biotoopu či jeho fyzická
f
likvidace (zzměna přirozzeného druhoového složen
ní porostu-zejména výraznná obnova porostů
p
smrkem, hollosečný způso
ob hospodařenní, zastavění apod.).
a
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
ubalpínské bbučiny s javo
orem (Acer) a šťovíkem horským (R
Rumex
9140 Středdoevropské su
arifolius):
Jedná se o přírodní staanoviště vysookobylinných
h horských jaavoro-bukovýých lesů s příměsí
p
sutinových dřevin na měělkých půdáchh s vyšším obsahem skeleetu a příznivoou humifikacíí. Toto
přírodní stannoviště se vyskytuje na územ
mí EVL Besk
kydy roztroušeeně (88,34 ha)).
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro uvedeené stanovištěě je změna ch
harakteru biottopu či jeho fyzická
f
likvidace (zzměna přirozzeného druhoového složen
ní porostu-zejména výraznná obnova porostů
p
smrkem, hollosečný způso
ob hospodařenní, zastavění apod.).
a
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
habřiny asocia
ace Galio-Carrpinetum:
9170 Duboh
Uvedené příírodní stanoviiště se vyskytu
tuje na území EVL Beskyd
dy poměrně hoojně (135,59 ha),
h na
živinami boohatých půdácch, obvykle hllubších, na sv
vazích a plošin
nách v nadmoořských výškáách do
450 m, vzáccněji výše.
Obecně hlaavním ohrožen
ním pro totoo stanoviště je změna chaarakteru biotoopu či jeho fyzická
f
likvidace (zzměna přirozzeného druhoového složen
ní porostu, holosečný
h
zppůsob hospod
daření,
zastavění appod.).
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
Acerion na svaazích, sutích a v roklích:
9180* Lesy svazu Tilio-A
Uvedené priioritní přírodn
ní stanoviště s e vyskytuje na
n území EVL Beskydy relaativně hojně (189,59
ha) na mezzotrofních ran
nkerech prudkkých svahů, často
č
sycenýcch svahovou vodou, i na jemně
skeletnatýchh půdách na hrranách svahů.
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Obecně hlavvním ohrožen
ním pro uvedeené stanovištěě je změna ch
harakteru biottopu či jeho fyzická
f
likvidace (zzměna přirozzeného druhoového složen
ní porostu, holosečný
h
zppůsob hospod
daření,
zastavění appod.).
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
91E0* Smíššené jasanovo
o-olšové lužníí lesy temperá
átní a boreáln
ní Evropy (Allno-Padion, Alnion
A
incanae, Saalicion albae)::
Toto prioritnní přírodní stanoviště se vvyskytuje na území
ú
EVL Beskydy
B
malopplošně (11,49
9 ha) v
nejnižších částech aluvií řek
ř a potoků, kde jsou hlav
vním ekologick
kým faktorem
m pravidelné záplavy
způsobené povrchovou
p
vo
odou nebo zam
mokření způso
obené podzem
mní vodou.
Obecně hlaavním ohrožen
ním pro totoo stanoviště je změna chaarakteru biotoopu či jeho fyzická
f
likvidace (zzměna vodníh
ho režimu naa lokalitě, zm
měna přirozen
ného druhovéhho složení po
orostu,
zastavění appod.).
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
9410 Acidoffilní smrčiny (Vaccinio-Picceetea):
Uvedené příírodní stanoviiště se vyskytuuje na území EVL
E
Beskydy
y roztroušeně a hojně (488,,61 ha)
v nejvyššíchh partiích Besk
kyd.
Obecně hlaavním ohrožen
ním pro totoo stanoviště je změna chaarakteru biotoopu či jeho fyzická
f
likvidace (hholosečné hosp
podaření, výsaadba sazenic geneticky nev
vhodného půvvodu, zastavěn
ní, vliv
imisní zátěžže apod.).
V prostoru navržených
n
sttaveb ani v beezprostředním
m okolí se ten
nto typ stanovviště nenacházzí. Lze
tedy konstattovat, že nedo
ochází k prosttorovému přek
kryvu daného stanoviště a aaktivit souvisejících
s realizací navrženého
n
záměru. Nedoojde také k dálkovému vliivu na toto sstanoviště. Z těchto
důvodů není uvedené příírodní stanovviště dále předmětem hodn
nocení.
m
(Acconitum firmu
um subsp. morravicum):
Oměj tuhý moravský
Uvedený drruh se v zájmovém území EVL Beskyd
dy vyskytuje roztroušeně
r
naa vlhkých až mírně
podmáčenýcch a prosvětlených biotoppech v okolí lesních pram
menišť a podéél horských potoků.
p
V současnossti je z Besky
yd známo zhruuba 130 lokallit výskytu toh
hoto druhu, ppřičemž početn
nost je
odhadovánaa na cca 10 tisííc jedinců. Vee většině přípaadů není oměj tuhý moravskký výrazně oh
hrožen.
Obecně hlavvním ohrožením pro uvedenný druh je zm
měna charakterru jeho stanovviště či jeho fyzická
f
likvidace (rruderalizace porostů v bllízkosti komu
unikací, zvyššování zápojee lesních po
orostůpodsadby dřřevin, holoseččný typ lesníhho hospodařeení, hrubá disturbance na sstanovišti, zasstavění
biotopu apod.).
Tento druh se přímo na zájmových
z
pllochách ani v bezprostředníím okolí nevyyskytuje. Ned
dochází
tedy k prosstorovému přřekryvu výskkytu daného druhu a ak
ktivit souvisej
ejících s navrženým
záměrem. Nedojde
N
také k dálkovému vvlivu na biotop
p tohoto druhu
u. Z těchto důůvodů není uv
vedený
druh dále předmětem
p
ho
odnocení.
Šikoušek zeelený (Buxbau
umia viridis):
Tento převáážně saprofytický druh meechorostu rosstoucí zejmén
na na tlejícíchh padlých km
menech
stromů, kláddách a pařezeech, sporadickky na lesním
m humusu ve vlhčích polosstinných a stiinných
porostech see v zájmovém území EVL B
Beskydy vysk
kytuje minimálně na 4 zjištěěných lokalitáách. Na
jedné z nichh se nachází v současné dobbě nejbohatší známá populaace tohoto druuhu v ČR a je velice
pravděpodobbné, že se zdee tento druh vyyskytuje v ješttě větší míře, než bylo zjiště
těno.
Druh je velmi citlivý na změnu vlhkoosti (vysušeníí) substrátu. Hlavním
H
ohroožením pro uv
vedený
druh je změěna charakteru
u jeho stanoviiště či jeho fy
yzická likvidaace (výraznějšší kácení vzro
ostlých
dřevin-prosvvětlování poro
ostů, odstraňovvání padlých kmenů dřevin
n apod.).
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Tento druh se v řešeném
m území nevysskytuje. Nedo
ochází tedy k prostorovémuu překryvu výskytu
daného druhhu a aktivit souvisejících
s
s realizací naavrženého zám
měru. Nedojdee také k dálko
ovému
vlivu na biotop tohoto dru
uhu. Z těchto ddůvodů není uvedený
u
druh
h dále předm
mětem hodnoccení.
odes sulcatus) :
Rýhovec praalesní (Rhyso
Uvedený druh
d
se vysk
kytuje v praleesovitých lessních porosteech na územ
mí EVL Beskydy.
Bionomickyy je Rhysodes sulcatus vázán
án na staré, v různém
r
stadiu se rozkládajíccí dřevo.
Obecně hlavvním ohrožením pro uvedenný druh je zm
měna charakterru jeho stanovviště či jeho fyzická
f
likvidace (odstraňování padlých i stojíccích trouchniv
vějících kmenů
ů dřevin apodd.).
Tento druh se v řešeném
m území nevysskytuje a nem
má zde vhodné podmínky k životu. Ned
dochází
tedy k prostorovému přek
kryvu výskytuu daného druh
hu a aktivit sou
uvisejících s rrealizací navržženého
záměru. Neddojde také k dálkovému
d
vliivu na biotop tohoto druhu
u. Z těchto dův
ůvodů není uv
vedený
druh dále předmětem
p
ho
odnocení.
Lesák ruměělkový (Cucuju
us cinnaberin
nus):
Tento druh vyžaduje
v
ke svému vývoji ddostatečný po
očet padlých či
č zlomených sstromů v souv
vislých
lesních poroostech s přirozzenou skladboou dřevin (vyv
víjejí se v hnijícím vlhkém llýku pod uvollněnou
borkou padllých či zlomen
ných listnatýchh stromů nebo
o ulomených silných
s
větvícch).
Obecně hlavvním ohrožením pro uvedenný druh je zm
měna charakterru jeho stanovviště či jeho fyzická
f
likvidace (odstraňování padlých i stojíccích trouchniv
vějících kmenů
ů dřevin apodd.).
Tento druh se v řešeném
m území nevysskytuje a nem
má zde vhodné podmínky k životu. Ned
dochází
tedy k prostorovému přek
kryvu výskytuu daného druh
hu a aktivit sou
uvisejících s rrealizací navržženého
záměru. Neddojde také k dálkovému
d
vliivu na biotop tohoto druhu
u. Z těchto dův
ůvodů není uv
vedený
druh dále předmětem
p
ho
odnocení.
Střevlík hrbbolatý (Carabu
us variolosus)):
Hygrofilní střevlík
s
přírod
dě blízkých hhorských lesů žijící v prameništích, potoocích a navazu
ujících
podmáčenýcch plochách. Proniká i do navazujících nelesních staanovišť, jakým
mi jsou suballpínské
louky, ale i např. sjezdov
vé tratě. Vývooj druhu je váázán na tlející kmeny, kde zimují dospěllci. Na
území ČR znám
z
recentn
ně pouze z něěkterých poho
oří na Moravě. V Beskydeech je místy hojný,
směrem na západ jeho výskyt
v
doznívvá, častější je ještě např. v Hrubém Jeseeníku (Hůrka 1996,
Kašák et Kuuras 2007, Maatern et al. 20007, Niedl 1959
9, Spitzer et Konvička
K
20100).
V zájmovém
m území EV
VL Beskydy se druh vyskytuje zejm
ména na březzích vodních toků,
prameništíchh a mokřadech
h v listnatých,, smíšených, ale
a i jehličnatý
ých lesích.
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro tentoo druh je změěna charakteru
u jeho stanovviště či jeho zničení
z
(změna voddního režimu
u, velkoplošnné kácení po
orostu- přílišn
né otevření dosud zastín
něných
stanovišť, znnečištění vody
y, zastavění biiotopu apod.)..
Tento druh se v řešeném
m území nevysskytuje a nem
má zde vhodné podmínky k životu. Ned
dochází
tedy k prostorovému přek
kryvu výskytuu daného druh
hu a aktivit sou
uvisejících s rrealizací navržženého
d
vliivu na biotop tohoto druhu
u. Z těchto dův
ůvodů není uv
vedený
záměru. Neddojde také k dálkovému
druh dále předmětem
p
ho
odnocení.
us montandon
ni):
Čolek karpaatský (Trituru
Uvedený drruh naleznemee v rybnících,, jezírkách v lomech,
l
drobn
ných lesních a lučních tůňk
kách a
rybníčcích, ale i v zatopeených příkopeech, mokřadeech na kalištícch zvěře a v kalužích na lesních
l
blátivých ceestách.
Obecně hlaavním ohrožen
ním pro uveddený druh jee změna charrakteru jeho stanoviště či zánik
stanoviště (oodvodňování luk,
l lesů, příkkopů u cest, reegulace vodoteečí, vysoké ryb
ybí osádky v místech
m
výskytu apood.).
Tento druh se v řešeném
m území nevysskytuje a nem
má zde vhodné podmínky k životu. Ned
dochází
tedy k prostorovému přek
kryvu výskytuu daného druh
hu a aktivit sou
uvisejících s rrealizací navržženého
d
vliivu na biotop tohoto druhu
u. Z těchto dův
ůvodů není uv
vedený
záměru. Neddojde také k dálkovému
druh dále předmětem
p
ho
odnocení.
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Velevrub tuppý (Unio crasssus):
Tento druh se v zájmovém
m území EVL
L Beskydy nachází v málo úživných tocíích (např. Vseetínská
Bečva).
Obecně hlaavním ohrožen
ním pro uveddený druh jee změna charrakteru jeho stanoviště či zánik
stanoviště (znečištění
(
to
oků, vodohosspodářské záásahy-regulačn
ní úpravy naa tocích, čištění a
prohlubovánní koryta, přeh
hrazení toků vvodními stupni či jezy apod.).
Tento druh se v řešeném
m území nevysskytuje a nem
má zde vhodné podmínky k životu. Ned
dochází
tedy k prostorovému přek
kryvu výskytuu daného druh
hu a aktivit sou
uvisejících s rrealizací navržženého
záměru. Neddojde také k dálkovému
d
vliivu na biotop tohoto druhu
u. Z těchto dův
ůvodů není uv
vedený
druh dále předmětem
p
ho
odnocení.
Kuňka žlutoobřichá (Bombina variegatta):
Tento druh tráví většinu roku ve voděě (drobné lesn
ní a luční tůňk
ky, zatopené ppříkopy a kaluže na
lesních bláttivých cestách
h, případně loouže na kalištích zvěře), kde dochází k páření a kladení
k
vajíček v záávislosti na deštích (od dubnna do srpna). Na sklonku lééta žáby voduu opouštějí a migrují
m
k zimním úkkrytům. V zájm
movém územíí EVL Beskyd
dy se druh vysskytuje roztrouušeně.
Obecně hlaavním ohrožen
ním pro uveddený druh jee změna charrakteru jeho stanoviště či zánik
stanoviště (oodvodňování luk,
l lesů, příkkopů u cest, reegulace vodoteečí, vysoké ryb
ybí osádky v místech
m
výskytu apood.).
Tento druh se v řešeném
m území nevyyskytuje a nem
má zde vhodn
né podmínky k životu (chy
ybějící
vodní či mokřadní
m
biottopy v prostooru navržené výstavby). Nedochází
N
teedy k prostoro
ovému
překryvu výýskytu daného
o druhu a akt
ktivit souvisejíících s realizaací navrženéhho záměru. Nedojde
také k dálkoovému vlivu na biotop toohoto druhu. Z těchto dův
vodů není uuvedený druh
h dále
předmětem
m hodnocení.
Vydra říčníí (Lutra lutra):
V rámci Čeeské republiky
y existuje někkolik oblastí, které jsou vy
ydrou trvale oobývány, na zbytku
z
území se vyyskytuje pouzee přechodně nnebo vůbec. V oblasti Besk
kyd se vyskytuuje významnáá trvalá
populace vyydry říční. Vy
ydra říční migr
gruje podél vo
odních toků naa větší vzdáleenosti i mimo území
EVL Beskyddy.
V současnossti patří mezi nejvýznamněj
n
jší ohrožující faktory především autoprovvoz a nelegáln
ní lov.
Tento druh se v prostoru
u navržené sttavby nevysky
ytuje a nemá zde vhodné podmínky k životu
(chybějící vodní
v
či mok
křadní biotopyy v prostoru navržené
n
výstavby). Výsky
kyt druhu v bllízkém
prostoru tokku Maretky nelze vylouččit, není však
k pravděpodo
obné negativnní ovlivnění tohoto
předmětů výstavbou
v
či provozem zááměru. Nedocchází tedy k prostorovémuu překryvu výskytu
daného druhhu a aktivit souvisejících
s
s realizací naavrženého zám
měru. Nedojdee také k dálko
ovému
vlivu na biotop tohoto dru
uhu. Z těchto ddůvodů není uvedený
u
druh
h dále předm
mětem hodnoccení.
Netopýr velkký (Myotis myyotis):
Jedná se o druh, který využívá
v
jako zimoviště nejjrůznější typy
y podzemníchh prostor – jeeskyně,
štoly, sklepyy, kanály v hrázích
h
přehra
radních nádržíí. Letní kolon
nie samic osíídlují půdy velkých
budov (kostelů, zámků ap
pod.).
Netopýr vellký je nejvíce ohrožen přesstavbami střecch a půdních prostorů
p
budoov, kde se naccházejí
letní koloniee. Dalšími fak
ktory jsou rušeení na zimoviištích a nevho
odný způsob uuzavírání vcho
odů do
starých důlnních děl a jeskyní.
Tento druh se v řešeném
m území nevysskytuje a nem
má zde vhodné podmínky k životu. Ned
dochází
tedy k prostorovému přek
kryvu výskytuu daného druh
hu a aktivit sou
uvisejících s rrealizací navržženého
záměru. Neddojde také k dálkovému
d
vliivu na biotop tohoto druhu
u. Z těchto dův
ůvodů není uv
vedený
druh dále předmětem
p
ho
odnocení.

Předměty ochrany,
o
které mohou býýt negativně dotčeny hod
dnoceným zááměrem:

Vlk obecn
ný (Canis lu
upus):
Jedná se o prioritní drruh dle Směrrnice o stano
ovištích. V minulosti
m
se vlk během svého
pronásledoování člověk
kem nejdéle z celé ČR udržel práv
vě v oblasti Beskyd, kd
de byl
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zaznamenáán i na počáttku 20. stoleetí (pravděpo
odobně se však už jednaalo o migran
nty ze
Slovenska)). V poloviněě 90. let se oobjevila asi pětičlenná
p
sm
mečka v odleehlé části Beeskyd,
projevující znaky stáléh
ho usídlení. Ta byla veliice pravděpo
odobně neleggálně likvido
ována,
až došlo kolem
k
roku 1997 k jejíímu zániku. Část vlků se mohla taaké vrátit zp
pět na
Slovensko.. V zimě 1998/99 se vvlk objevov
val vzácně pouze
p
v poohraniční části na
Jablunkovssku i v jižníí části Beskyyd. V roce 2000 bylo zastřeleno
z
neejméně 7 vllků na
slovenské straně
s
Besky
yd. V současnnosti je výsk
kyt vlka prav
videlně prokaazován na rů
ůzných
místech EV
VL Beskydy, včetně výsskytu v k.ú. Vidče
V
ve Vssetínských vrrších. Význaamnou
skutečnostíí udržující zdejší poppulaci je migrace
m
jediinců mezi EVL Besky
ydy a
Slovenskem
m, případně Polskem.
P
Hlavním faktorem
f
oh
hrožujícím eexistenci dru
uhu je před
devším přím
mé pronásled
dování
člověkem. Velmi význ
namná je nnutnost zach
hování možn
nosti migraccí mezi lokáálními
populacem
mi.
Při aktuálnním terénním
m průzkumu nebyly v ok
kolí navrženéého záměru zjištěny pob
bytové
znaky vlkaa obecného. Výskyt vvlka obecnéh
ho je však z minulosti udáván z okolí
zájmovéhoo území. Něk
kolikrát bylyy na okolních
h loukách naalezeny napřř. vlkem rozttrhané
ovce. Jednnotlivé nálezzy jsou zobrrazeny na Obr.
O
5 a popsány v T
Tab. 1. Vzhledem
k dřívějším
m údajům o výskytu vlkka v okolí navrženého
n
záměru
z
a lookalizaci nav
vržené
stavby v osse vytyčenéh
ho dálkovéhho migračníh
ho koridoru nelze a prioori vyloučit, že se
v prostoru plánované
p
vý
ýstavby či v blízkém oko
olí může vysk
kytovat napřř. během mig
grace.
Z těchto důůvodů je uveedený druh d
dále předměětem hodnoccení.
ných nálezů pobytových stop vlka obecného v ookolí hodnoceného
Obr. 5: Záákres uváděn
záměru (poodkladová daata: NDOP A
AOPK ČR 20
014).
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Tab. 1: Poopis jednotliivých uváděěných nálezů
ů pobytových stop vlka obecného (Canis
(
lupus) v okkolí navrženéého záměru.
ID nálezu
1

datum
15.07.2005

popis náleezu
trus v lokaalitě Hradisko
o - Zubří

2

22.3.2008

3

21.6.2005

vlčí stopy 9 - 10 cm dlo
ouhé vedly
po blátivéé cestě na prav
vém břehu
Bečvy, oddbočily pravd
děpodobně
k Veřovickkým vrchům
pobytové stopy, Úlehle

4

21.6.2005

pobytové
Vidče

stopy,

Hrradisko

-

auto
a
nálezu
RNDr.
R
Dana Bartošová (Bufka
(
2006)
2
Bartošová
B
D
Dana
(Barrtošová
2010)
2
RNDr.
R
Dana Bartošová (Bufka
(
2006)
2
M.
M Daďoureek, RNDr. Dana
Bartošová
B
(Buufka 2006)

Rys ostrovvid (Lynx lyynx):
Na většiněě území Česk
ké republikyy byl rys vyhuben v prů
ůběhu 18. stooletí. Oblastt EVL
Beskydy paatří mezi dvěě hlavní oblaasti stálého vý
ýskytu rysa v ČR.
Hlavní příčinou ohrožžení rysa osstrovida je přímé
p
pronáásledování zee strany člo
ověka.
Významnýým faktorem se však stáává i fragm
mentace vhod
dných biotoppů a vysokáá míra
rušení. Při aktuálním terénním prrůzkumu neb
byly v okolí navrženéhoo záměru zjištěny
pobytové znaky
z
rysa. Data
D o výskyytu rysa z prrostoru uvažovaného zám
měru či jeho okolí
nejsou znám
my.
S ohledem na lokalizacci záměru v trrase vytyčen
ného dálkového migračníhho koridoru, nelze
a priori vyloučit, že se rys ostrovidd může ojed
diněle vyskyttovat v okolíí záměru, zejjména
při migracci jednotlivý
ých jedinců. Z výše uveedených dův
vodů je uveedený druh
h dále
předmětem
m hodnocení.

Medvěd hnědý (Ursu
us arctos):
Jedná se o prioritní druh dle Směrniice o stanoviištích. Na přeelomu 19. a 220. století medvěd
m
hnědý na území
ú
Besky
yd praktickyy vymizel. Po druhé světové válce sse medvěd poprvé
p
znovu objeevil v oblastii EVL Beskyydy až v rocce 1973. Začčátkem 80. llet byli medv
vědi v
této oblastii zaznamenááni vícekrát, přičemž byllo prokázáno
o i přezimovvání. Po rocee 1983
se medvěddi pravděpod
dobně stáhlii do řídce osídlené
o
hraaniční oblastti, kde byl téměř
každoročněě potvrzen jejich výskytt. Od koncee 80. let doššlo k další m
migraci med
dvědů,
jednak na jih,
j ale především směreem západním
m. Jednalo see spíš o zatooulané kusy, jejich
výskyt byll víceméně dočasný. Slledování pob
bytových zn
naček medvěěda v Besk
kydech
prokázalo v současné době přítom
mnost 1 až 4 jedinců se známkami sstálého výsk
kytu v
různých míístech Besky
yd.
Hlavním ohhrožením pro medvěda sse stává frag
gmentace vho
odných biotoopů a vysokáá míra
rušení. V současnosti
s
i v budoucnuu je existencce medvěda hnědého
h
plně
ně závislá na stavu
populace na
n Slovensku
u. Nezbytné jje tedy ucho
ovat možnostt migrací nejjen do souseedních
slovenskýcch hor, ale tak
ké dále západdním směrem
m.
Při aktuálnním terénním
m průzkumu nebyly v ok
kolí navrženéého záměru zjištěny pob
bytové
znaky meddvěda hnědého. Data o výskytu medvěda z prostoru vsýtavvby ovčína a jeho
okolí nejsoou známy anii z minulosti..
S ohledem na lokalizacci záměru v trrase vytyčen
ného dálkového migračníhho koridoru, nelze
a priori vylloučit, že se medvěd
m
hněddý může ojed
diněle vysky
ytovat v okolílí záměru, zejjména
při migracci jednotlivý
ých jedinců. Z výše uveedených dův
vodů je uveedený druh
h dále
předmětem
m hodnocení.
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Rekapitulaace potenciá
álně dotčenýých předměttů ochrany EVL
E
Beskyddy:
Mezi přředměty och
hrany EVL B
Beskydy, ježž mohou být potenciálněě dotčeny reaalizací
hodnocenéhho záměru,, byly úvoodním screeeningem zařřazeny náslledující evrropsky
významné druhy živočiichů – velké šelmy: vlk obecný,
o
rys ostrovid,
o
meedvěd hnědý
ý.

4. Ho
odnoce
ení zá
áměru
4.1 Hod
dnoceníí úplnosti podkla
adů pro posouz ení
Podkladdy dodané zadavatelem,
z
, jež popisuj
ují projektový záměr, prrovedený ak
ktuální
terénní průůzkum, zpraccování druhoových nálezo
ových dat, daat nálezové ddatabáze ND
DOP a
mapování biotopů
b
sousstavy Natura 2000, posky
ytnutých AO
OPK ČR i zprracování ostatních
digitálních a tištěných podkladů,
p
byyly dostatečn
né pro proved
dení hodnoceení.

4.2 Hod
dnoceníí vlivů zá
áměru na
n dotče
ené před
dměty
ochran
ny
4.2.1 Mettodika hod
dnocení výýznamnos ti vlivů
Pozornoost hodnocen
ní dle §45i Z
ZOPK byla zaměřena
z
naa vyhodnoceení možných vlivů
navrženéhoo záměru „Stavba
„
ovččína v k.ú. Vidče“ na předmět oochrany evrropsky
významné lokality Besk
kydy.
Konkréttně byla po
ozornost pře dloženého hodnocení
h
dle
d §45i ZO
OPK zaměřena na
posouzení vlivů navržeené výstavbyy ovčína na tři předměty
y ochrany EV
VL Beskydy
y: vlka
obecného, rysa ostrovid
da a medvědda hnědého, u nichž bylo
o stanoveno potenciální riziko
jejich negaativního ovllivnění, dálee ovlivnění ekologické integrity lokkality a mig
grační
prostupnossti území.
Eventuáální vliv zám
měru na ostatnní lokality so
oustavy Natu
ura 2000, resp
sp. jejich před
dměty
ochrany lzee vzhledem k jejich značnné vzdálenossti a priori vy
yloučit.
Za referrenční cíl pro
o vyhodnoceení vlivu posu
uzovaného záměru
z
na EV
VL Beskydy, resp.
na její předdměty ochrany bylo v soouladu s mettodickými do
oporučeními Evropské komise
k
(viz Kolekktiv 2001, Kolektiv 20001a, MŽP 2007) a platnou
p
legiislativou zvo
oleno:
zachování příznivého stavu
s
z hlediiska ochrany
y pro jednotlivé velké šeelmy jako předmět
ochrany EVL Beskydy
y. Jako konnkrétní meto
oda pro vyh
hodnocení vllivů záměru
u bylo
zvoleno sloovní vyhodnocení všech relevantních
h vlivů záměru s výslednnou sumarizaací pro
jednotlivé vlivy
v
pomocí níže uvedenné stupnice (viz
( Tab. 1).
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Tab. 1: Sttupnice pro hodnocení vvýznamnostii jednotlivýcch vlivů zám
měru na před
dměty
ochrany a celistvost
c
lok
kalit Natura 22000 (zdroj: MŽP 2007)..
Hodnota Termín
Popis
-2

Významný
ý
negativní vliv
v

-1

Mírně
negativní vliv
v

0
+1

Bez vlivu
u
Mírně
pozitivní vliv
v

+2

Významn
ný
pozitivní vliv
v

Negatiivní vliv dle odst. 9 § 45
5i zákona č. 114/1992 Sb
b., v platném
m
znění
Vyluču
uje realizaci záměru (ressp. záměr jee možné reallizovat pouzee
v příp
padech určený
ých dle odst. 9 a 10 § 45i zzákona)
Význam
mný rušivý ažž likvidační vliv
v na stanoviiště či populaaci druhu neboo
její poddstatnou část;; významné narušení
n
ekoloogických náro
oků stanovištěě
nebo ddruhu, význam
mný zásah do
o biotopu neb
ebo do přirozzeného vývojee
druhu.
Vyplývvá ze zadání záměru,
z
nelze jej
j eliminovatt.
významný neg
gativní vliv
Omezeený/mírný/nev
Nevylu
učuje realiza
aci záměru.
Mírnýý rušivý vliv na stanoviště či populaaci druhu; mírné
m
narušenní
ekologiických nároků
ů stanoviště nebo
n
druhu, ookrajový zásaah do biotopuu
nebo doo přirozeného
o vývoje druhu
u.
Je možžné jej vylouččit navrženými zmírňujícím
mi opatřeními.
Záměrr nemá žádný vliv.
m
zlepšenní
Mírnýý příznivý vliiv na stanoviiště či popullaci druhu; mírné
ekologiických nárok
ků stanoviště nebo druhu, mírný přízn
nivý zásah doo
biotopuu nebo do přirrozeného vývo
oje druhu.
ý vliv na staanoviště či ppopulaci druh
hu; významnéé
Význaamný příznivý
zlepšenní ekologických nároků staanoviště nebo druhu, význaamný příznivýý
zásah ddo biotopu neb
bo do přirozen
ného vývoje ddruhu.

Konkréttní indikátory, jež definuují hladinu vý
ýznamného negativního
n
vvlivu dle odst. 9 §
45i ZOPK, resp. dle sm
měrnice o stannovištích (92
2/43/EEC) lzze stanovit naa základě analogie
s přístupem
m používaný
ým při hodnnocení míry významnossti vlivů v jiiných evrop
pských
zemích (Peercival 2001, Bernotat 20007).
Za výzznamný negaativní vliv je typicky považována přímá a tr
trvalá ztráta části
stanoviště druhu či typu přírodníhoo stanoviště, které jsou předmětem
p
oochrany EVL
L nebo
PO. Za hlaavní kritérium
m (hladinu vvýznamnostii vlivu) lze konkrétně
k
poovažovat likv
vidaci
minimálně 1% rozlohy typu přírodnního stanovišště či 1% vellikosti populaace druhů ptáků či
v
druhů na úzeemí dané PO
O či EVL (Beernotat 2007,, Percival 2001).
evropsky významných
V předloženém hodnocení jsou za indikátory
y významně negativníhoo vlivu na předmět
vány také eventuální vvýznamné změny
z
ochrany a celistvost EVL Beskyydy považov
určujících ekologickýcch podmíneek, jež zajišťují příznivý stav ppředmětů occhrany
(zachováníí vhodného biotopu
b
pro m
migraci velký
ých šelem).

4.2.2 Po pis a vyh
hodnoceníí přímých
h a nepřím
mých vlivvů výstavb
by a
provozu navrženéh
ho záměru
u na předm
měty ochra
any EVL B
Beskydy
vida, medvědda hnědého:
Vliv záměrru na velké šelmy – vlkaa obecného,, rysa ostrov
Na úvodd je třeba uv
vést, že hodnnocený záměěr je situován
n mimo územ
mí EVL Besskydy,
v lokalitě, která již nyní
n
zcela klidovou, se
s stávajícím
m převážně zemědělským a
dopravním, částečně vý
ýrobním vyuužitím. V blíízkosti navržženého záměěru se nacházzí pila
se zpracovváním dřevn
ního sortimeentu a sezó
ónně využív
vaný objekt tábora mláádeže,
v bezprostřředním soussedství navrrženého objeektu se nacchází relativvně frekventtovaná
silnice. Okkolní travní porosty
p
jsou vvyužívány jaako intenzivn
ní pastviny ppro sezónní pastvu
p
či centrálnní zimování ovcí. Zájmoové území jee tak již nyn
ní využívánoo pro zeměd
dělské,
dopravní a drobné výro
obní aktivity,, byť spíše ex
xtenzivně.
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Z širšího okolí nav
vrženého zám
měru jsou z minulosti udávány poby
bytové znaky
y vlka
obecného (viz výše v textu hoddnocení), po
obytové stop
py dalších dvou poten
nciálně
dotčených předmětů occhrany – meddvěda hnědého a rysa ostrovida nebyyly v okolí zááměru
zatím zaznaamenány.
Realizaccí záměru needojde k přím
mému záboru
u biotopu veelkých šelem
m. Navržený záměr
se však nachází
n
v ose
o
vymezeeného dálko
ového migraačního koriidoru. Zach
hování
průchodnossti tohoto ko
oridoru (obeccně i dalších dálkových migračních
m
ko
koridorů) pro velké
šelmy a případně pro jejich potravnní základnu (např. srnčí zvěř) má znnačný význam pro
udržení přííznivého stav
vu populace velkých šellem v EVL Beskydy
B
a oobecně i na celém
našem územ
mí.
Pro poddrobnější zho
odnocení vlivvu realizace stavby ovčín
na na populaace velkých šelem
v EVL Besskydy byl mimo
m
jiné pouužit tzv. hab
bitatový model výskytuu velkých šelem v
Západních Karpatech (viz
(
Romporrtl et al. 2012
2 in Kutal ed. 2012). Uvvedený habittatový
model praccuje se zónaami v 5 kattegoriích dlee zastoupení vhodných bbiotopů pro velké
šelmy. Jakko podkladov
vé proměnnéé pro vypraccování habitatového moddelu byly po
oužity
faktory abiotického prrostředí (naddmořská výška a sklon
nitost reliéfuu), typ krajin
nného
pokryvu a faktory anttropogenníhoo vlivu (vzd
dálenost ke komunikacím
m a vzdálen
nost k
sídlům). Výstupem
V
haabitatového modelu je rastr charak
kterizující vh
vhodnost pro
ostředí
splňující náároky jednottlivých druhůů velkých šellem ve škále od 0 do 1000 % (viz Rom
mportl
et al. 20122 in Kutal ed.
e 2012). P
Přes všechny
y dílčí nedosstatky, kteréé obecně obdobné
modely vyykazují lze konstatovat
at, že habitatový modeel relativně dobře vysstihuje
současnou situaci z hleediska preferrence prostřeedí velkými šelmami.
š
Výýsledný habittatový
model pro rysa ostroviida byl využžit jako vých
hozí podklad
d pro vymezeení jádrovýcch zón
aktuálního i potenciáln
ního trvalého výskytu zájmových druhů, tzv. „náššlapných kam
menů“
a jejich proopojení v mig
gračním moddelu (Rompo
ortl et al. 2012 in Kutal edd. 2012).
Obr. 6: Ukázka
U
jedno
oho z výstupůů habitatovéého modelu - vhodnost
biotopu naa příkladu rysa
r
ostrovidda v Západn
ních Karpateech (zdroj:
Romportl et
e al. 2012 in
n Kutal ed. 20012).
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Z proveedené prosto
orové analýýzy vyplývá, že zájmov
vé území na
navržené výsstavby
ovčína se nachází
n
na ro
ozhraní 1. a 2. zóny, tedy
y v místech s nejnižším
m potenciálem
m pro
výskyt velk
kých šelem – viz Obr- 7..
Obr. 7: Přřekryv navržžené stavby ovčína, jedn
notlivých zó
ón vhodnostii biotopu veelkých
šelem dle habitatovéh
ho modelu a dálkových migračních
h koridorů (zzdroj: Habittatový
model-Rom
mportl et al. 2012
2
in Kutaal ed. 2012, Dálkové
D
mig
grační koridoory-AOPK ČR).

Navržená stavba
s

Zásadníí skutečností pro stanoven
ení míry význ
namnosti vliv
vy výstavby a provozu zááměru
na velké šeelmy je to, zd
da v důsledk
ku realizacee záměru dojde k význaamnému narrušení
fungování vymezenéh
ho dálkovéh
ho migračního koridorru nebo dokkonce k přerrušení
jeho funkčnnosti.
Vymezeený migračn
ní koridor m
má v prostoru
u navržené stavby ovčíína šířku cca 500
metrů. Terrénní průzku
um ukázal, že migracee velkých šeelem je v ddotčeném pro
ostoru
aktuálně ovlivněna
o
zeejména existtencí poměrrně frekventtované kom
munikace, sezónně
ohrazenýchh pastvin (eleektrické ohraadníky), objeektem pily s dřevovýroboou a okrajov
vě také
sezónní existencí táborra mládeže. V
Ve všech těcchto případech se nejednná o faktory,, které
by měly výýznamně ov
vlivnit migraaci velkých šelem
š
dotčen
ným územím
m. Naopak značná
z
část vymezzeného migraačního koriddoru i okolnícch biotopů jee aktuálně fuunkční pro migraci
m
velkých šelem. Břehov
vé porosty poodél toku Maretky,
M
okollní luční porrosty, lesní remízy
nabízí vhodné prostřed
dí pro příležžitostnou mig
graci velkýcch šelem, kteerou lze očeekávat
zejména v tmavých
t
čásstech dne.
V souviislosti s výsttavbou i proovozem navrrženého ovčíína nelze oččekávat význ
namné
navýšení inntenzity rušiv
vých dopadůů lidské činno
osti na okoln
ní prostředí. Lze předpok
kládat,
že velké šeelmy – před
dměty ochranny EVL Besskydy (vlk, medvěd,
m
rys)) budou moci pro
svou příležžitostnou mig
graci i nadálle využívat blízké
b
okolí záměru (okkolí toku Maaretky,
travní poroosty na úboččí vrcholu Ú
Úlehle i jind
de). Je totiž zřejmou skuutečností, žee i po
případném zprovozněn
ní ovčína zůsstane dostateek vhodných
h biotopů v úúzemí (v pro
ostoru
vymezenéhho migračníh
ho koridoru)) využitelný
ých pro migrraci velkýchh šelem. Staavební
práce mají dle dostupn
ných podkladdů (viz Randusová 2014
4) probíhat ppouze ve světlých
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
_
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
28
tel. 605-5679055, 583-034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Posouzení vliivu záměru „Sttavba ovčína v k.ú. Vidče“ naa evropsky výzznamné lokalityy a ptačí oblastti podle
§45i zákona č.
č 114/1992 Sb.. o ochraně přírrody a krajiny, v platném zněníí

částech dnnech a pouzee v pracovnícch dnech, co
ož dále snižžuje potenciáální střet s nároky
n
velkých šellem (pohyb zejména
z
v tm
mavých částeech dne).
V souviislosti s realizací záměruu nedojde při
p obsluze zimovanýchh ovcí k nav
výšení
intenzity dopravy
d
opro
oti stávajícím
mu stavu, naaopak oprotii současnostti obsluha nebude
n
muset zajížždět až na úb
bočí vrcholu Úlehle mezii jednotlivé ohrazené
o
passtviny, čímž dojde
ke snížení doby jízdy a počtu ujetýých kilometrrů v rámci do
otčeného úzeemí. Dle inv
vestora
stavby budde obsluha objektu
o
- krrmení a kon
ntrola zvířat probíhat 1xx denně v raanních
hodinách (cca
(
kolem 8 hodiny). V nočních ho
odinách se obsluha
o
ovčíína, mimo nastalé
n
krizové situuace neplánu
uje.
Objekt bude dle inv
vestora vybaaven pouze nouzovým osvětlením.
o
K obsluze ob
bjektu
tedy nebudde nutné rozssvěcet vnitřnní ani vnější osvětlení běěhem tmavé periody dnee. Lze
proto prakkticky vylou
učit možné negativní ovlivnění
o
migračního
m
kkoridoru em
misemi
umělého svvětla. I přesto je však vhhodné přijmo
out konkrétníí opatření proo eliminaci tohoto
t
rizika (viz kap.
k 5).
Dále je nezbytné dodat,
d
že v ddůsledku reaalizace záměěru dojde k určitému zleepšení
průchodnossti úbočí vrccholu Úlehle (součást vym
mezeného migračního
m
kooridoru), neb
boť na
něm již nebudou
n
mu
uset být po celé zimníí období instalovány m
mobilní elek
ktrické
ohradníky. V současno
osti jsou ovcce ustájeny rozptýleně
r
na
n větší plošše během zim
mního
období. Kooncentrací zimujících ovccí do jednoh
ho objektu taak v důsledkuu dojde ke sn
nížení
stávající roozptýlené záátěže, resp. jejímu usm
měrnění do jednoho
j
míssta – uzavřřeného
objektu ovččína.
Důležitýým faktorem
m je také oočekávaná sezónnost
s
provozu
p
ovččína. V jarníím až
podzimním
m období (o
od vykocení ovcí do prvního
p
sněh
hu) nebude ovčín v pro
ovozu.
V tomto obbdobí se ovcce pasou na ppastvinách v širším okollí (aktuálně zzejména v Novém
N
Hrozenkovvě a na Horrní Bečvě). T
Tato skutečn
nost snižuje míru vlivuu ovčína na velké
šelmy.
Závěrem
m lze shrnou
ut, že k význnamně negattivnímu ovliv
vnění velkýcch šelem by došlo
v případě, že by realizzace navrženného ovčínaa znamenalaa negativní oovlivnění biiotopů
významnýcch z hlediskaa rozmnožoování, hledán
ní potravy či
č výrazné nnarušení možností
migrace úzzemím. Žádn
ná z těchto skkutečností však
v
v souvisslostí s výstaavbou a prov
vozem
ovčína s neejvětší pravd
děpodobnosttí nenastane. Ani jeden z řešených ppředmětů occhrany
EVL Beskyydy (velkých
h šelem) se v okolí záměěru pravideln
ně nevyskytuj
uje, nemají zd
de své
optimální biotopy
b
pro rozmnožováání, území mohou
m
využív
vat pro příležžitostnou miigraci.
Zásadní je skutečnost, že budoucí výstavba an
ni provoz ov
včína nebuddou mít na velké
šelmy bariiérový efektt – nebude znnemožněna ani
a významn
něji narušenaa migrace úzeemím.
Po většinu roku zde bude přetrvávaat klidová perrioda v obdo
obí soumrakuu až úsvitu, od
o jara
do podzimuu bude ovčín
n mimo provvoz. Mezi saamotnými staavbami v proostoru migraačního
koridoru (zzejména objeekt pily, novvá budova ov
včína) i okolními biotopyy zůstane do
ostatek
prostoru prro případnou
u migraci veelkých šelem
m. Jak navícc ukazují výssledky odbo
orných
ekologickýých i etologicckých studií i čerstvá teleemetrická daata ze sledovvání rysa ostrrovida
v Beskydecch je vysocce pravděpoodobné, že velkým šelm
mám díky jjejich vyvin
nutým
schopnosteem orientacee v terénu a přizpůsoben
ní se aktuáln
ním podmínk
nkám nebudee činit
problém vyyužít prostor vymezenéhoo migračního
o koridoru a jeho
j
okolí k migraci.
I přes vyslovené
v
sk
kutečnosti jee však vhodn
né, z důvodu
u aplikace prrincipu před
dběžné
opatrnosti, uplatnit něěkterá konkkrétní opatřeení, jež min
nimalizují riiziko negatiivního
ovlivnění velkých
v
šelem
m, jež jsou ppředměty och
hrany EVL Beskydy
B
- vlk
lka obecného
o, rysa
ostrovida a medvěda hn
nědého (viz kkap. 5).
rozboru lzee konstatovaat, že realizzace hodnoceného
Na zákkladě výše provedeného
p
záměru bude mít nulový až mírněě negativní vliv (0 až -1
- dle stupniice hodnocení) na
vlka obecnného, rysa osstrovida a meedvěda hněd
dého v důsled
dku nové sezzónní zástav
vby ve
vymezeném
m dálkovém migračním kkoridoru.
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4.3 Hod
dnoceníí vlivů zá
áměru na
n celistv
vost EV
VL Besky
ydy
4.3.1 Mettodika hod
dnocení výýznamnos ti vlivů na
a celistvostt lokality
Úvodem
m je vhodnéé uvést, že celistvostí u EVL či PO
P rozumím
me udržení kvality
k
lokality z hlediska naaplňování jeejích ekolog
gických funk
kcí ve vztaahu k předm
mětům
ochrany. V dynamickéém pojetí jdee o schopnosst ekosystém
mů nadále funngovat způso
obem,
který je příznivý pro předměty oochrany z hlediska
h
zachování, poppř. zlepšení jejich
stávajícího stavu. Celisstvost lokalitty je zachov
vána, pokud má lokalita vysoký pottenciál
pro zabezppečení cílů ochrany,
o
má zachovány ekologické
e
funkce,
f
samoočisticí a obnovné
schopnosti v rámci své dynamiky (M
MŽP 2007).
V soulaadu s metodicckým doporuučením MŽP
P ČR (viz MŽP
M 2007) see hodnocení vlivů
záměru na celistvost EV
VL Beskydy zaměřilo naa zjištění, zdaa záměr:
• způsobbuje změny důležitých
d
ekkologických funkcí
f
• význam
mně redukujee plochy výskkytu předměětů ochrany EVL
E
Beskyddy
• redukuj
uje diverzitu lokality
l
• vede kee fragmentacci lokality
• vede ke
k ztrátě neb
bo redukci kklíčových ch
harakteristik lokality, na nichž závissí stav
předměětu ochrany
• narušujje naplňován
ní cílů ochranny lokality

4.3.2 Výssledky hod
dnocení výýznamnostti vlivů na
a celistvostt lokality
Relevanntní argumeenty pro vvyhodnocení vlivů zám
měru na ccelistvost lo
okality
hodnocení vlivů záměěru na
(ekologickoou integritu) jsou obsaaženy již v předchozím
p
předmět occhrany EVL
L Beskydy. Pro detailn
ní popis eko
ologických s ouvislostí jee tedy
vhodné odkkázat na zmíněné hodnoccení (viz kap
p. 4.2.2).
ůležitých eko
ologických fu
funkcí EVL::
Vyhodnocení eventuállního vyvoláání změn dů
Na zákkladě podrobného vyhoodnocení vllivů realizacce hodnocenného záměrru lze
konstatovatt, že nedojd
de k významn
mné změně ekologických
h funkcí okoolních přirozzených
biotopů a tím pádem k významnnému negativ
vnímu ovlivnění předměětu ochrany EVL
Beskydy.
né redukce ploch
p
výskyttu předmětůů ochrany EVL:
E
Vyhodnocení eventuállní významn
Lze koonstatovat, že
ž realizací předloženéh
ho záměru nedojde
n
k vvýznamné reedukci
rozlohy biootopu evropssky významnných druhů – vlka obecnéého, rysa osttrovida a medvěda
hnědého, kteří
k
jsou před
dmětem ochrrany EVL Beskydy.
né redukce diverzity
d
EV
VL:
Vyhodnocení eventuállní významn
Za význnamně negaativní redukcci diverzity EVL lze po
ovažovat příípadnou elim
minaci
výskytu či výrazné snížžení početnossti předmětů
ů ochrany v důsledku
d
reallizace záměru
u.
Realizacce záměru nebude znam
menat eliminaaci výskytu či
č snížení poočetnosti před
dmětů
ochrany naa území EVL
L Beskydy.
Vyhodnocení eventuállní významn
né fragmenttace EVL:
V důsleedku realizaace předložženého zám
měru nedojd
de k význam
mné fragm
mentaci
stávajícího přirozeného
o prostředí přředmětu ochrrany EVL Beeskydy.
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Vyhodnocení eventuá
ální význam
mné ztráty nebo
n
reduk
kce klíčovýcch charakteeristik
EVL, na nichž
n
závisí stav
s
předměětů ochrany:
Realizacci předložen
ného záměruu lze hodnottit jako nevý
ýznamnou z hlediska redukce
klíčových charakteristik
c
k EVL, na niichž závisí udržení
u
přízn
nivého stavu ppředmětů occhrany
EVL Beskyydy.
Vyhodnocení eventuállního význa mného naru
ušení cílů occhrany EVL
L:
Lze koonstatovat nevýznamné
n
narušení cílů
c
ochrany
y EVL Besskydy v důssledku
realizace zááměru.
Závěrečnéé shrnutí hod
dnotící míru
u ovlivnění celistvosti
c
lo
okalit:
V případě předložen
ného záměruu, lze očekáávat, nulový
ý až mírně negativní vlliv na
celistvost EVL.
E

4.4 Hod
dnoceníí možnýých kumu
ulativníc
ch vlivů
Za kum
mulativní vliivy ostatníchh aktivit v zájmovém
z
území
ú
lze poovažovat všechny
potenciálníí zásahy do krajiny,
k
kteréé by mohly sn
nížit její mig
grační prostup
upnost.
Území dotčené hodnoceným zzáměrem je v současno
osti charakteeristické přeevážně
volnou otevvřenou krajin
nou, využívaanou předevšším pro zemědělství. Akt
ktuálně je mig
grační
prostupnosst území ov
vlivněna zejjména prov
vozem na přilehlé
p
silnniční komun
nikaci,
provozem nedaleké pily
p
a sezóónním hrazeením okoln
ních pastvinn. Není dův
vodné
předpokláddat, že by tytto aktivity vvýznamně neegativně ovlivňovaly miggrační prostu
upnost
území.
Z analýzzy databázee informačnního systém
mu EIA/SEA
A (viz httpp://www.cen
nia.cz)
vyplývá, žee v prostoru navržené výýstavby ovčín
na ve Vidči a v jeho blízzkém okolí nejsou
n
známy dallší realizovaané či připraavované zám
měry, které by měly akktuálně význ
namně
ovlivnit přředměty ochrrany EVL B
Beskydy – vlka
v
obecnéh
ho, rysa ostrrovida a medvěda
hnědého.
Na základě výše uvedeného
u
roozboru lze proto
p
dojít k závěru, žee realizací zááměru
v předloženné podobě needojde ke kuumulativně významně
v
negativnímu ovvlivnění před
dmětů
ochrany či celistvosti EVL
E
Beskydyy.

4.5 Sro
ovnání významn
v
nosti vliv
vů jedno
otlivých vvariant
záměru
u včetně
ě nulové
é varianty
Záměr byl
b předložen
n v jediné vaariantě. Záklladní parameetry této variaanty jsou po
opsány
v kap. 2.
Kromě navržené (aaktivní) variianty lze deffinovat nulo
ovou variantu
tu, která znaamená
zachování stávajícího stavu,
s
tedy pookračování v zimování ovcí venku naa okolních lu
učních
porostech. Stávající řešení však kaaždoročně způsobuje
z
po
oškozování ddotčených lu
učních
porostů, snnížení welfare chovanýchh zvířat a klaade vysoké nároky
n
na obssluhu zimov
vaných
zvířat.
Provedeení aktivní varianty
v
(přeedloženého záměru) nezznamená výz
ýznamně neg
gativní
ovlivnění (dle dikce §45h,i ZOPK) předmětů occhrany EVL Beskydy.
Lze tedyy konstatovaat, že význam
mnost vlivů obou
o
variant je
j srovnatelnná.
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5. Ná
ávrh k onkré tních opatře
ení
k elim
minacii rizika
a nega
ativníc
ch vlivvů
zámě
ěru na předm
mět o chrany a ce
elistvo
ost
EVL Besky
ydy
Pro elim
minaci rizikaa případnéhoo budoucího negativního
o vlivu realizzace hodnoceného
záměru na předměty occhrany EVL
L Beskydy – vlka obecnéého, rysa ostr
trovida a medvěda
hnědého a na celistvo
ost (ekologiickou integrritu) EVL Beskydy
B
je žádoucí přiijmout
následující zmírňující opatření:
o
- Stavební práce naa lokalitě bby měly prrobíhat pouzze ve světllých částech
h dne
s vylouučením prací v noci.
- V přípaadě instalacee nouzovéhoo či jiného osvětlení do
o vnitřních i vnějších prostor
p
objektuu ovčína je nutné
n
zajistit směřování světelného toku z provoznního osvětlen
ní tak,
aby needocházelo ke světelnéému znečišťťování okoln
ního prostřeedí. Minimaalizaci
vyzařování světla do okolníhoo prostředí je žádoucí zajistit kombbinací techniických
opatřenní omezujícíích svícení nnežádoucímii směry, tedy i rušivé ooslnění způsobené
přímouu viditelnostíí světelného zdroje. Kon
nkrétně je vh
hodné u vennkovního osv
větlení
realizovat instalaci doplňujícíchh clonících prvků
p
na svítidle (např. hoorizontální lamely
s individuálním naaklápěním, vnitřní lam
mely před hořákem
h
výb
ýbojky, dopllňující
třístrannné clony). Namísto
N
běžžně používan
ných halogen
nidových výb
ýbojek, jež emitují
světlo bílé
b barvy (ssilná modrá ssložka takovéého světla má
m závažnějšíí dopady na okolní
o
prostřeedí, ve srovnáání s běžným
m veřejným osvětlením),
o
je
j vhodné prreferovat oraanžové
sodíkovvé výbojky.
- Objektt by do budo
oucna neměěl být využív
ván pro výrobní či podoobné aktivitty nad
rámec předloženého záměru, ktteré by znam
menaly význaamné zvýšenní zátěže na okolní
o
prostřeedí (např. celoroční výrobba spojená s intenzivní do
opravou, noččním provozeem).
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6. Zá
ávěr
Předmětem předklád
daného hodnnocení dle §4
45i zák. 114//1992 Sb., o ochraně přírrody a
krajiny, v platném
p
zněění je posouuzení vlivu záměru:
z
„Staavba ovčína v k.ú. Vidčče“ na
evropsky významné
v
lok
kality a ptačíí oblasti.
Navrženný záměr „S
Stavba ovčínna v k.ú. Viidče“ je situ
uován na okkraji katastráálního
území Viddče, v místě stávající terrénně upraveené plochy na
n říční teraase toku Maaretka.
Záměr je siituován v bezzprostředním
m sousedství stávající kom
munikace spoojující obce Vidče
a Střítež naad Bečvou. Jižně
J
od zájm
mového územ
mí se zvedá úbočí kopcee Úlehle, na jehož
svazích jsoou ovce dop
posud zimovvány na pasttvinách s mo
obilním hrazzením. V blízkosti
navržené stavby
s
se naachází dřevěěná stavba u toku Mareetky (doprovvázené vzrosstlými
porosty jassanovo-olšov
vého luhu) s e sezónním provozem reekreace mláddeže (letní tábor).
t
Přibližně 300
3 m jižním
m směrem ood místa nav
vržené stavby ovčína se nachází nedávno
postavený areál
a
pily a dřevovýroby
d
.
Předložený záměr řeeší výstavbu a provoz mo
oderní ocelové stáje pro zimní ustájeení cca
1000 ks ovvcí (tj. cca 100
1 DJ). Naavržená stavb
ba má půdorrys 100 x 255 m, výška 12 m.
Ovce by zdde měly být ustájeny
u
v obbdobí listopaad až duben.
Místo plánované
p
vý
ýstavby se naachází v bezp
prostřední blízkosti EVL
L Beskydy a v ose
vytyčenéhoo dálkového
o migračníhoo koridoru. Předmětem ochrany EV
VL Beskydy
y jsou
mimo jiné velké šelmy
y – vlk obecnný, rys ostro
ovid a medvěěd hnědý. Vlliv záměru na
n tyto
tři předmětty ochrany sv
vým stanovisskem nevylo
oučil orgán ochrany
o
příroody - Krajský
ý úřad
Zlínského kraje.
k
Provedeeným terénníím průzkumeem a dalším
mi analýzami dostupných dat bylo zjiištěno,
že dotčenéé území nen
ní častým a optimálním biotopem uváděných
u
ppředmětů och
hrany.
Z širšího okkolí navržen
né stavby jsouu z minulostti udávány po
ouze ojediněělé pobytové stopy
využívat přři své
vlka obecnného. Velkéé šelmy však
ak mohou to
oto území příležitostně
p
migraci.
Provedeeným vyhod
dnocením byylo konstatováno, že realizace předdloženého zááměru
bude znam
menat umístěění nové stavvby v prosto
oru vymezen
ného migraččního korido
oru, tj.
také potencciální riziko negativníhoo vlivu na ty
yto tři předm
měty ochranyy EVL Besk
kydy –
vlka obeccného, rysa ostrovida a medvědaa hnědého. Bylo zjiště
těno, že needojde
k významnným změnám
m charakteruu vymezeného migračního koridoruu, které by měly
znamenat narušení
n
jeh
ho funkčnostti. Velké šelmy budou moci
m
i nadálle využívat blízké
b
okolí záměěru (okolí řek
ky Maretky, ttravní porostty na úbočí vrcholu
v
Úlehhle i jinde v okolí),
o
tj. prostor vymezeného
v
migračního koridoru i jeeho okolí. V souvislosti s realizací zááměru
nedojde k navýšení
n
inttenzity dopraavy oproti stávající
s
situaci. V nočníích hodinách
h není
očekávána obsluha ov
včína, mimo nastalé kriizové situacee. Objekt buude dle inv
vestora
vybaven pouze nouzov
vým osvětleením. Provozz ovčína bude pouze seezónní (v ziimním
období). Koncentrací
K
ovcí
o
do novvého objektu
u dojde v dů
ůsledku k uvvolnění stávaajícího
zimního ohhrazení pastv
vin a vylouččení rozptýleeného pohyb
bu ovcí v proostoru migraačního
koridoru. V jarním až podzimním
m období se budou ovcee pohybovatt mimo objeekt na
pastvinách v širokém okolí.
Pro elim
minaci rizikaa negativníchh vlivů zám
měru na velk
ké šelmy a nna celistvostt EVL
Beskydy byyla navrženaa konkrétní zm
mírňující opatření pro realizaci záměěru (viz kap. 5).
Na záklladě vyhodno
ocení předlo ženého záměěru v souladu
u s §45h,i záákona č. 114
4/1992
Sb., v plattném znění lze konstatoovat, že hodnocený zám
měr nebudee mít významný
negativní vliv
v na předm
měty ochranyy a celistvostt evropsky významné lokkality Beskyd
dy ani
na ostatní lokality
l
sousttavy Natura 2000.
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