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1. Úvvod
1.1 Zad
dání
Předmětem předkláádaného natu
turového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb.,
S
o
ochraně přřírody a krajiny, v platnéém znění je posouzení vlivu
v
záměruu: „Zimovišttě pro
ovce Vidčee“ na evropsk
ky významnéé lokality a ptačí
p
oblasti.
Zadavattelem naturo
ového hodnoocení záměru
u: „Zimovišttě pro ovce 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 odstt. 1 ZOPK, které nevyllučuje vliv záměru:
z
„Zimoviště proo ovce 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
71472/20144 ze dne 5.12
2.2014.
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 aktualiizované naaturové hod
dnocení je zpracovánno jako so
oučást
přepracovaané dokumeentace EIA k hodnocen
nému záměru. Na zákkladě proběěhlého
zjišťovacíhho řízení k původnímu
p
záměru výstavby ovčín
na v podobě jedné oblou
ukové
plechové haly
h
o délce 100 m a šířcce 25 m, výššce 12 m, by
ylo rozhodnuuto, že záměrr bude
dále posuzoován dle zák
k. 100/2001 S
Sb. o posuzo
ování vlivů na
n životní prrostředí, v platném
znění (stannovisko Krajjského úřadu
du Zlínského
o kraje – č.jj. KUZL 477472/2014 ze
z dne
22.9.2014). Na základ
dě tohoto staanoviska by
yla zpracován
na dokumenntace EIA pro
p již
aktualizovaanou (nyní hodnocenouu) variantu záměru v podobě
p
výsttavby 6 meenších
obloukovýcch hal (Kiszová 2015), ttato dokumen
ntace byla pro některé nnedostatky vrrácena
na základěě stanoviskaa Krajského úřadu Zlín
nského krajee k přepracoování (č.j. KUZL
K
7445/2015 ze dne 13.2..2015).

1.2 Cíl hodnoc
cení
Cílem předloženého
p
o naturovéhoo hodnoceníí je zjistit, zda
z má nověě navržený záměr
významný negativní vliv na přeedměty ochrrany a celistvost konkkrétních evrropsky
významnýcch lokalit neb
bo ptačích obblastí.
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1.3 Posstup zprracování hodnoc
cení
Naturovvé hodnoceníí vychází z ppracovní verzze přepracov
vané dokumeentace EIA – verze
leden 20155 (viz Kiszzová 2015), jež bylo dodáno
d
zadaavatelem po souzení. So
oučástí
dodaných podkladů jee i základníí technická dokumentacce záměru vvčetně vizuaalizací
staveb.
Hodnoccení se opírá o terénní průůzkum územ
mí, který prob
běhl opakovaaně v červnu
u 2014
a únoru 2015, tj. dvou návštěv.
n
Průzzkum byl zaměřen na míísto navrženéé stavby zim
moviště
pro ovce a jeho okolí, dále
d byla poddrobně zkoum
mána aktuáln
ní migrační pprostupnost území
ú
a zjišťovánny možnosti migrace velkkých šelem územím
ú
v přřípadě realizaace posuzov
vaného
záměru. Ottázka migracce zvěře v záájmovém území byla dále diskutováána také s míístním
znalcem - Ing.
I
Dobešem
m, členem m
mysliveckého sdružení Střřítež nad Beččvou.
Výsledkky jsou dále doplněny o analýzu dat nálezov
vé databáze ochrany přřírody
poskytnutýých AOPK ČR
Č – verze z dubna 2015 (AOPK ČR
R 2015) [cit. 2015-04-27]] a dat
OPK ČR v červnu
mapování biotopů
b
posk
kytnutých AO
č
2014 (AOPK ČR
R 2014) [cit. 201406-10]. Prro zpracován
ní předloženného naturo
ového hodno
ocení byla v neposledníí řadě
využita daalší tištěná a digitální ddata o sledov
vaném územ
mí, jež jsou průběžně v textu
posouzení citována.
c
Lze konnstatovat, že všechny výýše uvedená data a inforrmační zdrojje jsou dostaačující
pro zpracovvání aktualizzovaného natturového hod
dnocení.
Terénníí průzkum i analýza dallších inform
mačních zdrojjů byly zam
měřeny na lo
okalitu
navržené výstavby
v
zim
moviště proo ovce v k.ú
ú. Vidče a na navazujíící okolní plochy
p
potenciálněě dotčené výstavbou či prrovozem zám
měru.
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
Zimovišště pro ovce Vidče

2.1.2 Rozzsah (kapa
acita) zám
měru
Předložený záměr řeší
ř
výstavbbu šesti mod
derních oblo
oukových staaveb pro zajjištění
zimního usstájení cca 10
000 ks ovcí ((tj. cca 150 DJ).
D Vystavěn
ny budou čtyyři obloukové haly
o poloměruu oblouku r = 10 m slloužící jako stáje a dvě obloukové haly o polo
oměru
oblouku r = 5 m, které budou sloužžit jako sklad
d a provozní budova.
b
Ovcce by zde měěly být
ustájeny v období listo
opad až dubeen, resp. od prvního sněěhu do dostaatečného vy
yrašení
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trávy na paastvinách v jarním
j
obdoobí. Celkový počet 1000 ks – 150 ddobytčích jed
dnotek
(DJ) bude rozdělen
r
do čtyř stájí dlee jejich projeektované veliikosti na 1755 ks, 270 kss, 285
ks a 270 ks
k ovcí.

2.1.3 Um
místění zám
měru
Navrženný záměr „Zimoviště proo ovce Vidčee“ je situován
n v severozáppadním okraaji k.ú.
Vidče ve Zlínském
Z
krajji v místě stáávající mech
hanicky narušené plochy a antropogeenního
lučního porrostu. Na plo
oše byly v needávné minu
ulosti proved
deny terénní úpravy a byla zde
zbudována cesta zpevn
něná kamenivvem. V blízk
kosti plánovaané stavby see nachází mo
ozaika
sezónně vyyužívaných pastvin,
p
lesnních remízů, vodní tok Maretka,
M
frekkventovaná silnice
s
III. třídy sppojující obcee Vidče a Střřítež nad Beččvou, objekt pily a dřevoovýroby a ob
bčasně
využívaný venkovní objekt
o
sezónnního tábořišště mládeže. Stavby buudou umístěn
ny na
pozemcích parcelních čísel: 765 – orná půda,, 759 – ornáá půda, 760 – orná půda (viz
červený seggment na nássledujících m
mapách).
Obr. 1: Sittuační mapa polohy zájm
mového územ
mí (podkladov
vá data: ČÚZ
ZK).

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

zájmo
ové území

2.1.4 Strručný pop
pis techniického a technolog
gického řeešení zám
měru,
varianty záměru
Následuující popis hodnocenéhho záměru vychází pracovní
p
verrze přepracované
dokumentaace EIA – verrze leden 20 15 (viz Kiszo
ová 2015).
Účelem
m navrženého záměru je vvybudovat arreál k zimním
mu ustájení 1 000 ks ovcí (150
DJ), konkrétně mají bý
ýt ovce ustájeeny v obdob
bí od listopad
du do dubna.. Období, po
o které
budou ovcee ustájeny, jee závislé na vvnějších vliv
vech – na nástupu první ssněhové pok
krývky
a naopak na
n dostatečnéém vyrašení jjarní pastvy.. Investor staavby plánujee kocení realizovat
přednostněě venku na pastvinách, tak jak tom
mu bylo dop
posud. Přes letní období jsou
zimovaná stáda
s
rozmísstěna na passtvinách v ok
kolí Vidče, Nového
N
Hroozenkova, Horní a
Prostřední Bečvy a v Rožnově
R
pod Radhoštěm.
Na zájm
mové ploše bude
b
vystavěěno celkem 6 obloukový
ých ocelovýcch hal přístup
pných
po kamenivvem zpevněné účelové ppřístupové komunikaci,
k
vedené podéél její jihozáápadní
strany. Na vyrovnané a zhutněné pploše pozem
mku budou vystavěny
v
4 obloukové haly
h
o
poloměru oblouku
o
r = 10 m v déllkách 22 m, 2 x 34 m a 36 m a 2 obloukové haly
h
o
poloměru oblouku
o
r = 5 m v délkáách 15 m a 20 m. Čtyři větší haly bbudou sloužiit jako
stáje, dalšíí dvě menší budovy jakko sklad a provozní
p
bud
dova. Nosnáá konstrukce bude
uložena naa asfaltovém
m loži, obvvodový pláššť haly bud
de tvořen nnízkou beton
novou
podezdívkoou a ocelový
ým trapézovvým plechem
m, obě čela budou
b
do výýšky 5 m tv
vořena
ocelovým trapézovým
t
plechem
p
a nnad výškou 5 m drátěným
m pletivem. Z toho vyplý
ývá, že
haly o polooměru oblou
uku r = 10 m budou větrány přirozen
ně otevřeným
mi čely hal, haly
h
o
poloměru oblouku
o
r = 5 m budou pplně uzavřenéé a budou věětrány aeracíí. Jihozápadn
ní čela
všech šesti hal budou osazena dřevěěnými vstupn
ními vraty.
ou řešeny jakko volné kottcové na hlub
boké podestýýlce. Díky to
omuto
Stáje prro ovce budo
řešení nebuude produkov
vána močůvkka.
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Krmení zvířat budee probíhat 11x denně v ranních
r
hodiinách (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.
Každá hala bude vybavena
v
dvvěma kusy 70 W výbo
ojky pro vnnitřní osvětleení. S
venkovním
m osvětlením
m se nepočíttá. Stáje bud
dou jednodu
uše osvětlenyy prosvětlov
vacími
prvky ve sttřeše.
Obr. 3: Sittuace stavby (zdroj: Číhaal 2015).
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Obr. 4: Vizualizace staavby ovčína v terénu (zdrroj: Číhal 2015).

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 jee cca 18 měěsíců. Dle haarmonogramuu v pracovníí verzi
dokumentaace EIA (Kisszová 2015) jje navrženo stavbu zaháj
ájit v průběhuu července 2015
2
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 sezzónním hrazzením okolnních pastvin
n. Dále sev
verním směěrem je mig
grační
prostupnosst území ovliivněna provoozem na freekventované komunikacii I/35 a zástavbou
obce Zubří.

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.
___________________________
_____________________________
______________
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2.2 Úda
aje o vstupech
Stavba si vyžádá trrvalý zábor
těchto pozeemků:
p.č. 7599: BPEJ 7580
00 - výměra
p.č. 7600: BPEJ 7580
00 - výměra
p.č. 7655: BPEJ 7580
00 - výměra

pozemků kaategorie ZPF
F, konkrétněě se jedná o části
2129 m2
1532 m2
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
3 cm makaadamu, čímžž se srovná a zpevní poodkladová plocha.
Pozemky jsou
j
v sou
učasné doběě po proved
dených teréénních úpravvách srovnáány a
připraveny pro zahájení stavby. Sam
motné stavby
y budou uloženy na asfalttovém loži.
Během výstavby bu
ude voda pro pracovníky dovážena v kanystrech. V období provozu
ustájení ovvcí bude pottřeba vody k napájení ovcí. Zdrojem
m vody budee obecní vod
dovod
Střítěž, z nějž
n
bude nově vybudováána přípojkaa. Podle vyhllášky 428/20001 Sb., kterrou se
provádí zákkon č. 274/20
001 Sb., o voodovodech a kanalizacích
h pro veřejnoou potřebu, příl.
p č.
12 v části IX Hospodáářská zvířataa a drůbež je potřeba množství
m
voddy na 1 ks ovce
o
v
objemu 6 m3.rok-1. Přři ustájení v zimních měěsících listop
pad až dubeen (6 měsíců
ů) činí
odhadovanná spotřeba vody max. 3 000 m3. Investor zám
měru uvádí, že dle vlaastních
zkušeností s chovem ov
vcí není spottřeba vody naa jednu dosp
pělou ovci vyyšší než 6 l za
z den.
3
Celkovou spotřebu
s
vod
dy za zimní oobdobí proto investor odh
haduje na ccaa 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 a teechnických pplynů pojízd
dné dílny s agregáty
a
a tllakovými lah
hvemi
s plyny, s dostatečným
d
výkonem prro řezání, vrrtání a svářeččské práce v daném místtě. Při
pobytu zvířřat celoročněě by spotřebaa elektrické energie činilla cca 2000 kkWh. Při pob
bytu 6
měsíců - 10000 kWh. Elektrická eneergie bude využívána
v
pro
o kamerový systém, vyh
hřívání
napáječek, osvětlení a drobné
d
opravvy.
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 hal 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.
Na sklizeň travní hmoty jsoou využíván
ny především
m pozemkyy na Havířřovsku
D
Dolnní Datyně, Prostřední Bludovice,
B
ŠŠenov a Řep
piště).
(Václavoviice, Horní Datyně,
Sklízí se dle potřeby a počasí 2 x ročně. Seno je lisováno do kulatýchh balíků a sv
váženo
traktorem se dvěma vllečkami do seníku ve Vidči.
V
Senáž je lisována také do kulatých
balíků, nássledně zabaleena do folie a svážena do
d Vidče, do areálu JZD,, kde je zim
mována
část ovcí. Seno
S
bude prrůběžně dovááženo trakto
orem a dvojíccí vleček po silnici III/48
868 ze
seníku v areálu
a
zeměd
dělské farmyy v centráln
ní části obce Vidče. Sennáž bude na zimu
uskladněnaa v senážnícch vacích naa parcele č..761/2, k.ú. Vidče, ležíccí na jižní straně
přístupové účelové kom
munikace k ocelovým halám.
h
Krmiivo bude doo jednotlivýcch hal
naváženo čelním
č
naklad
dačem.
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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.

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 praacovních dneech. Pro prov
voz zimovišttě byla zpracována
studie, jejíímž cílem je stanovit hhladiny aku
ustického tlaaku v chránněném venko
ovním
prostoru neejbližších staveb po zprrovoznění ziimoviště ovccí. Studii zppracoval RN
NDr. J.
Matěj (prosinec 2014). Zájmová pllocha pro vý
ýstavbu hal leží mimo chhráněnou zásstavbu
mezi obcem
mi Vidče a Střítěž nad Beečvou.
Pro výppočty byly vee venkovním
m prostoru sttanoveny dvaa výpočtové body. Výpo
očtový
bod č.1 ležží na hranici chráněného venkovního prostoru staavby, tj. ve vvzdálenosti 2 m od
jihovýchoddního nároží přízemníhho rodinnéh
ho domu Střítěž
S
nad Bečvou č.p
p.150,
parc.č.133//5, k.ú. Střítěěž nad Bečvoou, ve vzdáleenosti cca 296 m od středdu severovýcchodní
strany zájm
mové plochy pro výstavbuu zimoviště ovcí.
o
Mezi zimovištěm oovcí a výpočttovým
bodem je situován rem
mízek podél potoka Marretka tvořený listnatýmii (v zimě ho
olými)
stromy.
Výpočtoový bod č.2
2 leží na hraanici chráněěného venkovního prostooru stavby, tj. ve
vzdálenostii 2 m od
d severozáppadní obvod
dové stěny na výškovvé úrovni II.NP
dvoupodlažžního objekttu k bydlení Vidče č.p.3
394, parc.č.5
545, k.ú.Vidčče, ve vzdállenosti
cca 497 m od středu jihozápadní
j
strany zájm
mové plochy pro výstavbbu zimoviště ovcí.
Mezi zimoovištěm ovcíí a výpočtovvým bodem
m je situován
n remízek poodél silnice 4868
tvořený listtnatými (v ziimě holými) stromy.
Zdrojem
m hluku bude doprava kr
krmiva (pouzze v denní do
obu) a hlasoový projev ovcí. Z
výpočtů maximálních
m
hladin akuustického tlaaku v interiéérech nejbliižších chrán
něných
staveb vyplývá, že jejicch obyvateléé v denní anii v noční dob
bě neuslyší hhluk generov
vaný v
o
zimovišti ovcí.
Pro possouzení vlivu
u provozu „Z
Zimoviště prro ovce Vid
dče“ na okolíí byla zpracována
rozptylová studie imisní situace. R
Rozptylová studie byla zpracována jako podklaad pro
„Oznámeníí záměru“ ve smyslu záákona č. 100
0/2001 Sb., o posuzovánní vlivů na životní
ž
prostředí, ve
v znění pozd
dějších předppisů. Rozpty
ylovou studii zpracoval Inng.Petr Fiedler.
Dle tétoo studie budee navržený zááměr po dobu svého prov
vozu zdrojem
m emisí amon
niaku,
pachových látek, oxidu
u uhličitého, m
metanu a v malém
m
množství prachu.
- odhadovaná roční produkce em
misí amoniak
ku činí 430,1 kg NH3
- odhadovaná produ
ukce emisí am
moniaku po dobu
d
ustájení činí 150,1 kkg NH3
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.
___________________________
_____________________________
______________
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Výstavbba ani provoz samotný nnebudou zdro
ojem odpadn
ních vod. Ovcce budou usttájeny
v celostlanýých kotcích na
n hluboké ppodestýlce. Jedná
J
se o ustájení bez prrodukce močůvky.
Zdrojem
m odpadní vo
ody bude pouuze příležito
ostně používaané sociální zařízení. Od
dpadní
vody splaškové budou odvedeny nnově vybudo
ovanou přípojjkou na kannalizační řád obce.
Během ustáájení nebudee znečištěna venkovní plocha močůvkou, není tuddíž nutno bu
udovat
bezodtokouu jímku. Výv
voz hnoje buude provedeen za vhodnéého počasí, bbeze srážek. Hnůj
bude nakláádán přímo v halách zaa suchého počasí,
p
aby mohl
m
být roozvezen přím
mo na
přilehlé louuky.
V obdobbí výstavby bude za veeškeré vznik
klé odpady zodpovídat dodavatel sttavby.
V období provozu
p
stájee budou vznikkat tyto druh
hy odpadů:
kód
odpadu

Název odpad
du

Stávaj
ající
produukce
odpaadů
v t/rook

Nový
ý stav
produ
ukce
odpaadů
v t/rrok

15 01 01

Papírové a leepenkové obaaly

0,055

0,0
05

15 01 02

Plastové obaaly

0,366

0,3
36

0,0110

0,010

0,55

0,5

15 02 02* Absorpční činidla, filtračnní materiály ( včetně olejových
filtrů jinak blíže
b
neurčenýých), čistící tkaniny a ochran
nné
oděvy znečištěné nebezpeečnými látkam
mi
20 03 01

Směsný kom
munální odpadd

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.
Mezi oddpady nejsou
u zařazeny odpad kat.č.. 02 01 06 Zvířecí
Z
trus,, moč a hnů
ůj. Pro
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 hnoje pro 1 000 ks ovccí, tj. 150 DJJ při produk
kci 7,8
kg.DJ.rok-11:
- odhadovaná roční produkce hnnoje činí 1 17
70 t
- odhadovaná produ
ukce hnoje poo dobu ustájeení činí 585 t
Další detaily
d
hodn
noceného zááměru jsou k dispozici v dokumenttaci EIA zááměru
(Kiszová 2015).
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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 zimoviště
z
prro ovce je prostor stáávající
mechanickyy upravené plochy a ookraje navazzujících lučn
ních porostů (pastvin), jež
j se
nachází naa území obcce Vidče ve Zlínském kraji,
k
okresu
u Vsetín. Úzzemí je situováno
v nadmořskké výšce cca 345 m n. 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 zimoviště
z
ppro ovce z jihu bezp
prostředně přiléhá relativně
frekventovaná komunik
kace spojujíccí obce Vidčee a Střítež naad Bečvou.
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 navržžené stavby zimoviště se nachází needávno postaavený areál pily 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 pohled na plochhu navržené výstavby od
d severu – v pozadí je patrné
p
zvedající se
s úbočí kop
pce Úlehle, které je v současnosti
s
využíváno
v
ppro zimování 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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Foto 4: Poohled na místto stavby od jihovýchodu
u, v pozadí
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.
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3.2 Vztah
V
hodnoce
h
eného záměru
u
ochran
ny přírod
dy v zájm
movém území
ú

k ma nageme
entu

Realizacce záměru „Zimovištěě pro ovcee Vidče“ není
n
součásstí 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
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 naavržené výsttavby zimov
viště pro ovcce se nacházzí v bezprosstřední
blízkosti evropsky výzznamné lokaality (EVL) Beskydy (k
kód lokality CZ0724089
9), viz
Obr. 5.
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. 5: Sittuační mapaa polohy EVL
L Beskydy a vymezenéh
ho dálkovéhoo migračního
koridoru vee vztahu k záájmovému úzzemí (podklaadová data: AOKP
A
ČR, Č
ČÚZK).
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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
východě, na severu je
j ohraničeeno masívem
m Velkého Javorníku u Frenštátu
u pod
Radhoštěm
m a hranicí CH
HKO Beskyddy (viz Obr. 6).
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)
ydy následujíící evropskyy významné druhy
Dále jsoou předměteem ochrany EVL Besky
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)
___________________________
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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
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.
v
tvoříí především květnaté bu
učiny as. Den
ntario enneaaphylli - Fag
getum,
Lesní vegetaci
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.
mi faktory, které
k
působí na EVL Besskydy jsou lesní
l
hospoddaření, mysliv
vost a
Hlavním
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.
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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.
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.
Obr. 6: Schematická mapa
m
hranice evropsky vý
ýznamné lokality Beskyddy (zdroj: AO
OPK
ČR).

otlivých přeedmětů och
hrany EVL Beskydy, jjejich schop
pnosti
Základní popis jedno
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 - Alpínsské řeky a bylin
nná vegetace poodél jejich břeh
hů:
Jedná se o mladé štěrkop
pískové lavice na březích řeek a ostrůvky v korytech ttoků v montán
nním a
submontánním
m stupni na místech
m
s vhodnnými podmínkaami pro sedimeentaci unášenéhho materiálu. Typicky
T
vyvinuté poroosty se obvykle nacházejí na vlhkých písčittých okrajích náplavů
n
položenných nízko nad
d vodní
hladinou. Přři pravidelných
h jarních zápplavách docházzí často k destrukci porosstů přeplavovááním a
přemísťováníím štěrku. Porossty ustupují při výraznějším zaastínění.
Celková rozlooha tohoto před
dmětu ochrany nna území EVL Beskydy činí pouze cca 2,25 hha.
Tento předměět ochrany je obecně ohrožen regulacemi vodních toků ved
doucích ke změn
ěnám v sedimen
ntačním
režimu, protippovodňovými opatřeními
o
spojjenými s úpravo
ou břehů a kory
yt toků, úpravouu koryt po povodních,
eutrofizací (zdroj: AOPK).
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V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
navrženého záměru.
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
3240 - Alpínsské řeky a a jejiich dřevinná veegetace s vrbou
u šedou (Salix eleagnos)
e
Tento předmět ochrany se nachází na relaativně vyvýšen
ných polohách, na mladých i starších štěrko
ových a
štěrkopískovýých říčních nááplavech jak v korytech toků
ů, tak na pobřřežních štěrkovvých lavicích. Oproti
štěrkovým náplavům
n
bez keřové vegetaace je půdotvo
orný proces zpravidla
z
pokroočilejší, s aku
umulací
jemnozemě a humusu. Níže položené části štěrkových náp
plavů se každoročně obnovujíí při vysokých stavech
vody na jaře nebo při větších neperiodickkých povodních
h z přívalových
h srážek. K přeeplavování a deestrukci
vyšších částí náplavů s keřo
ovou vegetací ddochází řidčeji, neboť svou vý
ýškou odpovídaají úrovni maxim jarní
vody.
Celková rozlooha tohoto před
dmětu ochrany nna území EVL Beskydy činí pouze cca 2 ha.
Tento předměět ochrany je ob
becně ohrožen rregulacemi vod
dních toků, protipovodňovými opatřeními spo
ojenými
s úpravou břeehů a koryt toků
ů, těžbou štěrkuu (zdroj: AOPK
K).
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
navrženého záměru.
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
5130 - Formaace jalovce obeecného (Junipeerus communis)) na vřesovištícch nebo vápnitýých trávnících
Uvedené přírrodní stanovištěě se vyskytuje nna území EVL Beskydy jen vzzácně (1,37 ha)) v podobě seku
undární
vegetace vznniklé po odlessnění na místeech acidofilnícch bučin, borů
ů a horských smrčin, zpraviidla na
opuštěných nebo
n
ochuzenýcch pastvinách, narušovaných okrajích cest či na haldách hhlušiny navršen
ných při
někdejší těžběě rud. Půdy majjí kyselou reakcci.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro toto příro dní stanoviště je
j zarůstání strromy a keři, obbohacování dussíkem z
atmosférickýcch spadů, absen
nce pastvy, vyp alování nebo jiné narušování porostů.
p
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
navrženého záměru.
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
6210 - Polopřřirozené suché trávníky a faciie křovin na váp
ápnitých podložžích (Festuco-B
Brometalia)
Uvedené přírrodní stanovištěě se vyskytuje nna území EVL
L Beskydy vzáccně (2,40 ha), nna mírnějších svazích,
s
zpravidla orieentovaných k jiihu. Půdy jsou středně hlubok
ké až hluboké, nejčastěji
n
na měěkčích sedimen
ntárních
horninách kříídy, starších i mladších
m
třetihorr, na spraších a podsvahových deluviích.
Obecně hlavnním ohrožením pro toto přírodn
dní stanoviště jee neobhospodařo
ování pozemkůů, spad atmosférrického
dusíku a náslledný vznik drruhově chudýchh porostů s vysokou biomaso
ou válečky prappořité (Brachyp
podium
pinnatum), zarůstání
z
invazzními dřevinam
mi pajasanem žláznatým (Aiilanthus altissiima), kustovniicí cizí
(Lycium barbbarum) a trnovn
níkem akátem (Robinia pseud
dacacia), výsad
dby borovice leesní (Pinus sylvvestris),
případně boroovice černé (P. nigra).
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
6230* Druhoově bohaté smiilkové louky naa silikátových podložích
p
v horských oblasteech (a v kontin
nentální
Evropě v poddhorských oblasstech):
Uvedené priooritní přírodní stanoviště
s
se vyyskytuje na úzeemí EVL Beskydy relativně m
maloplošně (77
7,75 ha)
v podhorskýcch a horských polohách jako nááhradní vegetacce po různých ty
ypech acidofilnních lesů.
Obecně hlavnním ohrožením pro toto priorittní přírodní stan
noviště je změn
na charakteru bbiotopu (např. upuštění
u
od pastvy či kosení),
k
jeho fy
yzická likvidacee (např. zastavěn
ní) či hrubá disturbance.
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
navrženého záměru.
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
6430 Vlhkom
milná vysokobyllinná lemová sppolečenstva nížžin a horského až alpínského sstupně:
Uvedené příroodní stanoviště se vyskytuje nna území EVL Beskydy
B
roztrou
ušeně (14,39 haa) v nivách plan
nárního
až supramonntánního stupněě, na březích a náplavech horských
h
potok
ků a bystřin, vve vlhkých žlaabech a
kotlinách v montánním
m
– sup
pramontánním stupni, nebo naa prameništích.
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Obecně hlavvním ohrožením
m pro uvedenné stanoviště je změna charrakteru biotopuu (odvodnění, změna
chemismu, zaalesňování apod
d.), jeho fyzickáá likvidace (nap
př. zastavění) čii hrubá disturbaance.
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
navrženého záměru.
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
6510 Extenziivní sečené louk
ky nížin až poddhůří (Arrhenattherion, Brachyypodio-Centauureion nemorallis):
Dané přírodnní stanoviště se vyskytuje na úúzemí EVL Besskydy roztroušeeně a hojně (51 9,34 ha) na lok
kalitách
extenzivně hnnojených, jedno- až dvojsečnných luk v aluv
viích řek, na sv
vazích, náspechh, v místech bý
ývalých
polí, na zatravvněných úhorecch a v ovocnýchh sadech od plaanárního do mo
ontánního stupnně, většinou v blízkosti
sídel.
Obecně hlavnním ohrožením pro toto stanovviště je změna charakteru
c
biotopu, změna péčče o porosty (u
upuštění
od kosení či pastvy),
p
jeho fy
yzická likvidacee (např. zastavěn
ní) či hrubá distturbance.
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
7220* Petrifiikující pramenyy s tvorbou pěn
novců (Cratoneurion):
Popisované prioritní
p
přírodn
ní stanoviště see vyskytuje na území
ú
EVL Beeskydy bodově s minimální ceelkovou
rozlohou (0,005 ha) na lokalittách vápencovýých pramenišť s alkalickou vod
dou.
Obecně hlavnním ohrožením pro uvedené pprioritní stanoviště je změna charakteru
c
biotoopu (např. odvodnění,
změna chemismu prostředí, zalesnění), jehoo fyzická likvid
dace (např. zastaavění) či hrubá disturbance.
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
mofytická vegettace silikátovýcch skalnatých svahů:
8220 - Chasm
Uvedené přírrodní stanovištěě se vyskytuje na území EVL
L Beskydy vzáccně (5,79 ha) nna stinných i slunných
skalních srázzech a balvano
ových rozpadeech v údolích, drolinách vulkanických koppců, vzácněji také v
opuštěných loomech a na starrých zdech, kdee však zpravidlaa chybějí mnohéé diagnostické ddruhy.
Obecně hlavnním ohrožením pro uvedené staanoviště je eutrrofizace.
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
navrženého záměru.
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
8310 Jeskyněě nepřístupné veřejnosti:
v
Uvedené příroodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy
B
bodověě (0,012 ha).
Obecně hlavvním ohrožením
m pro toto staanoviště je zm
měna charakteru
u biotopu (nappř. změna cheemismu
prostředí) či hrubá
h
disturban
nce.
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum:
Jedná se o příírodní stanovišttě, které je plošnně nejrozsáhlejším přírodním stanovištěm naa území EVL Beeskydy,
kde se vyskyytuje roztroušeeně a hojně (22504,79 ha). Jeedná se o floristicky chudé acidofilní poro
osty na
minerálně chuudých horninácch, často s příměěsí smrku, případně jedle.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedené stanoviště je změna charakterru biotopu či jjeho fyzická lik
kvidace
(změna přirozzeného druhovéého složení porrostu-zejména výrazná
v
obnovaa porostů smrkeem, holosečný způsob
hospodaření, zastavění apod
d.).
V prostoru naavržených staveeb se tento typp stanoviště nen
nachází. Porost tohoto typu sttanoviště se vy
yskytuje
východně od zájmového úzeemí a realizací záměru nebud
de nijak dotčen.. Lze tedy konsstatovat, že ned
dochází
k prostorovém
mu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
uvisejících s reaalizací navrženného záměru. Nedojde
N
také k dálkovvému vlivu naa toto stanoviiště. Z těchto důvodů
d
není uvedené příroodní stanovišttě dále
předmětem hodnocení.
h
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9130 Bučiny asociace Asperrulo-Fagetum::
p
stanov
ovištěm na územ
mí EVL
Jedná se o přřírodní stanoviště, které je druhhým plošně nejjrozsáhlejším přírodním
Beskydy, kdee se vyskytuje roztroušeně,
r
hoojně (1661,24 ha)
h na svazích se středně hlubbokými až hlub
bokými,
trvale provlhččenými půdami s dobrou humiifikační schopností.
Obecně hlavnním ohrožením pro toto stanovviště je změna charakteru
c
biotopu či jeho fyzzická likvidace (změna
přirozeného druhového slo
ožení porostu-zzejména výrazzná obnova porostů smrkem
m, holosečný způsob
d.).
hospodaření, zastavění apod
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
V prostoru navržených
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
9140 Středoeevropské subalp
pínské bučiny s javorem (Acerr) a šťovíkem horským
h
(Rumeex arifolius):
Jedná se o přřírodní stanovišště vysokobylinnných horských
h javoro-bukový
ých lesů s přím
měsí sutinových
h dřevin
na mělkých půdách
p
s vyšším
m obsahem skeeletu a příznivou humifikací. Toto
T
přírodní sttanoviště se vy
yskytuje
na území EVL
L Beskydy rozttroušeně (88,344 ha).
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedené stanoviště je změna charakterru biotopu či jjeho fyzická lik
kvidace
(změna přirozzeného druhovéého složení porrostu-zejména výrazná
v
obnovaa porostů smrkeem, holosečný způsob
hospodaření, zastavění apod
d.).
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
9170 Dubohaabřiny asociacee Galio-Carpineetum:
Uvedené přírrodní stanovištěě se vyskytuje na území EVL
L Beskydy pom
měrně hojně (1335,59 ha), na žiivinami
bohatých půddách, obvykle hlubších, na svazzích a plošinách
h v nadmořskýcch výškách do 4450 m, vzácněji výše.
Obecně hlavnním ohrožením pro toto stanovviště je změna charakteru
c
biotopu či jeho fyzzická likvidace (změna
přirozeného druhového
d
složeení porostu, hollosečný způsob
b hospodaření, zastavění
z
apod.)).
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
9180* Lesy svvazu Tilio-Acerrion na svazích
h, sutích a v rok
klích:
Uvedené priooritní přírodní stanoviště
s
se vvyskytuje na úzzemí EVL Besk
kydy relativně hojně (189,59 ha) na
mezotrofníchh rankerech prud
dkých svahů, čaasto sycených svahovou
s
vodou
u, i na jemně skkeletnatých půd
dách na
hranách svahůů.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedené stanoviště je změna charakterru biotopu či jjeho fyzická lik
kvidace
(změna přirozzeného druhovéého složení poroostu, holosečný
ý způsob hospod
daření, zastavěnní apod.).
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
olšové lužní lessy temperátní a boreální Evrropy (Alno-Paddion, Alnion in
ncanae,
91E0* Smíšeené jasanovo-o
Salicion albaae):
Toto prioritníí přírodní stano
oviště se vyskyytuje na území EVL Beskydy maloplošně (111,49 ha) v nejjnižších
částech aluviií řek a potok
ků, kde jsou hlavním ekolo
ogickým faktorrem pravidelnéé záplavy způ
ůsobené
povrchovou vodou
v
nebo zam
mokření způsob ené podzemní vodou.
v
Obecně hlavnním ohrožením pro toto stanovviště je změna charakteru
c
biotopu či jeho fyzzická likvidace (změna
vodního režim
mu na lokalitě, změna
z
přirozenného druhového
o složení porostu, zastavění apood.).
V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
9410 Acidofillní smrčiny (Va
accinio-Piceeteea):
Uvedené přírrodní stanoviště se vyskytuj
uje na území EVL Beskydy
y roztroušeně a hojně (488,61 ha)
v nejvyšších partiích
p
Beskyd
d.
Obecně hlavním ohrožením
m pro toto stan
anoviště je změěna charakteru
u biotopu či jeeho fyzická lik
kvidace
odného původu, zastavění, vlivv imisní zátěže apod.).
a
(holosečné hoospodaření, výssadba sazenic geeneticky nevho
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V prostoru navržených
n
stav
veb ani v bezpprostředním ok
kolí se tento typ
t
stanoviště nenachází. Lzze tedy
konstatovat, že nedochází k prostorovémuu překryvu daaného stanovišttě a aktivit sou
ouvisejících s reealizací
z
Nedojd
de také k dálkoovému vlivu na
n toto stanoviště. Z těchto ddůvodů není uvedené
navrženého záměru.
přírodní stan
noviště dále přředmětem hodn
nocení.
ubsp. moravicu
um):
Oměj tuhý moravský (Aconiitum firmum su
Uvedený druhh se v zájmovém
m území EVL B
Beskydy vysky
ytuje roztroušen
ně na vlhkých aaž mírně podmááčených
a prosvětlenýých biotopech v okolí lesníchh pramenišť a podél
p
horských
h potoků. V souučasnosti je z Beskyd
známo zhrubaa 130 lokalit vý
ýskytu tohoto ddruhu, přičemž početnost
p
je od
dhadována na ccca 10 tisíc jedin
nců. Ve
většině případdů není oměj tu
uhý moravský vvýrazně ohrožen
n.
Obecně hlavnním ohrožením pro uvedený ddruh je změna charakteru
c
jeho
o stanoviště či jjeho fyzická lik
kvidace
(ruderalizace porostů v blízk
kosti komunikaací, zvyšování zápoje lesních porostů-podsaddby dřevin, hollosečný
ubá disturbance na stanovišti, zastavění
z
biotop
pu apod.).
typ lesního hoospodaření, hru
Tento druh se
s přímo na zájmových
z
plocchách ani v beezprostředním okolí nevyskyytuje. Nedochází tedy
k prostorovém
mu překryvu vý
ýskytu daného druhu a aktivitt souvisejících s navrženým zááměrem. Nedojde také
k dálkovému vlivu na bio
otop tohoto drruhu. Z těchto důvodů není uvedený druuh dále před
dmětem
hodnocení.
Šikoušek zeleený (Buxbaumiia viridis):
Tento převážnně saprofytický
ý druh mechoroostu rostoucí zejjména na tlejících padlých kmeenech stromů, kládách
k
a pařezech, spporadicky na leesním humusu vve vlhčích polostinných a stinn
ných porostech se v zájmovém
m území
EVL Beskydyy vyskytuje miinimálně na 4 zzjištěných lokallitách. Na jedné z nich se nacchází v současn
né době
nejbohatší znnámá populace tohoto druhu v ČR a je velice pravděpodobné, že se zde teento druh vysk
kytuje v
ještě větší mířře, než bylo zjišštěno.
Druh je velmi citlivý na změěnu vlhkosti (vyysušení) substráátu. Hlavním oh
hrožením pro uuvedený druh jee změna
charakteru jeeho stanoviště či jeho fyzickká likvidace (výraznější kácení vzrostlýchh dřevin-prosvěětlování
porostů, odstrraňování padlýcch kmenů dřeviin apod.).
Tento druh see v řešeném úzeemí nevyskytujee. Nedochází teedy k prostorov
vému překryvu vvýskytu daného
o druhu
a aktivit souuvisejících s reaalizací navrženného záměru. Nedojde
N
také k dálkovému vllivu na biotop tohoto
druhu. Z těchhto důvodů neníí uvedený druh
h dále předmětem hodnoceníí.
Rýhovec prallesní (Rhysodess sulcatus):
Uvedený druuh se vyskytuje v pralesovitýých lesních po
orostech na úzeemí EVL Beskkydy. Bionomicky je
Rhysodes sulccatus vázán na staré, v různém
m stadiu se rozkládající dřevo.
Obecně hlavnním ohrožením pro uvedený ddruh je změna charakteru
c
jeho
o stanoviště či jjeho fyzická lik
kvidace
(odstraňováníí padlých i stojíících trouchnivěějících kmenů dřevin
d
apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskyytuje a nemá zde vhodné podmínky
p
k živvotu. Nedochází tedy
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a akttivit souvisejíccích s realizací navrženého záměru.
z
k prostorovém
Nedojde takéé k dálkovému
u vlivu na biootop tohoto drruhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
h
Lesák rumělkkový (Cucujus cinnaberinus)::
Tento druh vyžaduje
v
ke svéému vývoji dosstatečný počet padlých či zlom
mených stromůů v souvislých lesních
porostech s přřirozenou sklad
dbou dřevin (vyyvíjejí se v hnijícím vlhkém lý
ýku pod uvolněnnou borkou pad
dlých či
zlomených lisstnatých stromů
ů nebo ulomenýých silných větv
vích).
Obecně hlavnním ohrožením pro uvedený ddruh je změna charakteru
c
jeho
o stanoviště či jjeho fyzická lik
kvidace
(odstraňováníí padlých i stojíících trouchnivěějících kmenů dřevin
d
apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskyytuje a nemá zde vhodné podmínky
p
k živvotu. Nedochází tedy
k prostorovém
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a akttivit souvisejíccích s realizací navrženého záměru.
z
Nedojde takéé k dálkovému
u vlivu na biootop tohoto drruhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
h
Střevlík hrboolatý (Carabus variolosus):
v
Hygrofilní střevlík
s
přírodě blízkých hhorských lesů žijící v pram
meništích, potoocích a navazzujících
podmáčenýchh plochách. Pro
oniká i do navaazujících nelesn
ních stanovišť, jakými
j
jsou suubalpínské louk
ky, ale i
např. sjezdovvé tratě. Vývoj druhu
d
je vázán nna tlející kmeny
y, kde zimují dospělci. Na úzeemí ČR znám reecentně
pouze z někteerých pohoří naa Moravě. V B
Beskydech je místy
m
hojný, směrem na západd jeho výskyt doznívá,
d
častější je ješště např. v Hrub
bém Jeseníku (H
Hůrka 1996, Kaašák et Kuras 2007,
2
Matern ett al. 2007, Nied
dl 1959,
Spitzer et Konnvička 2010).
V zájmovém území EVL Beskydy
B
se druuh vyskytuje zejména
z
na břeezích vodních toků, prameniištích a
mokřadech v listnatých, smíšených, ale i jehhličnatých lesícch.
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Obecně hlavnním ohrožením
m pro tento druuh je změna charakteru
c
jeho
o stanoviště či jeho zničení (změna
vodního režim
mu, velkoplošn
né kácení porosttu- přílišné otev
vření dosud zasstíněných stanoovišť, znečištěn
ní vody,
zastavění biottopu apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskyytuje a nemá zde vhodné podmínky
p
k živvotu. Nedochází tedy
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a akttivit souvisejíccích s realizací navrženého záměru.
z
k prostorovém
Nedojde takéé k dálkovému
u vlivu na biootop tohoto drruhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
h
Čolek karpats
tský (Triturus montandoni):
m
Uvedený druhh nalezneme v rybnících, jezírrkách v lomech
h, drobných lesních a lučních tůňkách a rybn
níčcích,
ale i v zatopenných příkopech
h, mokřadech naa kalištích zvěřře a v kalužích na
n lesních blátivvých cestách.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedenýý druh je změn
na charakteru jeho stanovišttě či zánik staanoviště
(odvodňováníí luk, lesů, příkopů u cest, reguulace vodotečí, vysoké rybí osádky v místechh výskytu apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskyytuje a nemá zde vhodné podmínky
p
k živvotu. Nedochází tedy
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a akttivit souvisejíccích s realizací navrženého záměru.
z
k prostorovém
Nedojde takéé k dálkovému
u vlivu na biootop tohoto drruhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
h
Velevrub tupýý (Unio crassus):
Tento druh see v zájmovém území
ú
EVL Besskydy nachází v málo úživných
h tocích (např. V
Vsetínská Bečv
va).
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedenýý druh je změn
na charakteru jeho stanovišttě či zánik staanoviště
(znečištění tooků, vodohosp
podářské zásahhy-regulační úp
pravy na tocích, čištění a prohlubování koryta,
přehrazení tokků vodními stup
pni či jezy apodd.).
Tento druh se v řešeném území nevyskyytuje a nemá zde vhodné podmínky
p
k živvotu. Nedochází tedy
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a akttivit souvisejíccích s realizací navrženého záměru.
z
k prostorovém
Nedojde takéé k dálkovému
u vlivu na biootop tohoto drruhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
h
Kuňka žlutobbřichá (Bombin
na variegata):
Tento druh trráví většinu ro
oku ve vodě (ddrobné lesní a luční tůňky, zaatopené příkopyy a kaluže na lesních
blátivých cesstách, případně louže na kališttích zvěře), kdee dochází k pářření a kladení vvajíček v závisllosti na
deštích (od duubna do srpna). Na sklonku lééta žáby vodu opouštějí
o
a migrují k zimním úúkrytům. V zájm
movém
území EVL Beskydy
B
se druh
h vyskytuje rozttroušeně.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedenýý druh je změn
na charakteru jeho stanovišttě či zánik staanoviště
(odvodňováníí luk, lesů, příkopů u cest, reguulace vodotečí, vysoké rybí osádky v místechh výskytu apod.).
Tento druh se
s v řešeném území
ú
nevyskyttuje a nemá zd
de vhodné pod
dmínky k životu
tu (chybějící vodní či
mokřadní biootopy v prostoru
u navržené výsstavby). Nedoch
hází tedy k prostorovému překkryvu výskytu daného
druhu a aktivit souvisejících
h s realizací navvrženého záměru
u. Nedojde takéé k dálkovému vvlivu na biotop
p tohoto
druhu. Z těchhto důvodů neníí uvedený druh
h dále předmětem hodnoceníí.
Vydra říční (Lutra
(L
lutra):
V rámci Česské republiky existuje
e
několikk oblastí, kteréé jsou vydrou trvale
t
obýványy, na zbytku úzzemí se
vyskytuje pouuze přechodně nebo
n
vůbec. V oblasti Beskyd se vyskytuje vý
ýznamná trvaláá populace vydrry říční.
Vydra říční migruje
m
podél vo
odních toků na větší vzdálenossti i mimo územ
mí EVL Beskyddy.
V současnosti patří mezi nejvýznamnější ohhrožující faktorry především au
utoprovoz a neleegální lov.
s v prostoru navržené
n
stavbyy nevyskytuje a nemá zde vh
hodné podmínkky k životu (ch
hybějící
Tento druh se
vodní či mokkřadní biotopy v prostoru navvržené výstavby
y). Výskyt druh
hu v blízkém pprostoru toku Maretky
M
nelze vylouččit, není však pravděpodobnéé negativní ov
vlivnění tohoto předmětů výs
ýstavbou či pro
ovozem
záměru. Nedoochází tedy k prostorovému
p
ppřekryvu výsky
ytu daného dru
uhu a aktivit soouvisejících s reealizací
navrženého záměru.
z
Nedojd
de také k dálkovvému vlivu na biotop
b
tohoto drruhu. Z těchto ddůvodů není uv
vedený
druh dále přředmětem hodn
nocení.
Netopýr velkýý (Myotis myotiis):
Jedná se o drruh, který využívá jako zimovviště nejrůznější typy podzemn
ních prostor – jjeskyně, štoly, sklepy,
kanály v hráázích přehradníích nádrží. Lettní kolonie sam
mic osídlují pů
ůdy velkých buudov (kostelů, zámků
apod.).
Netopýr velkký je nejvíce ohrožen
o
přestavvbami střech a půdních prosstorů budov, kkde se nacházeejí letní
kolonie. Dalššími faktory jso
ou rušení na zim
movištích a nev
vhodný způsob uzavírání vchoodů do starých důlních
d
děl a jeskyní.
p
k živvotu. Nedochází tedy
Tento druh se v řešeném území nevyskyytuje a nemá zde vhodné podmínky
k prostorovém
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a akttivit souvisejíccích s realizací navrženého záměru.
z
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Nedojde takéé k dálkovému
u vlivu na biootop tohoto drruhu. Z těchto důvodů není uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
h

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
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 vlkaa obecného je
j však z minulosti udávván z širšího okolí
zájmovéhoo území. Jedn
notlivé nálezyy jsou zobraazeny na Obrr. 7 a popsánny v Tab. 1. Přímo
v prostoru navržené staavby zimovišště ani v bezp
prostředním okolí nejsouu k dispozici žádné
údaje o výýskytu vlka obecného anni jiných dru
uhů velkých šelem – naapř. stopy, stržené
ovce či zvěěř (viz databáze NDOP, Dobeš-ústní sdělení). Vzzhledem k dřřívějším údaj
ajům o
výskytu vlkka v širším okolí
o
navržeeného záměru
u a lokalizacci navržené sstavby v mig
gračně
významném
m území a v bezprostřeední blízkostti osy vytyččeného dálkoového migraačního
koridoru neelze a priori vyloučit, žee se v prosto
oru plánované výstavby čči v blízkém
m okolí
může vyskyytovat např. během migrrace.
Z těchto důůvodů je uveedený druh d
dále předměětem hodnoccení.
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Obr. 7: Zákres
Z
uvád
děných nálezzů pobytový
ých stop vlka obecnéhho v širším okolí
hodnocenéhho záměru (p
podkladová ddata: NDOP AOPK ČR 2014).
2

Tab. 1: Poopis jednotliivých uváděěných nálezů
ů pobytových stop vlka obecného (Canis
(
lupus) v širrším okolí naavrženého zááměru.
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)
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Obr. 8: Zákres lokalitty výstavby na podklad
du vrstvy miigračně význnamných území –
MVÚ a dállkových migračních koriddorů – DMK
K (podkladov
vá data: AOPPK, ČÚZK).

MVÚ

osa
o DMK

lokalita výstavby
v

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 lokalizzaci záměruu v migračněě významnéém území a v bezprosstřední
blízkosti osy vytyčenéh
ho dálkovéhho migračníh
ho koridoru, nelze a prioori vyloučit, že se
igraci jednotllivých
rys ostrovidd může ojediněle vyskyttovat v okolí záměru, zejména při mig
jedinců. Z výše
v
uveden
ných důvodů je uvedený druh dále předmětem
p
hhodnocení.

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
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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 meedvěda z prostoru výstavvby zimovišttě pro
ovce a jehoo okolí nejsou
u známy ani z minulosti..
S ohledem na lokalizzaci záměruu v migračněě významnéém území a v bezprosstřední
blízkosti osy vytyčenéh
ho dálkovéhho migračníh
ho koridoru, nelze a prioori vyloučit, že se
medvěd hnědý
h
může ojediněle vyskytovat v okolí zááměru, zejm
ména při migraci
m
jednotlivýcch jedinců. Z výše uveddených důvo
odů je uved
dený druh dále předm
mětem
hodnoceníí.
álně dotčenýých předměttů ochrany EVL
E
Beskyddy:
Rekapitulaace potenciá
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, konnzultace s míístním
znalcem i zpracování ostatních diigitálních a tištěných po
odkladů, byl
yly dostatečn
né pro
provedení hodnocení.
h

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 „Ziimoviště proo ovce Vidčee“ na předměět ochrany evvropsky význ
namné
lokality Beeskydy.
Konkréttně byla po
ozornost pře dloženého hodnocení
h
dle
d §45i ZO
OPK zaměřena na
posouzení vlivů navržené výstavbby zimoviště pro ovce na
n tři předm
měty ochrany
y EVL
Beskydy: vlka
v
obecnéh
ho, rysa osttrovida a meedvěda hněd
dého, u nichhž bylo stanoveno
potenciálníí riziko jejiich negativnního ovlivněění, dále ov
vlivnění ekoologické inttegrity
lokality a migrační
m
prosstupnosti úzeemí.
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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).
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.

ýznamného negativního
n
vvlivu dle odst. 9 §
Konkréttní indikátory, jež definuují hladinu vý
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
evropsky významných
v
druhů na úzeemí dané PO
O či EVL (Beernotat 2007,, Percival 2001).

V předlloženém ho
odnocení jsoou za indik
kátory význ
namně negaativního vliv
vu na
předmět ochrany a celistvostt EVL Beeskydy pov
važovány také eventtuální
významnéé změny urččujících ekkologických podmínek,, jež zajišťuují příznivý
ý stav
předmětů ochrany (zaachování vhhodného bio
otopu pro migraci
m
velkýých šelem).
Při hodnnocení vlivu
u záměru na předměty occhrany a celiistvost (ekollogickou inteegritu)
EVL Beskyydy byly vy
yužity i výsleedky a dopo
oručení vyplý
ývající ze stuudie zabývajjící se
Ochranou průchodnosti
p
i krajiny pro velké savce (Anděl et al. eds. 2010)..
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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 ny
yní není zceela klidovou, se stávajíccím převážněě zemědělsk
kým 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.
Z širšího okolí navrrženého zám
měru jsou z minulosti
m
ud
dávány pouzee pobytové znaky
vlka obecnného. Přímo v prostoru řřešené stavby
y a v blízkém
m okolí všakk žádná pob
bytová
data vlka ani
a jiných vellkých šelem nejsou k disspozici (viz výše
v
v textu hhodnocení – údaje
místních myslivců,
m
dataabáze NDOP
P). Pobytové stopy dalšícch dvou poten
enciálně dotčených
předmětů ochrany
o
– medvěda
m
hněědého a rysaa ostrovida nebyly
n
v okkolí záměru zatím
zaznamenáány.
Realizaccí záměru needojde k přím
mému záboru
u biotopu veelkých šelem
m. Navržený záměr
se však nachází
n
v osse vymezenného dálkového migračního koridooru a v mig
gračně
významném
m území. Zachování
Z
prrůchodnosti migračního
o koridoru ((obecně i dalších
d
dálkových migračních koridorů a migračně významných
h území) prro velké šellmy a
případně pro jejich pottravní základdnu (např. srrnčí zvěř) má značný výýznam pro ud
držení
příznivého stavu populace velkýchh šelem v EV
VL Beskydy
y a obecně i na celém našem
n
území (viz Anděl et al. 2010). Požaadavky na occhranu migraačně význam
mného koridoru pro
velké savcce jsou vym
mezeny ochraannou zónou
u (bufferem)) 250 m odd osy korido
oru na
každou straanu.
Zásadníí skutečností pro stanoven
ení míry význ
namnosti vliv
vu 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 máá v prostoru navržené stavby zimoviiště šířku ccca 500
metrů. Terrénní průzku
um ukázal, ž e migrace velkých
v
šelem
m a částečněě i jejich po
otravní
základny (nnapř. srnčí zv
věře) je v dootčeném prosstoru aktuáln
ně ovlivněna zejména exiistencí
poměrně frrekventovanéé komunikacce, sezónně ohrazených
o
pastvin
p
(elekktrické ohrad
dníky),
objektem pily
p s dřevový
ýrobou a okrrajově také sezónní
s
existencí tábora m
mládeže. Ve všech
těchto případech se nejjedná o faktoory, které by
y měly význaamně ovlivniit migraci veelkých
mím. Naopaak značná část
č
vymezeeného migraačního korid
doru i
šelem dotččeným územ
okolních biotopů je akttuálně funkčční pro migraaci velkých šelem. Břehoové porosty podél
toku Mareetky, okoln
ní luční po rosty, lesníí remízy nabízí vhodnné prostřed
dí pro
příležitostnnou migraci velkých šellem, kterou lze očekávaat zejména v tmavých čáástech
dne. Také potenciální potravní zákkladna velký
ých šelem, např.
n
srnčí zzvěř se prosstorem
nivy a říčnních teras podél Maretkky pohybujee rozptýleně,, bez význam
mnějších baariér a
usměrňovaané migrace.
Z proveedených analýz vyplýváá, že navržeené haly zim
moviště zauj
ujmou cca 120 m
z celkové šířky 500 vymezeného
v
dálkového migračního koridoru, ccož je cca 24%.
Zbývající šířka vymezzeného dálkkového migrračního koriidoru zůstávvá i po příípadné
výstavbě hal
h zimovištěě potenciálnně využitelnáá pro migraaci velkých šelem. Od okraje
o
navržené stavby
s
hal, nejblíže um
místěné směrrem k ose migračního
m
kkoridoru, tj.. toku
Maretky, k nejbližší zástavbě je to cca 280 m severozápadn
s
ním směrem.. Tento prosttor lze
považovat za zcela do
ostatečný prro potenciállní migraci velkých šellem. Jako prostor
p
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využitelný pro případ
dnou migrac i velkých šelem
š
se dáále nabízí taaké koridor mezi
severozápaadním okrajeem navrženýcch staveb a tokem
t
(břeho
ovým porosttem) Maretky
y (cca
43 m) i prostor
p
mezi jihovýchoddním okrajem
m navrženéh
ho komplexuu hal a objektem
stávající piily (cca 155 m). Lze teddy konstatov
vat, že z celéé šířky vymeezeného mig
gračně
významnéhho území pro
ocházejícího přes prostorr navržené staavby (tj. ccaa 630 m) bud
de více
než 400 metrů využiteelných pro m
migraci velkých šelem a jeejich potravnní základny. Jedná
se o prostoor, který je výrazně širšší než jak ud
dávají minim
mální nutné parametry někteří
n
autoři, kteeří se zabýv
vají migrací velkých saavců. Napřík
klad Krajča et Kutal (2010)
(
doporučují ve své stud
dii pro zajišttění funkčno
osti migračn
ního koridoruu pro velké savce
minimální šířku 200 – 300 m a tto na příklaadu výrazně exponovaněější stavby než
n je
plánované zimoviště ov
vcí – na částti výrazně freekventovanéé silnice I/11 v Jablunkov
vském
průsmyku.
Z proveedeného rozb
boru je tedy eevidentní, žee v daném prrostoru i po ppřípadné výsstavbě
hal pro zim
mování ovcíí zůstane doostatek prosto
oru pro funk
kční migracii velkých šeelem i
jejich potraavní základny
y.
V souviislosti s výstaavbou i provvozem navržeeného zimov
viště 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 zprovozněníí zimoviště zzůstane dostaatek vhodnýcch biotopů v území (v pro
ostoru
vymezenéhho migračníh
ho koridoru)) využitelnýcch pro migrraci velkých šelem (kon
nkrétní
argumenty viz výše). Stavební
S
prááce mají dle dostupných podkladů (vviz Kiszová 2015)
probíhat poouze ve světlých částechh dnů a pou
uze v pracov
vních dnech,, což dále snižuje
potenciálníí střet s nárok
ky velkých š elem (pohyb
b zejména v tmavých
t
částtech 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.
8 hodiny). V nočních ho
odinách se obsluha
o
ovčíínů, mimo nastalé
n
krizové situuace neplánu
uje.
Objektyy pro ustájeníí ovcí budouu přirozeně osvětleny otvory ve střešee a také nouzzovým
vnitřním osvětlením
o
(2
( x 70W). Ke standarrdní obsluze objektů teddy nebude nutné
rozsvěcet vnitřní
v
osvětllení během tm
mavé period
dy dne. Lze proto praktickky vyloučit možné
m
negativní ovlivnění
o
mig
gračního korridoru emisem
mi umělého světla. I přessto je však vh
hodné
přijmout koonkrétní opattření pro elim
minaci tohoto
o rizika (viz kap. 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
z
ovvcí do navrržených objeektů tak v ddůsledku dojde ke
období. Kooncentrací zimujících
snížení stávvající rozptýlené zátěže, resp. jejímu usměrnění do
d jednoho m
místa – uzavřřených
hal v místěě výstavby.
Důležitýým faktorem
m je také oččekávaná seezónnost pro
ovozu zimovviště. V jarním až
podzimním
m období (o
od vykoceníí ovcí do prvního
p
sněěhu) nebudoou navrženéé haly
v provozu. V tomto obd
dobí se ovcee pasou na paastvinách v širším
š
okolí ((aktuálně zejjména
v Novém Hrozenkově
H
a na Horní B
Bečvě). Tato
o skutečnostt snižuje mírru vlivu zim
moviště
ovcí na vellké šelmy.
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Závěrem
m lze shrnou
ut, že k význnamně negattivnímu ovliv
vnění velkýcch šelem by došlo
v případě, že
ž by realizaace navrženéého zimovišttě pro ovce znamenala
z
neegativní ovliivnění
biotopů výýznamných z hlediska rrozmnožován
ní, hledání potravy či výrazné narrušení
možností migrace
m
územ
mím. Jak vyyplývá z výšše provedenéého detailníhho rozboru žádná
z těchto skkutečností však
v
v souviislosti s výsttavbou a prrovozem zim
moviště pro ovce
s největší pravděpodob
bností nenaastane. Jak ukazují dlo
ouholeté zkuušenosti místních
myslivců i další dostu
upná data anni jeden z řeešených před
dmětů ochranny EVL Beskydy
(velkých šelem)
š
se v okolí záměěru zřejmě pravidelně
p
nevyskytuje,
n
, nemají zd
de své
optimální biotopy
b
pro rozmnožováání, území mohou
m
využív
vat pro příležžitostnou miigraci.
Zásadní je skutečnost, že budoucí vvýstavba anii provoz zim
moviště pro oovce nebudo
ou mít
na velké šeelmy bariérový efekt – nebude znem
možněna ani významněji narušena migrace
územím.
Po většiinu roku zdee bude přetrvvávat klidováá perioda v období
o
soum
mraku až úsviitu, od
jara do poodzimu budee zimoviště mimo provo
oz. Mezi sam
motnými staavbami v pro
ostoru
migračníhoo koridoru (zzejména obj ekt pily, nov
vé budovy zimoviště)
z
i okolními biiotopy
zůstane doostatek prosttoru pro přřípadnou migraci velkýcch šelem. JJak navíc uk
kazují
výsledky odborných
o
ek
kologickýchh i etologický
ých studií i např. aktuál
ální pobytováá data
z telemetricckého a dalšího sledovvání rysa ostrovida a jiných
j
druhhů velkých šelem
v CHKO Beskydy
B
(viz Ústav bioologie obratllovců Akadeemie věd ČR v.v.i. 201
14) je
vysoce pravděpodobné, že velkým šelmám díky
y jejich vyviinutým schoppnostem orieentace
v terénu a přizpůsoben
ní se aktuállním podmín
nkám nebud
de činit význnamnější pro
oblém
využít proostor vymeezeného miigračního koridoru,
k
reesp. vymezzeného mig
gračně
významnéhho území a jeho okolí k migraci. Velké
V
šelmy se svým chhováním věttšinou
přizpůsobí trasování méně
m
frekvenntovaných siilničních kom
munikací a rrozmístění dalších
d
antropogennních staveb v krajině a těmito pro
ostory migru
ují (někdy i v těsné blízkosti
zástavby) převážně
p
v kllidových čásstech dne (zej
ejména za sou
umraku, úsviitu, v noci), kdy
k je
zde provozz minimální či
č nulový. Jaak ukazují vý
ýsledky nedávných studiíí, např. Chap
pron et
al. (2014) je
j patrná velk
ká přizpůsobbivost velkýcch šelem i v moderní
m
evroopské krajině, kde
dominují liidské aktivity
y.
Na záklladě všech výše uvedenýých argumen
ntů je tedy zřřejmé, že neddojde k význ
namně
negativním
mu ovlivněníí konektivitty krajiny ani
a fragmen
ntaci populaací volně žiijících
živočichů, vč. velkých šelem.
v
sk
kutečnosti jee však vhodn
né, z důvodu
u aplikace prrincipu před
dběžné
I přes vyslovené
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 mírn
ně negativníí vliv (-1 dlle stupnice hodnocení)
h
nna vlka obeccného,
rysa ostrovida a med
dvěda hnědéého v důsleedku nové sezónně vyu
yužívané zásstavby
v migračněě významném
m území a vee vymezeném
m dálkovém migračním
m
kkoridoru.

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
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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).
Vyhodnocení eventuállního vyvoláání změn dů
ůležitých eko
ologických fu
funkcí EVL::
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.
Vyhodnocení eventuállní významn
né redukce ploch
p
výskyttu předmětůů ochrany EVL:
E
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 přředmětů ochrrany EVL Beeskydy.
Vyhodnocení eventuállní významn
né ztráty neb
bo redukce klíčových chharakteristiik
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 záměru,, lze očekávaat mírně negaativní vliv naa celistvost EVL.
E
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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.
Dále seeverním sm
měrem je miigrační prosstupnost úzeemí ovlivněěna provozeem na
frekventované komunik
kaci I/35 a záástavbou obcce Zubří.
Z analýzzy databázee informačnního systém
mu EIA/SEA
A (viz httpp://www.cen
nia.cz)
vyplývá, žee v prostoru navržené výýstavby zimo
oviště pro ov
vce ve Vidčii a v jeho blízkém
okolí nejsoou známy daalší realizovvané či připrravované zám
měry, které by měly akttuálně
významně negativně (-2 dle stup
upnice hodno
ocení) ovliv
vnit předměěty ochrany EVL
dého. Ani annalýza návrhových
Beskydy – vlka obecnéého, rysa osstrovida a meedvěda hněd
ploch v rám
mci územníh
ho plánu obcee Vidče a ok
kolních obcí neprokázalaa, že by mělo
o dojít
ke kumulaativně význam
mně negativvnímu ovlivn
nění předměětů ochrany či celistvostti EVl
Beskydy.
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.
v
(přeedloženého záměru) nezznamená výz
ýznamně neg
gativní
Provedeení aktivní varianty
ovlivnění (dle dikce §45h,i ZOPK) předmětů occhrany EVL Beskydy.
Lze tedyy konstatovaat, že význam
mnost vlivů obou
o
variant je
j srovnatelnná.

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
_
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
34
tel. 605-5679055, 583-034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Posouzení vliivu záměru „Zimoviště pro oovce Vidče“ naa evropsky význ
namné lokalityy a ptačí oblastti podle
§45i zákona č.
č 114/1992 Sb.. o ochraně přírrody a krajiny, v platném zněníí

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.
- Při insstalaci nouzo
ového či jinéého osvětlen
ní do vnitřníích prostor nnavržených hal je
nutné zajistit
z
směřo
ování světelnného toku z provozního
p
osvětlení
o
takk, aby nedoch
házelo
ke světtelnému znečišťování okkolního prosstředí např. okny
o
do vennkovního pro
ostoru.
Minim
malizaci vyzařování světlaa do okolníh
ho prostředí je žádoucí zzajistit komb
binací
technicckých opatřeení omezujíccích svícení nežádoucímii směry, tedy
dy i rušivé oslnění
způsobbené přímou
u viditelnostíí světelného
o zdroje (nap
př. clony, ssměrování sv
větel).
S instalací venkovn
ního osvětlenní předložený
ý záměr nepo
očítá, proto nnejsou navrh
hována
další dooprovodná opatření.
o
- Objektty by do bud
doucna neměěly být využíívány pro vý
ýrobní či poddobné aktivitty nad
rámec předloženého záměru, ktteré by znam
menaly význaamné zvýšenní zátěže na okolní
o
prostřeedí (např. celoroční výrooba spojená s intenzivní dopravou, nnočním prov
vozem
apod.).
- V prosttoru mezi severozápaddním okrajeem navržených staveb a tokem, resp.
břehovvým porostem
m Maretky jje vhodné ponechat
p
přirozený reliééf, bez staveebních
úprav (např. bez vysypání kaamenivem). Případné zaatravnění daaného prosto
oru je
možné.
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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
„Ziimoviště proo ovce Vidčče“ na
evropsky významné
v
lok
kality a ptačíí oblasti.
Navrženný záměr „Ziimoviště proo ovce Vidčee“ je situován
n na okraji kaatastrálního území
Vidče, v místě
m
stávající terénně uppravené ploch
hy na říční terase
t
toku M
Maretka. Zám
měr je
situován v bezprostředn
ním sousedsttví stávající komunikace spojující obbce Vidče a Střítež
S
nad Bečvou. Jižně od zájmového úúzemí se zveedá úbočí ko
opce Úlehle,, na jehož sv
vazích
jsou ovce doposud zim
movány na ppastvinách s mobilním hrrazením. V bblízkosti nav
vržené
stavby se nachází dřeevěná stavbaa u toku Maretky
M
(dop
provázené vzzrostlými po
orosty
jasanovo-oolšového luhu
u) se sezónnním provozem
m rekreace mládeže
m
(letnní tábor). Přib
bližně
150 m jižnním směrem od místa navvržené stavb
by zimoviště pro ovce see nachází nedávno
postavený areál
a
pily a dřevovýroby
d
.
Předložený záměr řeší výstavbuu a provoz čttyř modernícch stájí pro zzimní ustájen
ní cca
1000 ks ovvcí (tj. 150 DJ).
D Dále buudou vystavěny dvě men
nší haly slouužící jako sk
klad a
provozní buudova. Ovcee by zde mělyy být ustájen
ny v období listopad až duuben.
Místo plánované
p
výstavby
v
see nachází v bezprostřed
dní blízkostii EVL Besskydy,
v migračněě významném
m území a v bezprostřeední blízkostti osy vytyččeného dálkového
migračníhoo koridoru. Předmětem
P
oochrany EVL
L Beskydy jsou mimo jiiné velké šelmy –
vlk obecnýý, rys ostrovid
d a medvěd hhnědý. Vliv záměru na ty
yto tři předm
měty ochrany svým
stanoviskem
m nevyloučill orgán ochraany přírody - Krajský úřaad Zlínskéhoo kraje.
Provedeeným terénníím průzkumeem a dalšímii analýzami dostupných
d
ddat, vč. konzzultace
se zástupceem místních znalců - myyslivců bylo zjištěno, že dotčené úzeemí není časstým a
optimálním
m biotopem uváděných
u
přředmětů och
hrany. Z širšíího okolí navvržené stavby
y jsou
z minulostii udávány po
ouze ojediněělé pobytovéé stopy vlka obecného. V
Velké šelmy
y však
mohou totoo území příleežitostně vyuužívat při svéé migraci.
Provedeeným vyhod
dnocením byylo konstatováno, že realizace předdloženého zááměru
bude znam
menat umístěění nových staveb v migračně
m
výzznamném úzzemí a v pro
ostoru
vymezenéhho migračníh
ho koridoru, tj. také potenciální riziko negativníhho vlivu na ty
yto tři
předměty ochrany
o
EVL
L Beskydy – vlka obecn
ného, rysa ostrovida
o
am
medvěda hněědého.
Bylo zjištěěno, že nedo
ojde k význaamným změěnám charak
kteru vymezeeného migraačního
koridoru, které
k
by mělly znamenat narušení jeh
ho funkčnostti. Velké šellmy budou moci
m
i
nadále vyuužívat blízké okolí záměruu (okolí řeky
y Maretky, trravní porostyy na úbočí vrrcholu
Úlehle i jiinde v okolíí), tj. prostoor vymezenéého migračn
ního koridoruu, resp. mig
gračně
významnéhho území i jeho
j
okolí. V souvislostti s realizací záměru needojde k nav
výšení
intenzity dopravy
d
opro
oti stávající situaci. V nočních hodin
nách není oočekávána ob
bsluha
zimoviště ovcí (mimo nastalé kriizové situacee). Objekty pro ustájenní ovcí budo
ou dle
dokumentaace EIA vyb
baveny pouzee vnitřním osvětlením.
o
Provoz
P
zimooviště bude pouze
sezónní (vv zimním ob
bdobí). Konncentrací ovcí do nových objektů dojde v důssledku
k uvolnění stávajícího zimního ohrrazení pastvin a vyloučeení rozptýlenného pohybu
u ovcí
v prostoru migračního
m
koridoru.
k
V jjarním až po
odzimním období se budoou ovce pohy
ybovat
mimo objekkty na pastviinách v širokkém 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
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negativní vliv
v na předm
měty ochranyy a celistvostt evropsky významné lokkality Beskyd
dy ani
na ostatní lokality
l
sousttavy Natura 2000.
V Dolanechh dne 28.4.2015
RNDr. Marrek Banaš, Ph.D.
P
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Vyhláška MŽP
M ČR č. 395/1992 Sb., kkterou se prov
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k
v platnném znění.
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z
pozdějšíích předpisů.
Zákon ČR č.
č 254/2001 Sb
b., vodní zákoon, ve znění po
ozdějších před
dpisů.
Dále byla pooužita spisováá agenda týkajjící se posuzov
vaného záměrru a internetovvé zdroje:
http://w
www.mzp.cz, http://www.ce
h
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www.nature.ccz
Zdroje mapoových dat jsou
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brázků v textu
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