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1. Úvodem
Předkládaný posudek řeší posouzení naturového hodnocení vlivu záměru „Zimoviště pro ovce
Vidče“1 na lokality soustavy Natura 2000, vypracovaného podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění RNDr. Markem Banašem, Ph.D. původně pro oznámení v prosinci 2014,
v dubnu 2015 byla předložena aktualizovaná verze pro účely Dokumentace EIA v červnu
2015 jakožto součásti doplněné Dokumentace E.I.A. (jedna z nečíslovaných příloh) ve
smyslu § 8 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Kizsová R. a kol., květen
2015).
Zadavatelem předkládaného Posouzení je Ing. Radek Přílepek, příslušným orgánem (KÚ
Zlínského kraje ve Zlíně) pověřený zpracovatel posudku E.I.A. na dokumentaci výše
uvedeného záměru dle § 9 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.
Předkládané posouzení je zpracováno v souladu s §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, směrnicí o ptácích 79/409/EHS,
směrnicí o stanovištích 92/43/EHS, metodickými doporučeními MŽP ČR a Evropské komise
(viz Kolektiv 2001, 2001a) a také v souladu s metodikou MŽP ohledně hodnocení
významnosti vlivů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů s tím, že
reflektuje potřeby struktury posudku EIA ve smyslu náležitostí, předepisovaných platným
zněním zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Není tedy (a nemůže ani být) novým
naturovým hodnocením podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ale jen oponentním posouzením
předloženého naturového hodnocení na výše uvedený záměr.
Posudek vychází z aktualizovaného naturového hodnocení dle §45i zákona č.114/1992 Sb.
v platném znění (Banaš M., 04/2015), doplňkově z předchozí verze naturového hodnocení pro
oznámení (Banaš M., 12/2014), terénního průzkumu posuzovatele, který proběhl v září 20152,
konzultace posuzovatele na Správě CHKO Beskydy v září 2015, doplněné Dokumentace EIA
dle zák.100/2001 Sb. v platném znění (Kizsová R. a kol., květen 2015), vybrané spisové
agendy a zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném území.
Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí nejsou předmětem tohoto Posouzení dle §45i zák. 114/1992 Sb. Další
informace lze získat zejména v technické dokumentaci posuzovaného záměru, případně ve
zveřejněné dokumentaci E.I.A. dle zák.100/2001 Sb. v platném znění3.

1

V průběhu posuzování se měnil název záměru. V IS EIA na www.cenia.cz pod kódem ZLK731 je stále záměr
veden pod názvem Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v k.ú. Vidče, v doplněné dokumentaci z května 2015
již jen Zimoviště pro ovce Vidče, rovněž tak i v aktualizovaném naturovém hodnocení, kapitola B.I. doplněné
Dokumentace uvádí zkrácený název „Zimoviště pro ovce“, s tímto názvem pracují i dotčené správní úřady i
část účastníků procesu EIA
2
Možný termín šetření vyplývá ze zadání posudku a lhůt pro vypracování posudku, nelze již ověřit přímý výskyt
některých předmětů ochrany EVL např. podle stop v zimě.
3
Viz IS EIA na www.mzp.cz, příp. na www.cenia.cz, kód akce ZLK731
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2. Údaje o záměru a oznamovateli
2.1. Základní údaje o záměru
Název posuzovaného záměru:
Zimoviště pro ovce Vidče
2.2. Kapacita a rozsah záměru
Dle přepracované dokumentace EIA (Kizsová R., 05/2015) jde o následující parametry
záměru:
 zakryté zimoviště pro kapacitu 150 DJ, tedy 1.000 ovcí
 Zimní ustájení ovcí ve čtyřech stájích s počty 175 ks, 270 ks, 285 ks a 270 ks
 4 obloukové haly o poloměru oblouku r = 10 m; stáje v délkách 22 m, 2 x 34 m a 36 m
 2 obloukové haly o poloměru oblouku r = 5 m; sklad a provozní budova v délkách 15
m a 20 m
2.3. Umístění záměru
kraj:
Zlínský
obec:
Vidče
katastrální území:
Vidče, poz.p.č. 759, 760, 765, vše orná půda
2.4. Stručné údaje o technickém a technologickém řešení záměru
Hodnotitel úvodem popisné části uvádí, že oproti původní podobě záměru, jež byla
předmětem oznámení, došlo na základě Závěru zjišťovacího řízení, vydaného KÚ Zlínského
kraje pod č.j. KUZL 47472/2014 dne 22.9.2014 došlo k jeho změně. Původní charakter
záměru - výstavby ovčína v podobě jedné obloukové plechové haly o délce 100 m a šířce 25
m, výšce 12 m byl změněn na soubor 6 menších obloukových hal (4 obloukové haly o
poloměru oblouku r = 10 m; stáje v délkách 22 m, 2 x 34 m a 36 m a 2 obloukové haly o
poloměru oblouku r = 5 m; sklad a provozní budova v délkách 15 m a 20 m).
Další text se tedy týká již jen upraveného pojetí záměru, jak je popisováno v aktualizovaném
naturovém hodnocení M. Banaše (04/2015) a prezentováno i přepracovanou Dokumentací
E.I.A. (Kizsová R.. a kol., 05/2015).
Navržený záměr „Zimoviště pro ovce Vidče“ je situován v severozápadním okraji k.ú. Vidče
ve Zlínském kraji v místě stávající mechanicky narušené plochy a antropogenního lučního
porostu. Na ploše byly v nedávné minulosti provedeny terénní úpravy a byla zde zbudována
cesta zpevněná kamenivem. V blízkosti plánované stavby se nachází mozaika sezónně
využívaných pastvin, lesních remízů, vodní tok Maretka, frekventovaná silnice III. třídy
spojující obce Vidče a Střítež nad Bečvou, objekt pily a dřevovýroby a občasně využívaný
venkovní objekt sezónního tábořiště mládeže.
Účelem navrženého záměru je vybudovat areál k zimnímu ustájení 1 000 ks ovcí (150 DJ),
konkrétně mají být ovce ustájeny v období od listopadu do dubna. Období, po které budou
ovce ustájeny, je závislé na vnějších vlivech – na nástupu první sněhové pokrývky a naopak
na dostatečném vyrašení jarní pastvy. Investor stavby plánuje kocení realizovat přednostně
venku na pastvinách, tak jak tomu bylo doposud. Přes letní období jsou zimovaná stáda
rozmístěna na pastvinách v okolí Vidče, Nového Hrozenkova, Horní a Prostřední Bečvy a
v Rožnově pod Radhoštěm.
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Na zájmové ploše bude vystavěno celkem 6 obloukových ocelových hal přístupných po
kamenivem zpevněné účelové přístupové komunikaci, vedené podél její jihozápadní strany.
Na vyrovnané a zhutněné ploše pozemku budou vystavěny 4 obloukové haly o poloměru
oblouku r = 10 m v délkách 22 m, 2 x 34 m a 36 m a 2 obloukové haly o poloměru oblouku r
= 5 m v délkách 15 m a 20 m. Čtyři větší haly budou sloužit jako stáje, další dvě menší
budovy jako sklad a provozní budova. Nosná konstrukce bude uložena na asfaltovém loži,
obvodový plášť haly bude tvořen nízkou betonovou podezdívkou a ocelovým trapézovým
plechem, obě čela budou do výšky 5 m tvořena ocelovým trapézovým plechem a nad výškou
5 m drátěným pletivem. Z toho vyplývá, že haly o poloměru oblouku r = 10 m budou větrány
přirozeně otevřenými čely hal, haly o poloměru oblouku r = 5 m budou plně uzavřené a budou
větrány aerací. Jihozápadní čela všech šesti hal budou osazena dřevěnými vstupními vraty.
Stáje pro ovce budou řešeny jako volné kotcové na hluboké podestýlce. Díky tomuto řešení
nebude produkována močůvka.
Krmení zvířat bude probíhat 1x denně v ranních hodinách (cca kolem 8. hodiny), zároveň
proběhne kontrola stavu zvířat. V nočních a večerních hodinách se obsluha ovčína, mimo
nastalé krizové situace, neplánuje.
Každá hala bude vybavena dvěma kusy 70 W výbojky pro vnitřní osvětlení. S venkovním
osvětlením se nepočítá. Stáje budou jednoduše osvětleny prosvětlovacími prvky ve střeše.
Výše uvedený text je jen účelovým výtahem z příslušných kapitol naturového hodnocení
(Banaš M., 04/2015) a doplněné dokumentace E.I.A., Kizsová R. a kol., (05/ 2015),
v podrobnostech na tyto dokumenty posuzovatel odkazuje.
2.5. Identifikace oznamovatele záměru
Lenka Randusová, Vidče 199, 756 53 Vidče
IČ: 606 09 753, DIČ : neuv.
Zastoupen: pan Lumír Randus - spolumajitel, Vidče č.199, 756 53 Vidče, tel. 731 168 760
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3. Posouzení naturového hodnocení
3.1. Úplnost hodnocení
Posuzované aktualizované naturové hodnocení vlivu záměru „Zimoviště pro ovce Vidče“ na
lokality soustavy Natura 2000 bylo zpracováno pro fázi přepracované dokumentace EIA,
panem RNDr. Markem Banašem, Ph.D., jako autorizovanou osobou dle § 45 i zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění, v dubnu 2015, jako samostatné přílohy této Dokumentace.
Aktualizuje původní naturové hodnocení téhož hodnotitele z prosince 2014 k Oznámení
záměru (Banaš M., 06/2014). Důvodem bylo, že i k oproti oznámení přepracované podobě
záměru pro dokumentaci EIA bylo vydáno nové stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody Zlínského kraje č.j. KUZL 71472/2014 ze dne 5.12.2014. Krajský úřad rovněž
v tomto stanovisku nevyloučil významný vliv záměru: „Zimoviště pro ovce Vidče“ na
evropsky významnou lokalitu Beskydy, konkrétně na některé její předměty – rysa ostrovida
(Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos) a vlka obecného (Canis lupus). Odůvodnění mj.
konstatuje, že navrhovaný záměr se nalézá v blízkosti EVL CZ0724089 Beskydy, která je
zřízena pro ochranu přírodních nebo přírodě blízkých lesních i nelesních společenstev a
evropsky významných druhů, jak rostlinných tak i živočišných, včetně velkých šelem. Orgán
ochrany přírody shledal, že realizací záměru nedojde k přímé ztrátě tzv. naturových biotopů
vyskytujících se v území EVL Beskydy, avšak uvádí, že ovčín je umístěn téměř uprostřed osy
migračního koridoru, který prochází územím Beskyd. V souvislosti s touto skutečností OOP
nevyloučil významný vliv stavby ovčína na vybrané předměty ochrany EVL Beskydy,
uvedené výše. Hodnotitel zdůrazňuje, že aktuální podoba záměru vychází z přepracované
podoby záměru oproti oznámení (změna na 6 menších hal oproti původní 1 velkého měřítka).
Hodnocení se opírá o terénní průzkum území, který proběhl opakovaně v červnu 2014 a únoru
2015, tj. dvou návštěv. Průzkum byl zaměřen na místo navržené stavby zimoviště pro ovce a
jeho okolí, dále byla podrobně zkoumána aktuální migrační prostupnost území a zjišťovány
možnosti migrace velkých šelem územím v případě realizace posuzovaného záměru. Otázka
migrace zvěře v zájmovém území byla dále diskutována také s místním znalcem - Ing.
Dobešem, členem mysliveckého sdružení Střítež nad Bečvou. Výsledky jsou dále doplněny
o analýzu dat nálezové databáze ochrany přírody poskytnutých AOPK ČR – verze z dubna
2015 (AOPK ČR 2015) [cit. 2015-04-27] a dat mapování biotopů poskytnutých AOPK ČR
v červnu 2014 (AOPK ČR 2014) [cit. 2014-06-10]. Pro zpracování předloženého naturového
hodnocení byla v neposlední řadě využita další tištěná a digitální data o sledovaném území,
citovaná průběžně v textu naturového hodnocení. Hodnotitel rovněž v kapitole 3.1 předkládá
stručnou základní charakteristiku zájmového území záměru (popis přírodních poměrů) včetně
prezentace polohy nejbližších objektů od zájmového území (pila, objekty letního tábora),
doplněnou fotodokumentací.
Stanovisko posuzovatele:
Obsah předloženého naturového hodnocení odpovídá základním požadavkům zák.114/1992
Sb. v platném znění, předložené naturové hodnocení vlivu záměru dle §45i zák. č.114/1992
Sb., v platném znění formálně koresponduje s platnou metodikou (Chvojková a kol., 2011).
Jsou správně identifikovány potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 2000 (EVL
Beskydy), jsou obsaženy všechny metodikou požadované kapitoly, je vyhodnocena úplnost
podkladů (mj. doloženo seznamem literatury, uvedena jména místních znalců, se kterými byla
práce konzultována). V přílohové části je doložena kopie stanoviska příslušného orgánu
ochrany přírody, na základě kterého bylo naturové vyhodnocení vypracováno a je doložena
kopie rozhodnutí o autorizaci. Hodnocení přímo jako součást textu obsahuje i příslušné
mapové výřezy, včetně polohy záměru, uspořádání objektů záměru a polohu záměru vůči ose
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dálkového migračního koridoru, formou malých obrázků vložených do textu. Pro zvýšení
transparentnosti dokladování situace v místě záměru chybí alespoň část fotodokumentace,
pořízená při únorovém šetření z roku 2015 (všechny prezentované fotografie jsou
z vegetačního období).
Stručnou charakteristiku zájmového území je možno pokládat za podklad z průzkumu pro
naturové hodnocení ve smyslu, zda se v něm (ne)nacházejí přírodní stanoviště či biotopy,
včetně těch, které jsou předmětem ochrany řešené EVL Beskydy, nemůže však nahradit
standardní biologický průzkum. K prezentovaným údajům je účelné konstatovat, že cca 260
m SZ od zájmového území již v území obce Střítež nad Bečvou se nachází statek v lokalitě
Háje nad levobřežní částí nivy toku Maretka.
Naturové hodnocení lze pokládat za formálně úplné s tím, že k věcné stránce naturového
hodnocení je dále poskytnut podrobnější komentář posuzovatele.
3.2. Správnost údajů uvedených v hodnocení včetně použitých metod
hodnocení
3.2.1. Popis a charakteristika posuzovaného záměru
Naturové hodnocení obsahuje stručný popis charakteru záměru, jde o prezentaci souborné
informace o záměru a o určitý výtah z příslušných částí textu doplněné dokumentace.
Hodnotitel uvádí, že pracoval od autorky dokumentace s poskytnutou pracovní verzí této
dokumentace. S odkazem na projektanta (Číhal, 2015) prezentuje i zastavovací situaci
v ortofotomapě a pohledy (str.7, obr. 3) a vizualizaci záměru (str. 8, obr. 4).
Údaje o vstupech prezentují pozemkové nároky záměru na pozemcích p.č. 759: BPEJ 75800 výměra 2129 m2, na p.č. 760: BPEJ 75800 - výměra 1532 m2 a na p.č. 765: BPEJ 75800 výměra 1570 m2. Zásobování vodou během stavby dováženou balenou, během provozu z
obecního vodovodu Střítež, z nějž bude nově vybudována přípojka. Krmení během provozu
zimoviště senem a senáží. Potřeba krmiva a steliva pro 1000 ks ovcí na 6 měsíců činí cca 380
t. Je dále uvedeno, že senáž bude na zimu uskladněna v senážních vacích na parcele č.761/2,
k.ú. Vidče, ležící na jižní straně přístupové účelové komunikace k ocelovým halám. Krmivo
bude do jednotlivých hal naváženo čelním nakladačem. Hodnotitel prezentuje stručné nároky
na stavební materiály a konstrukce, elektrickou energii pro výstavbu i provoz a dopravní
obsluhu, kde konstatuje, že nedojde tedy k navýšení intenzity dopravy v území oproti
stávajícímu stavu - neboť pohyb automobilů a traktorů probíhá již nyní při kontrole
venkovních zimovišť. Intenzita dopravy v okolí záměru se naopak sníží vzhledem k umístění
zvířat na jednom místě.
Údaje o výstupech se opírají o hlukovou a rozptylovou studii pro účely Dokumentace pro fázi
provozu. Zdrojem hluku bude doprava krmiva (pouze v denní dobu) a hlasový projev ovcí. Z
výpočtů maximálních hladin akustického tlaku v interiérech nejbližších chráněných staveb
vyplývá, že jejich obyvatelé v denní ani v noční době neuslyší hluk generovaný v zimovišti
ovcí. Pro fázi výstavby je konstatováno, že veškeré stavební práce v areálu budou probíhat
pouze v denní době v pracovních dnech. Dle rozptylové studie bude navržený záměr po dobu
svého provozu zdrojem emisí amoniaku, pachových látek, oxidu uhličitého, metanu a v
malém množství prachu: odhadovaná roční produkce emisí amoniaku činí 430,1 kg NH3 a
odhadovaná produkce emisí amoniaku po dobu ustájení činí 150,1 kg NH3, jedná o malý
zdroj znečišťování s celkovou roční emisí amoniaku do 5 t NH3. K odpadním vodám je
uvedeno, že výstavba ani provoz samotný nebudou zdrojem odpadních vod. Ovce budou
ustájeny v celostlaných kotcích na hluboké podestýlce, tedy bez produkce močůvky. Zdrojem
odpadní vody bude pouze příležitostně používané sociální zařízení. Odpadní vody splaškové
budou odvedeny nově vybudovanou přípojkou na kanalizační řád obce. Během ustájení
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nebude znečištěna venkovní plocha močůvkou, není tudíž nutno budovat bezodtokou jímku.
Vývoz hnoje bude proveden za vhodného počasí, beze srážek. Hnůj bude nakládán přímo v
halách za suchého počasí, aby mohl být rozvezen přímo na přilehlé louky. Je dále podána
stručná prezentace odpadového hospodářství. Mezi odpady nejsou zařazeny odpad kat.č. 02
01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj. Pro zemědělský podnik hnoje nejsou odpadem, ale
organickým hnojivem, s nímž je nakládáno v souladu se zákonem o hnojivech č.156/1998 Sb.
Výpočet odhadované produkce hnoje pro 1 000 ks ovcí, tj. 150 DJ při produkci 7,8 kg.DJ.rok1
: odhadovaná roční produkce hnoje činí 1 170 t, odhadovaná produkce hnoje po dobu
ustájení činí 585 t.
Stanovisko posuzovatele:
Vlastní popis záměru je poměrně stručný, což je důsledek nepříliš kvalitní kapitoly popisu
záměru vlastní doplněné dokumentace a tudíž připomínky posuzovatele k popisu, vstupům a
výstupům reagují spíše zprostředkovaně na úroveň této části dokumentace.
Je konstatováno, že v území již proběhly terénní úpravy formou navážky a vyrovnání.
Z obrázku č. 3 na str. 7 vyplývá, že jde o úpravy na třech uvedených parcelách, ale i na
poz.p.č.761/2 jižně až JV od vlastních pozemků pro návrh umístění halových objektů pro
uskladnění senáže, takže celková plocha záboru území záměrem bude vyšší, než jen součet
výměr pozemků, na nichž mají být umístěny haly. S ohledem na okolnost, že jde o pozemky
mimo EVL a o pozemky, na kterých před terénními úpravami byla orná půda, je z pohledu
naturového hodnocení a posouzení tohoto hodnocení není tato okolnost podstatná. Není ale
z popisu např. zřejmé, zda bude areál oplocen či zda jsou navrhovány krycí sadové úpravy.
Dle názoru posuzovatele je prakticky opomenuta potřeba dopravy pro odvoz hnoje
vyprodukovaného zvířaty a navážení ovcí k zimování a odvoz zpět na pastviny, případně
konkretizace objemů dopravy přepravovaných materiálů, rovněž nelze bezvýhradně přijmout
tvrzení o tom, že manipulační plochy vně hal nebudou kontaminovány při manipulaci
s podestýlkou a hnojem. Jinak lze i stručný popis vstupů a výstupů pokládat pro účely
naturového hodnocení v zásadě za postačující.
3.2.2. Identifikace dotčených území
Hodnotitel provedl identifikaci příslušných evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí (PO), potenciálně dotčených realizací záměru. Vymezuje jedinou lokalitu soustavy
Natura 2000: EVL Beskydy (CZ 0724089)
Stanovisko posuzovatele:
Bez připomínek.
3.2.3. Charakteristika lokalit Natura 2000, jejich předmětů ochrany, kontext
s dotčeným územím
Hodnotitel úvodem popisu konstatuje, že zájmový prostor navržené výstavby zimoviště pro
ovce se nachází v bezprostřední blízkosti evropsky významné lokality (EVL) Beskydy (kód
lokality CZ0724089) a dokládá polohu záměru na situační mapě polohy EVL Beskydy a
vymezeného dálkového migračního koridoru ve vztahu k zájmovému území (podkladová
data: AOKP ČR, ČÚZK, str. 16).
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Jak je výše uvedeno, hodnotitel se zabývá jedinou vymezenou lokalitou soustavy Natura 2000
v ČR EVL Beskydy (CZ0811022) pro:
a) následující stanoviště (* označení stanovišť):
3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)
5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

b) pro následující druhy živočichů (* označení prioritních druhů)
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Netopýr velký (Myotis myotis)
Vlk obecný (Canis lupus)*
Medvěd hnědý (Ursus arctos)*
Vydra říční (Lutra lutra)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Čolek karpatský (Triturus montandoni)
Velevrub tupý (Unio crassus)
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
Lesák rumělkový (Cucujus cinnabarius)
Rýhovec pralesní (Rhyssodes sulcatus)

c) pro následující druhy rostlin (prioritní druhy nejsou mezi předměty ochrany)
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. Moravicum)

Hodnotitel konstatuje, že zájmový prostor navržené výstavby zimoviště pro ovce se nachází
v bezprostřední blízkosti evropsky významné lokality (EVL) Beskydy (kód lokality
CZ0724089) a dokládá polohu záměru na situační mapě polohy EVL Beskydy a vymezeného
dálkového migračního koridoru ve vztahu k zájmovému území (podkladová data: AOKP ČR,
ČÚZK, str. 16). Dále hodnotitel uvádí pro každý předmět ochrany EVL bionomické,
ekologické nároky a údaje o stavu populací v ČR, s přihlédnutím k datům pro EVL Beskydy
v době vypracování hodnocení, se zřetelem k případným aktuálním výskytům v zájmovém
území záměru se závěrem, zda uvedený druh či stanoviště je či není předmětem hodnocení.
Mezi předměty ochrany EVL Beskydy, jež mohou být potenciálně dotčeny realizací
hodnoceného záměru, byly úvodním screeningem hodnotitele zařazeny pouze velké šelmy,
tedy vlk obecný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx) a medvěd hnědý (Ursus arctos).
Pro tyto tři evropsky významné druhy jako jediné záměrem potenciálně ovlivněné předměty
ochrany EVL Beskydy hodnotitel zdůrazňuje polohu záměru v blízkosti osy dálkového
migračního koridoru a pro řešené území uvádí:
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Vlk obecný (Canis lupus): Hlavním faktorem ohrožujícím existenci druhu je především přímé
pronásledování člověkem. Velmi významná je nutnost zachování možnosti migrací mezi lokálními
populacemi. Při aktuálním terénním průzkumu nebyly v okolí navrženého záměru zjištěny pobytové
znaky vlka obecného. Výskyt vlka obecného je však z minulosti udáván z širšího okolí zájmového
území, jednotlivé nálezy dokládá vyznačením na mapce (Obr. 7 str. 26) a tabelárním popisem nálezů
(Tab. 1 str. 26). Konstatuje, že přímo v prostoru navržené stavby zimoviště ani v bezprostředním okolí
nejsou k dispozici žádné údaje o výskytu vlka obecného ani jiných druhů velkých šelem – např. stopy,
stržené ovce či zvěř (odkaz na databázi NDOP, odkaz na místního znalce ing. Dobeše-ústní sdělení).
Vzhledem k dřívějším údajům o výskytu vlka v širším okolí navrženého záměru a lokalizaci navržené
stavby v migračně významném území a v bezprostřední blízkosti osy vytyčeného dálkového
migračního koridoru nelze a priori vyloučit, že se v prostoru plánované výstavby či v blízkém okolí
může vyskytovat např. během migrace a z těchto důvodů je uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Rys ostrovid (Lynx lynx): Hlavní příčinou ohrožení rysa ostrovida je přímé pronásledování ze strany
člověka. Významným faktorem se však stává i fragmentace vhodných biotopů a vysoká míra rušení.
Při aktuálním terénním průzkumu nebyly v okolí navrženého záměru zjištěny pobytové znaky rysa.
Data o výskytu rysa z prostoru uvažovaného záměru či jeho okolí nejsou známy. S ohledem na
lokalizaci záměru v migračně významném území a v bezprostřední blízkosti osy vytyčeného
dálkového migračního koridoru, nelze a priori vyloučit, že se rys ostrovid může ojediněle vyskytovat
v okolí záměru, zejména při migraci jednotlivých jedinců a z těchto důvodů je uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
Medvěd hnědý (Ursus arctos): Sledování pobytových značek medvěda v Beskydech prokázalo v
současné době přítomnost 1 až 4 jedinců se známkami stálého výskytu v různých místech Beskyd.
Hlavním ohrožením pro medvěda se stává fragmentace vhodných biotopů a vysoká míra rušení.
V současnosti i v budoucnu je existence medvěda hnědého plně závislá na stavu populace na
Slovensku. Nezbytné je tedy uchovat možnost migrací nejen do sousedních slovenských hor, ale také
dále západním směrem. Při aktuálním terénním průzkumu nebyly v okolí navrženého záměru zjištěny
pobytové znaky medvěda hnědého. Data o výskytu medvěda z prostoru výstavby zimoviště pro ovce a
jeho okolí nejsou známy ani z minulosti. S ohledem na lokalizaci záměru v migračně významném
území a v bezprostřední blízkosti osy vytyčeného dálkového migračního koridoru, nelze a priori
vyloučit, že se medvěd hnědý může ojediněle vyskytovat v okolí záměru, zejména při migraci
jednotlivých jedinců a z těchto důvodů je uvedený druh dále předmětem hodnocení.

Stanovisko posuzovatele:
Identifikace potenciálně dotčených předmětů ochrany EVL Beskydy na území mimo EVL
Beskydy a uvedení potřebných vstupních údajů o výskytu, bionomii, ekologii je korektní.
Lze konstatovat, že tato část textu je prezentována dostatečně podrobně a není k ní nutno
vznášet zásadnější připomínky, vlastní vymezení potenciálně ovlivněných předmětů ochrany
je možno pokládat za objektivní, poněvadž těžištěm hodnocení je především ovlivnění možné
migrace podél jedné vymezené osy dálkového migračního koridoru v difuzně vymezeném
migračně významném území jižně od silnice I/35 Valašské Meziříčí – Rožnov pod
Radhoštěm.
3.2.4. Metody použitého hodnocení
Hodnotitel použil vzhledem k charakteru záměru a poloze vůči vymezení řešeného území vůči
EVL Beskydy metodu verbálního hodnocení vlivů (komentář k možnostem potenciálního
ovlivnění příslušných faktorů, majících vliv na populace potenciálně ovlivněných předmětů
ochrany EVL) s využitím velikosti vlivu podle vyžadované metodiky MŽP (Chvojková a kol.,
2011). Vlastní hodnocení vlivů s těžištěm migrační problematiky tří uvedených druhů ve
vztahu k posuzovanému záměru je provedeno souborně v textu na str. 30 - 32 naturového
hodnocení.
Dále bylo použito pro stanovení míry možného ovlivnění jednotlivých předmětů ochrany
EVL Beskydy aktuálních literárních podkladů, přičemž pro stanovení potenciálního vlivu na
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uvedené druhy bylo vycházeno i z vlastního opakovaného terénního průzkumu území (červen
2014, únor 2015) v návaznosti na aktualizaci biologických dat (odkazy např. na Ústav
biologie obratlovců). Dále bylo využito dat nálezové databáze ochrany přírody (NDOP),
poskytnuté on-line přístupem Agenturou ochrany přírody a krajiny (verze červen 2014 a únor
2015), dat z projektu monitoringu a speciálních metod sledování výskytu velkých šelem
v EVL Beskydy a z konzultací s místními znalci: ing. Dobeš z MS Střítež, pracovníci Správy
CHKO Beskydy.
Stanovisko posuzovatele:
Ke zvolenému metodickému přístupu hodnocení vlivů posuzovatel nepokládá za potřebné
vznášet zásadnější námitky a použité metody pro hodnocení lze pokládat za korektní. Pro
monitoring případného pohybu velkých savců z důvodu polemiky v rámci zjišťovacího řízení
o kvalitě provedených průzkumů hodnotitelem (kontext funkčnosti či nefunkčnosti, případně
atraktivnosti migračně významného území kolem vymezené osy dálkového migračního
koridoru v kontaktu se zájmovým územím záměru) možná mohla být v prostoru umístěna
například fotopast, i když by šlo s ohledem na charakter lokality o výrazně nadstandardní
přístup.4
3.2.5. Hodnocení vlivů realizace záměru na předměty ochrany lokalit Natura
2000 a na předměty ochrany
Naturové hodnocení se podrobněji zabývá na základě provedeného screeningu (str. 20 – 29
naturového hodnocení) především souborným posouzením možného ovlivnění tří předmětů
ochrany EVL Beskydy – a to druhů velkých šelem vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda
hnědého.
Hodnotitel úvodem konstatuje, že hodnocený záměr je situován mimo území EVL Beskydy,
v lokalitě, která již nyní není zcela klidovou, se stávajícím převážně zemědělským a
dopravním, částečně výrobním využitím. V blízkosti navrženého záměru se nachází pila se
zpracováním dřevního sortimentu a sezónně využívaný objekt tábora mládeže,
v bezprostředním sousedství navrženého objektu se nachází relativně frekventovaná silnice.
Okolní travní porosty jsou využívány jako intenzivní pastviny pro sezónní pastvu či centrální
zimování ovcí. Zájmové území je tak již nyní využíváno pro zemědělské, dopravní a drobné
výrobní aktivity, byť spíše extenzivně. Zdůrazňuje, že z širšího okolí navrženého záměru jsou
z minulosti udávány pouze pobytové znaky vlka obecného a že přímo v prostoru řešené
stavby a v blízkém okolí však žádná pobytová data vlka ani jiných velkých šelem nejsou
k dispozici, pobytové stopy dalších dvou potenciálně dotčených předmětů ochrany – medvěda
hnědého a rysa ostrovida nebyly v okolí záměru zatím zaznamenány.
Hodnotitel konstatuje, že realizací záměru nedojde k přímému záboru biotopu velkých šelem.
Upozorňuje, že posuzovaný záměr se však nachází v ose vymezeného dálkového migračního
koridoru a v migračně významném území se zdůrazněním, že zachování průchodnosti
migračního koridoru (obecně i dalších dálkových migračních koridorů a migračně
významných území) pro velké šelmy a případně pro jejich potravní základnu (např. srnčí
zvěř) má značný význam pro udržení příznivého stavu populace velkých šelem v EVL
Beskydy a obecně i na celém našem území (odkaz na Anděla a kol., 2010). Požadavky na
ochranu migračně významného koridoru pro velké savce jsou vymezeny ochrannou zónou
(bufferem) 250 m od osy koridoru na každou stranu. Podle hodnotitele zásadní skutečností
pro stanovení míry významnosti vlivu výstavby a provozu záměru na velké šelmy je to, zda
4

S ohledem na charakter lokality a její snadnou přístupnost od relativně rušné komunikace však i s vyšší mírou
rizika poškození nebo zcizení.

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str.

11

Zimoviště pro ovce Vidče
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.

v důsledku realizace záměru dojde k významnému narušení fungování vymezeného
dálkového migračního koridoru nebo dokonce k přerušení jeho funkčnosti. Hodnotitel na
základě uvedené vstupní analýzy řeší otázku vlivů na uvedené předměty ochrany EVL
v několika aspektech:
Ovlivnění migračního koridoru a migračně významného území:






Vymezený migrační koridor má dle hodnotitele v prostoru navržené stavby zimoviště šířku cca
500 metrů. Na základě terénního průzkumu konstatuje, že migrace velkých šelem a částečně i
jejich potravní základny (např. srnčí zvěře) je v dotčeném prostoru aktuálně ovlivněna zejména
existencí poměrně frekventované komunikace, sezónně ohrazených pastvin (elektrické
ohradníky), objektem pily s dřevovýrobou a okrajově také sezónní existencí tábora mládeže. Ve
všech těchto případech se nejedná o faktory, které by měly významně ovlivnit migraci velkých
šelem dotčeným územím.
Dle hodnotitele je značná část vymezeného migračního koridoru i okolních biotopů aktuálně
funkční pro migraci velkých šelem; břehové porosty podél toku Maretky, okolní luční porosty,
lesní remízy jsou vhodným prostředím pro příležitostnou migraci velkých šelem, kterou lze
očekávat zejména v tmavých částech dne. Také potenciální potravní základna velkých šelem,
např. srnčí zvěř se prostorem nivy a říčních teras podél Maretky pohybuje rozptýleně, bez
významnějších bariér a usměrňované migrace.
Hodnotitel konstatuje, že navržené haly zimoviště zaujmou cca 120 m z celkové šířky 500
vymezeného dálkového migračního koridoru, což je cca 24%. Zbývající šířka vymezeného
dálkového migračního koridoru zůstává i po případné výstavbě hal zimoviště potenciálně
využitelná pro migraci velkých šelem. Od okraje navržené stavby hal, nejblíže umístěné směrem
k ose migračního koridoru, tj. toku Maretky, k nejbližší zástavbě je to cca 280 m severozápadním
směrem5. Tento prostor hodnotitel pokládá za zcela dostatečný pro potenciální migraci velkých
šelem. Jako prostor využitelný pro případnou migraci velkých šelem se dále nabízí také koridor
mezi severozápadním okrajem navržených staveb a tokem (břehovým porostem) Maretky (cca 43
m) i prostor mezi jihovýchodním okrajem navrženého komplexu hal a objektem stávající pily (cca
155 m). Lze tedy konstatovat, že z celé šířky vymezeného migračně významného území
procházejícího přes prostor navržené stavby (tj. cca 630 m) bude více než 400 metrů využitelných
pro migraci velkých šelem a jejich potravní základny. Dle hodnotitele jde o prostor, který je
výrazně širší než jak udávají minimální nutné parametry někteří autoři, kteří se zabývají migrací
velkých savců6. Hodnotitel předběžně uzavírá, že v daném prostoru i po případné výstavbě hal
pro zimování ovcí zůstane dostatek prostoru pro funkční migraci velkých šelem i jejich potravní
základny.

Ovlivnění rušivými vlivy z výstavby a provozu záměru:




5
6

V souvislosti s výstavbou i provozem navrženého zimoviště hodnotitel konstatuje, nelze očekávat
významné navýšení intenzity rušivých dopadů lidské činnosti na okolní prostředí. Předpokládá,
že velké šelmy – předměty ochrany EVL Beskydy (vlk, medvěd, rys) budou moci pro svou
příležitostnou migraci i nadále využívat blízké okolí záměru (okolí toku Maretky, travní porosty
na úbočí vrcholu Úlehle i jinde) s odůvodněním, že i po případném zprovoznění zimoviště
zůstane dostatek vhodných biotopů v území (v prostoru vymezeného migračního koridoru)
využitelných pro migraci velkých šelem). Stavební práce s odkazem na pracovní verzi
Dokumentace probíhat pouze ve světlých částech dnů a pouze v pracovních dnech, což dále
snižuje potenciální střet s nároky velkých šelem (pohyb zejména v tmavých částech dne).
Dále je konstatováno, že v souvislosti s realizací záměru nedojde při obsluze zimovaných ovcí
k navýšení intenzity dopravy oproti stávajícímu stavu, naopak oproti současnosti obsluha nebude
muset zajíždět až na úbočí vrcholu Úlehle mezi jednotlivé ohrazené pastviny, čímž dojde ke
Dvorec v lokalitě Háje ve Stříteži n. B. nad levobřežní částí nivy Maretky- pozn.zprac. posouzení
Odkaz na práci Krajči a Kutala (2010) kteří na příkladu doporučují pro zajištění funkčnosti migračního
koridoru pro velké savce minimální šířku 200 – 300 m na příkladu výrazně exponovanější stavby než je
plánované zimoviště ovcí – na části výrazně frekventované silnice I/11 v Jablunkovském průsmyku

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str.

12

Zimoviště pro ovce Vidče
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.



snížení doby jízdy a počtu ujetých kilometrů v rámci dotčeného území. Dle investora stavby bude
obsluha objektu - krmení a kontrola zvířat probíhat 1x denně v ranních hodinách (cca kolem 8.
hodiny). V nočních hodinách se obsluha ovčínů, mimo nastalé krizové situace neplánuje.
Objekty pro ustájení ovcí budou přirozeně osvětleny otvory ve střeše a také nouzovým vnitřním
osvětlením (2 x 70W). Ke standardní obsluze objektů tedy nebude nutné rozsvěcet vnitřní
osvětlení během tmavé periody dne. Lze proto prakticky vyloučit možné negativní ovlivnění
migračního koridoru emisemi umělého světla. I přesto hodnotitel navrhuje konkrétní opatření pro
eliminaci tohoto rizika.

Další aspekty:




Hodnotitel dodává, že v důsledku realizace záměru dojde k určitému zlepšení průchodnosti úbočí
vrcholu Úlehle (součást vymezeného migračního koridoru), neboť na něm již nebudou muset být
po celé zimní období instalovány mobilní elektrické ohradníky. V současnosti jsou ovce ustájeny
rozptýleně na větší ploše během zimního období. Koncentrací zimujících ovcí do navržených
objektů tak v důsledku dojde ke snížení stávající rozptýlené zátěže, resp. jejímu usměrnění do
jednoho místa – uzavřených hal v místě výstavby.
Důležitým faktorem je také očekávaná sezónnost provozu zimoviště. V jarním až podzimním
období (od vykocení ovcí do prvního sněhu) nebudou navržené haly v provozu. V tomto období
se ovce pasou na pastvinách v širším okolí (aktuálně zejména v Novém Hrozenkově a na Horní
Bečvě). Tato skutečnost snižuje míru vlivu zimoviště ovcí na velké šelmy.

Hodnotící kapitola obsahuje závěrečné shrnutí z pohledu hodnotitele:






K významně negativnímu ovlivnění velkých šelem by došlo v případě, že by realizace
navrženého zimoviště pro ovce znamenala negativní ovlivnění biotopů významných z hlediska
rozmnožování, hledání potravy či výrazné narušení možností migrace územím. Podle
provedeného detailního rozboru žádná z těchto skutečností však v souvislosti s výstavbou a
provozem zimoviště pro ovce s největší pravděpodobností nenastane. S odkazem na využívané
zdroje dat a informací se ani jeden z řešených předmětů ochrany EVL Beskydy v okolí
záměru zřejmě pravidelně nevyskytuje, nemají zde své optimální biotopy pro rozmnožování,
území mohou využívat pro příležitostnou migraci. Za zásadní pokládá hodnotitel skutečnost,
že budoucí výstavba ani provoz zimoviště pro ovce nebudou mít na velké šelmy bariérový
efekt – nebude znemožněna ani významněji narušena migrace územím.
Po většinu roku zde bude přetrvávat klidová perioda v období soumraku až úsvitu, od jara do
podzimu bude zimoviště mimo provoz. Mezi samotnými stavbami v prostoru migračního
koridoru (zejména objekt pily, nové budovy zimoviště) i okolními biotopy zůstane dostatek
prostoru pro případnou migraci velkých šelem. S odkazem na výsledky odborných
ekologických i etologických studií i např. aktuální pobytová data z telemetrického a dalšího
sledování rysa ostrovida a jiných druhů velkých šelem v CHKO Beskydy ( Ústav biologie
obratlovců Akademie věd ČR v.v.i. 2014) je konstatována vysoká pravděpodobnost, že
velkým šelmám díky jejich vyvinutým schopnostem orientace v terénu a přizpůsobení se
aktuálním podmínkám nebude činit významnější problém využít prostor vymezeného
migračního koridoru, resp. vymezeného migračně významného území a jeho okolí k migraci.
Velké šelmy se svým chováním většinou přizpůsobí trasování méně frekventovaných
silničních komunikací a rozmístění dalších antropogenních staveb v krajině a těmito prostory
migrují (někdy i v těsné blízkosti zástavby) převážně v klidových částech dne (zejména za
soumraku, úsvitu, v noci), kdy je zde provoz minimální či nulový. Autor odkazuje i na
zahraniční studie (např. Chapron et al. 2014) dokládající velkou přizpůsobivost velkých šelem
i v moderní evropské krajině, kde dominují lidské aktivity.
Hodnotitel uzavírá, že na základě všech výše uvedených argumentů je zřejmé, že nedojde
k významně negativnímu ovlivnění konektivity krajiny ani fragmentaci populací volně žijících
živočichů, vč. velkých šelem a navrhuje z důvodu aplikace principu předběžné opatrnosti
uplatnit některá konkrétní opatření, jež minimalizují riziko negativního ovlivnění velkých
šelem.

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str.

13

Zimoviště pro ovce Vidče
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.

Závěrem je konstatováno, že realizace hodnoceného záměru bude mít mírně negativní vliv (-1
dle stupnice hodnocení) na vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda hnědého v důsledku
nové sezónně využívané zástavby v migračně významném území a ve vymezeném dálkovém
migračním koridoru.
Stanovisko posuzovatele:
Úvodem je možno konstatovat, že hodnotitel se snažil poměrně komplexně přistoupit ke
stanovení velikosti a významnosti vlivu na tři klíčové potenciálně ovlivněné předměty
ochrany EVL. Důraz na ovlivnění migrační propustnosti záměrem dotčeného vymezeného
migračně významného území s vloženou osou dálkového migračního koridoru je plně
legitimní, poněvadž je evidentní, že nedochází ke změnám biotopu žádného ze tří uvedených
předmětů ochrany EVL v žádném jádrovém území jejich výskytu. Je evidentní, že prostor
zájmového území s nejbližším okolím není lokalitou trvalého ani pravidelného výskytu ani
lokalitou významného (jádrového) území (metodicky lokalitou souvislého klidového území
vhodného k rozmnožování a odchovu mláďat), takže nemůže docházet ani k žádnému rušení
v území s klíčovým významem pro každý ze tří řešených druhů velkých šelem. V tomto
kontextu lze s výstupy hodnotitele souhlasit, že není dotčení žádné území s biotopy trvalého
výskytu některého ze tří druhů velkých šelem
Hodnocení dokládá, že s výjimkou dvou červnových dokladů pobytových známek vlka na
vrchu Úlehle a na hradisku Vidče z roku 2005 a stop vlka na pravém břehu řeky Bečvy z roku
2008 nejsou zatím aktuální záznamy o výskytu některého ze tří druhů velkých šelem v okolí
zájmového území, obcí Vidče či Střítež nad Bečvou. Ve vyjádření AOPK ČR – ústředí Praha
k dokumentaci ze dne 16.6.2015 č.j. 06331/SOPK/15 je uvedeno, že recentní pozorování rysa
z dubna 2015 bylo hlášeno v navazujícím migračně významném území na lokalitě Hlaváčky
JV od Vidče (s odkazem na Bartošová a Mizera, ústní sdělení), ale bez bližších podrobností7.
To neodporuje výstupům hodnotitele, že k příležitostné migraci může v okolí zájmového
území docházet, soustavné pozitivní údaje o výskytech JZ od Rožnova pod Radhoštěm přesto
k dispozici nejsou. Posuzovateli byla okolnost, že pro okolí zájmového území záměru
prakticky chybí doklady i o příležitostných výskytech velkých šelem, že nejsou hlášeny např.
údaje o škodách na ovcích z okolí Vidče, potvrzena i v rámci konzultací na Správě CHKO
Beskydy v červnu a říjnu 2015. Poněvadž nejde o umístění záměru v jádrovém území
výskytu a nedochází k fragmentaci souvislého klidového území a prakticky chybí údaje o
pozitivních výskytech v řešeném prostoru a v přímo dotčeném migračně významném území,
je zaměření naturového hodnocení na rušivé vlivy (zejména z hlediska denní doby ve vztahu k
období od soumraku do rozbřesku) a omezení možnosti migrace plně legitimní.
K prezentovaným údajům pokládá posuzovatel sdělit zejména následující připomínky a
komentáře:


7

Na str. 31 je uvedena šíře dálkového migračního koridoru (dále DMK) 500 m, na str. 32 je
konstatováno, že z celé šířky vymezeného migračně významného území (dále MVÚ)
procházejícího přes prostor navržené stavby (tj. cca 630 m) bude více než 400 metrů využitelných
pro migraci velkých savců. Je počítáno, že navržené haly zimoviště zaujmou cca 120 m
z celkové šířky 500 vymezeného DMK, což je cca 24% s tím, že zbývající šířka vymezeného
dálkového migračního koridoru prakticky zůstává i po případné výstavbě hal zimoviště
potenciálně využitelná pro migraci velkých šelem. Od okraje navržené stavby hal, nejblíže
umístěné směrem k ose migračního koridoru, tj. toku Maretky, k nejbližší zástavbě je to více než
200 m severozápadním směrem. Nedošlo ale k detailnímu ověření oplocení zástavby ve Stříteži
jižně od usedlosti Na Háji, které je nepochybně blíže, než poloha objektu, což volný prostor
k migraci omezuje. Přesto lze pokládat prostor pro případnou průchodnost za limitní s ohledem na
Blíže v rámci komentáře uvedeného vyjádření AOPK ČR

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str.

14

Zimoviště pro ovce Vidče
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.





8

9

okolnost, že jak zahrady u usedlosti Na Háji, tak prostor navrhované výstavby jsou vizuálně
odděleny porosty dřevin, i když šíře nenaplňuje metodické parametry (pokud mají velcí savci
územím procházet, budou především využívat prostory kryté dřevinami a je zde určitá schopnost
adaptace na místní podmínky). V této souvislosti je potřebné připomenout, že halový komplex je
umístěn téměř do středu migračně významného území prakticky téměř k ose dálkového
migračního koridoru, takže spíše migračně významné území na velmi krátkém úseku rozděluje
než vyděluje souvisle nepřerušený zbytkový koridor. Hodnotitel uvádí, že k nejbližší zástavbě SZ
od okraje navrženého místa stavby zbývá prostor cca 280 m plně využitelný k migraci a od SZ
okraje navržených staveb k toku Maretky 43 m. V tomto smyslu je nutno konstatovat, že terénní
úpravy ve vlastním zájmovém území záměru se dostaly poněkud blíže k toku Maretky než
uváděných 43 m. Přitom tok Maretky se nachází ve směru uváděné distance nejbližší současné
zástavby v lokalitě Na Háji od SZ části navrhované stavby a je tak součástí polohou záměru
západně vydělené části MVÚ směrem k nejbližší obytné zástavbě ve Stříteži. JV se ve
vzdálenosti cca 155 m nachází novostavba pily a to je nejmenší šířka polohou záměru východně
vydělené části MVÚ za předpokladu, že zájmové území posuzovaného záměru bude plně využito
dle zastavovací situace, prezentované na str.8 a obr. č. 3 naturového hodnocení. Osa DMK se dle
mapového serveru AOPK ve vrstvě aplikovaná ochrana přírody v místě křížení se silnicí Vidče –
Střítež nad Bečvou nekryje s přemostěním Maretky touto silnicí, je mírně posunuta k východu,
tedy blíže k zájmovému území záměru. Osa DMK je trasována severně až SV od silnice Střítež
nad Bečvou po polních celcích, na ovlivnění atraktivity pro migraci se částečně již promítly i
realizované terénní úpravy.8
Jak je výše připomenuto, funkčně je ale DMK a prostor MVÚ na velmi krátkém úseku rozdělen,
takže poněkud zesiluje omezení možnosti migrace na velmi krátkém úseku MVÚ a DMK a
metodicky lze šířky vydělených částí koridoru pokládat za limitní. V každém případě s ohledem
na dochovaný charakter krátkodobě dotčeného úseku DMK a MVÚ nelze konstatovat natolik
významný bariérový efekt, který by opravňoval ke konstataci nefunkčnosti dotčeného DMK
k migraci velkých savců (kryt břehového a doprovodného porostu Maretky, levobřežní část nivy
jižně od lokality Na Háji s loukami) a tím ke klasifikaci významného nepříznivého vlivu. Rozbor
migrační situace v zájmovém území a okolí mohl být dle názoru posuzovatele propracovanější.
Klasifikaci hodnotitele s úrovní mírně nepříznivého vlivu je dle názoru posuzovatele možno
pokládat za legitimní i přes okolnost, že umístění navrhované stavby k ose DMK je z řady jiných
důvodů (mimo migraci předmětů ochrany EVL) problémové.
Na druhé straně je v širším území možno dokládat výrazně difuzní charakter migračně
významného území jako celku, s řadou dalších možností migrace ve směru východ – západ např.
mezi Vidčí, Velkou Lhotou a Bystřičkou, i ve směru JV – SZ do prostoru Zubří podél DMK
mezi Viganticemi a Vidčí,9 rovněž i prostor vrchu Úlehle mimo ohrazené části poskytuje řadu
migračně prostupných míst a enkláv. S ohledem na praktickou absenci zatímních údajů o
případném (natož pravidelnějším) využívání prostoru mezi silnicí I/35 a Bečvou mezi Valašským
Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm na straně jedné a územím v povodí Bystřičky JZ až JV od
lokality Střítež nad Bečvou – Vidče na straně druhé velkými šelmami k migraci se zatím
potenciální ovlivnění migrační propustnosti tohoto území může řešit spíše v rovině metodické,
Dle údajů na str. 10 doplněné Dokumentace EIA (Kizsová R. a kol., 05/2015) byly terénní úpravy s dopadem
do pravobřežní části nivy Maretky řádně povoleny příslušným stavebním úřadem: Investor na základě žádosti
na MěÚ v Rožnově p.R. požádal na parcely č. 759, 760, 761/2 o povolení k provedení terénních úprav. Tyto
byly povoleny rozhodnutím vydaným pod sp.značkou MěÚ/Vyst/17232/2013/Mi - terénní úpravy na ploše
5700m2 v obci Vidče Následně po zakoupení pozemku p.č.765 rovněž v k.ú. Vidče (pozemek přiléhající
k výše uvedenému – nejblíž k toku Maretky – pozn.posuzovatele) bylo vydáno rozhodnutí MěÚ v Rožnově
p.R. pod spis. značkou MěÚ/Vyst/42978/2013/Mi – povolení provedení terénních úprav parcely č.765 na ploše
960 m2 v obci Vidče.
V prostoru křížení DMK se silnicí Vidče – Rožnov p. Radhoštěm je na ose DMK zcela nepochopitelný úsek
s místem omezení DMK SV od Vidče ve shodné kvalitě omezení, jako je na mapě na serveru AOPK ČR
vyznačen přechod DMK přes výrazně migraci velkých savců omezující koridor silnice I/35 a souběžné
železnice západně od přemostění Starozuberského potoka (to ale není pro velké savce kapacitní). Přitom
srovnatelný přechod osy DMK přes silnici Vidče-Střítež u zájmového území záměru s analogickou dopravní
zátěží jako Vidče-Rožnov p. R. je pro osu DMK pojat jako nekolizní.

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str.

15

Zimoviště pro ovce Vidče
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.



než praktické, obecně v tomto prostoru zatím chybí kontinuální monitoring případného pohybu
velkých šelem.
Z hlediska rušivých vlivů záměru je možno v zásadě akceptovat sezónnost provozu zimoviště
ovcí a deklarovanou denní dobu obsluhy mimo noční hodiny. Částečně problémovou se může
jevit deklarovaná denní obsluha kolem 8. hodiny ranní, kdy zejména za podmračených dní se
může tmavší část dne, využívaná obecně velkými šelmami pro příležitostnou i pravidelnou
migraci, protáhnout nad rámec běžné situace za jasných dní. Z hlediska obslužné dopravy dojde
sice ke snížení pojezdů do zimoviště na vrchu Úlehle, podle podkladů doplněné Dokumentace
(Kizsová a kol., 05/2015) však není zcela započítána i doprava k odvozu hnoje vyprodukovaného
zvířaty a navážení ovcí k zimování a odvoz zpět na pastviny. Zásady ohledně praktického
vyloučení vnějšího osvětlení areálu a využití vnitřního krizového osvětlení objektů stájí, pokud
budou reálně dodrženy, jsou preventivním opatřením z hlediska negativního ovlivnění prostoru
DMK a MVÚ emisemi umělého světla. Rovněž deklarace o současném uvolnění vrchu Úlehle od
ohradníků, využívaných pro stávající zimování, může být preventivním opatřením z hlediska
posílení průchodnosti východní části MVÚ severně a SZ od obce Vidče pro období, kdy je
navrhováno ovce umístit v halách zimoviště. Odstranění ohradníků na západním úbočí vrchu
Úlehle i pro pastevní období však chybí i jako zmírňující opatření pro případ výstavby zimoviště
ovcí, které by mohlo částečně kompenzovat zúžení DMK navrhovanou lokalizací záměru.

I přes výše uvedené lze vlastní odůvodnění potenciálně mírně negativního vlivu na tři
potenciálně ovlivněné předměty ochrany EVL Beskydy lze s určitými výhradami akceptovat.
3.2.6. Hodnocení vlivu záměru na integritu lokalit Natura 2000
Naturové hodnocení konstatuje v kapitole 4.3 níže uvedené výstupy k vlivům záměru na
celistvost (integritu) EVL ve smyslu, že lze očekávat mírně negativní vliv na celistvost EVL .
Tento výstup hodnotitel dovozuje na základě následujících dílčích výstupů:











Vyhodnocení eventuálního vyvolání změn důležitých ekologických funkcí EVL: Na základě
podrobného vyhodnocení vlivů realizace hodnoceného záměru lze konstatovat, že nedojde
k významné změně ekologických funkcí okolních přirozených biotopů a tím pádem k
významnému negativnímu ovlivnění předmětu ochrany EVL Beskydy.
Vyhodnocení eventuální významné redukce ploch výskytu předmětů ochrany EVL: Lze
konstatovat, že realizací předloženého záměru nedojde k významné redukci rozlohy biotopu
evropsky významných druhů – vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda hnědého, kteří jsou
předmětem ochrany EVL Beskydy.
Vyhodnocení eventuální významné redukce diverzity EVL: Za významně negativní redukci
diverzity EVL lze považovat případnou eliminaci výskytu či výrazné snížení početnosti předmětů
ochrany v důsledku realizace záměru. Realizace záměru nebude znamenat eliminaci výskytu či
snížení početnosti předmětů ochrany na území EVL Beskydy.
Vyhodnocení eventuální významné fragmentace EVL: V důsledku realizace předloženého záměru
nedojde k významné fragmentaci stávajícího přirozeného prostředí předmětů ochrany EVL
Beskydy.
Vyhodnocení eventuální významné ztráty nebo redukce klíčových charakteristik EVL, na nichž
závisí stav předmětů ochrany: Realizaci předloženého záměru lze hodnotit jako nevýznamnou
z hlediska redukce klíčových charakteristik EVL, na nichž závisí udržení příznivého stavu
předmětů ochrany EVL Beskydy.
Vyhodnocení eventuálního významného narušení cílů ochrany EVL: Lze konstatovat nevýznamné
narušení cílů ochrany EVL Beskydy v důsledku realizace záměru.

Stanovisko posuzovatele:
Jak bylo několikrát zmíněno, záměr je umístěn mimo vymezení EVL Beskydy, ale uvnitř
dálkového migračního koridoru v blízkosti jeho osy a v migračně významném území, mimo
jádrová území výskytu nebo oblastí s relativně pravidelným výskytem všech tří řešených
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druhů jako předmětů ochrany EVL. Mírně nepříznivé ovlivnění se týká především místní
redukce klíčových charakteristik EVL a cílů ochrany EVL (tedy včetně migrace vně EVL)
narušením jednoho z potenciálních migračních koridorů velkých šelem ze Vsetínských vrchů
do vlastních Moravskoslezských Beskyd vně EVL přes silně urbanizovanou nivu Rožnovské
Bečvy v prostoru Zubří. Územní celistvost EVL Beskydy narušena není.
3.2.7. Vyhodnocení kumulativních vlivů
Hodnotitel konstatuje, že za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území lze
považovat všechny potenciální zásahy do krajiny, které by mohly snížit její migrační
prostupnost. Dle hodnotitele je aktuálně migrační prostupnost území ovlivněna zejména
provozem na přilehlé silniční komunikaci, provozem nedaleké pily a sezónním hrazením
okolních pastvin. Není důvodné předpokládat, že by tyto aktivity významně negativně
ovlivňovaly migrační prostupnost území. Zdůrazňuje, že severním směrem je migrační
prostupnost území ovlivněna provozem na frekventované komunikaci I/35 a zástavbou obce
Zubří.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.cenia.cz) vyplývá, že
v prostoru navržené výstavby zimoviště pro ovce ve Vidči a v jeho blízkém okolí nejsou
známy další realizované či připravované záměry, které by měly aktuálně významně negativně
(-2 dle stupnice hodnocení) ovlivnit předměty ochrany EVL Beskydy – vlka obecného, rysa
ostrovida a medvěda hnědého. Ani analýza návrhových ploch v rámci územního plánu obce
Vidče a okolních obcí neprokázala, že by mělo dojít ke kumulativně významně negativnímu
ovlivnění předmětů ochrany či celistvosti EVL Beskydy.
Na základě výše uvedeného rozboru hodnotitel dochází k závěru, že realizací záměru
v předložené podobě nedojde ke kumulativně významně negativnímu ovlivnění předmětů
ochrany či celistvosti EVL Beskydy.
Stanovisko posuzovatele:
Záměry, které jsou publikovány na IS EIA dle www.mzp.cz nebo www.cenia.cz v okolí
Rožnova pod Radhoštěm, Zubří nebo Valašského Meziříčí jsou výrazně vzdáleny od polohy
posuzovaného záměru a jsou navrhovány mimo migračně významná území (např. Průmyslová
zóna Zubří - inženýrské sítě – 1. etapa – ZLK 565). Nejbližším záměrem je záměr shodného
oznamovatele, který pod názvem „Zimoviště pro ovce“ (kód záměru na IS EIA na
www.cenia.cz ZLK776) představuje demolici vepřína a výstavbu haly pro zimoviště pro 500
ks ovcí ve stávajícím zemědělském areálu v obci Vidče, mimo MVÚ. Tato okolnost dle
názoru posuzovatele může přispět ke snížení požadavku na velikost areálu pro zimování obcí
v řešené lokalitě, ale tato okolnost není v naturovém hodnocení uvedena10, jinak dojde ke
kumulaci kapacit pro zimování ovcí v k.ú. Vidče nad rámec kapacity, deklarované doplněnou
Dokumentací.
Nový územní plán obce Střítež nad Bečvou (Dubina a kol., 11/2013, schváleno OZ Střítež nad
Bečvou usnesením č. 27/6/2013 dne 18.12.2013) navrhuje do území jižně od stávající
zástavby Na Háji plochu 25 s rozdílným způsobem využití smíšené obytné vesnické, jejíž JV
hranice je lokalizována cca 190 m SZ od zájmového území záměru, čímž kumulativně
dochází k dalšímu záboru okraje MVÚ nad levým břehem Maretky (není tak v tomto ÚP
zajištěna ochrana MVÚ). Od vlastní nivy je tato plocha oddělena stávajícím pásem dřevin,
10

Doplněná Dokumentace EIA (Kizsová a kol., 05/2015) se totiž na str. 11 v kapitole B.I.4 o záměru téhož
investora ve stávajícím zemědělském areálu nezmiňuje a konstatuje, že v blízkosti není zařízení obdobného
charakteru. Přitom závěr zjišťovacího řízení byl vydán v květnu 2015 a zveřejnění na IS EIA proběhlo již
v dubnu 2015.
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který ÚP zachovává jako plochy lesní. V případě, že by stávající DMK byl aktivně využíván i
předměty ochrany EVL, došlo by k oslabení migrační funkce; přesto s ohledem na vegetační
krytí plochy od nivy Maretky nelze konstatovat i zúžením natolik významný bariérový efekt,
který by opravňoval ke konstataci nefunkčnosti dotčeného DMK k migraci velkých savců
(kryt břehového a doprovodného porostu Maretky, kryt porostu jižně a JZ od plochy 25)) a
tím ke klasifikaci významného nepříznivého vlivu. ÚP Vidče (Sawicky a kol., 10/2013) do
MVÚ nezahrnuje žádné aktivity - nevymezuje tedy územní rámec pro žádnou výstavbu
v těchto prostorech a osy dvou DMK jsou do ÚP promítnuty.
Poněvadž ale migrační aktivity velkých šelem neprobíhají pouze v zimním období,
kumulativně se bude projevovat míra ohrazení pastvin na vrchu Úlehle a na plochách severně
od obce Vidče. Sezónní hrazení pastvin v kumulacích hodnotitel zmiňuje, bližší rozbor této
otázky ale proveden není, jinak by musel vyústit v návrh zmírňujícího opatření na zrušení
části sezónního hrazení na západním svahu vrchu Úlehle, který je prakticky jako celek
zahrnut do MVÚ a zasahuje od JV až jihu do „bufferu“ od osy DMK.
Jinak bez připomínek.
3.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000
Hodnotitel konstatuje, že realizace nulové varianty znamená zachování stávajícího stavu, tedy
pokračování v zimování ovcí venku na okolních lučních porostech. Stávající řešení však
každoročně způsobuje poškozování dotčených lučních porostů, snížení welfare chovaných
zvířat a klade vysoké nároky na obsluhu zimovaných zvířat. Provedení aktivní varianty
(předloženého záměru) neznamená významně negativní ovlivnění (dle dikce §45h,i ZOPK)
předmětů ochrany EVL Beskydy.
Závěrem hodnotitel konstatuje, že významnost vlivů obou variant na lokality Natura 2000 je
srovnatelná.
Stanovisko posuzovatele:
Hodnocení se tak může vztahovat pouze k tomu, nakolik aktivní varianta oproti variantě
nulové změní podmínky dotčeného území z hlediska nároků velkých šelem jako tří předmětů
ochrany EVL Beskydy. V porovnání variant posuzovatel postrádá kontext hrazení na vrchu
Úlehle, a to i pro sezónní pastvu. K prezentovanému výstupu hodnotitele není nutno vznášet
jiné připomínky.
3.4. Hodnocení významných vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000
přesahujících státní hranice
Naturové hodnocení konstatuje absenci přeshraničních vlivů.
Stanovisko posuzovatele:
Z polohy záměru na území ČR a jeho povahy vyplývá, že taková interakce nemůže nastat.
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3.5. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o vliv na lokality soustavy Natura 2000
Hodnotitel přímo neřeší tuto otázku.
Stanovisko posuzovatele:
Z textu a pojetí naturového hodnocení jednoznačně vyplývá, že je preferováno běžné
technické řešení halových objektů pro zimování ovcí, i když text vlastní doplněné
Dokumentace vykazuje řadu rozporů v této otázce 11. Z popisu záměru v naturovém
hodnocení např. nevyplývá, zda bude lokalita souboru halových objektů oplocena (doplněná
Dokumentace na str. 48,49 či 62 zmiňuje, že nikoli) a zda bude řešeno odpovídající ozelenění
(otázka vegetačního odclonění navrhovaného areálu).
V rámci technického řešení nejsou přímo předkládány technické či technologické postupy,
které by mohly zároveň fungovat jako určitá preventivní opatření z hlediska vlivů na složky
životního prostředí, s výjimkou popisu vnitřního osvětlení nebo sezónnosti záměru. Za
součást záměru je považována zásada, že stavební práce mají probíhat pouze ve světlých
částech dnů a pouze v pracovních dnech, což dále snižuje potenciální střet s nároky velkých
šelem (pohyb zejména v tmavých částech dne). Dále je v rámci hodnocení vlivů vysloven
předpoklad, že v důsledku realizace záměru dojde k určitému zlepšení průchodnosti úbočí
vrcholu Úlehle (součást vymezeného migračního koridoru), neboť na něm již nebudou muset
být po celé zimní období instalovány mobilní elektrické ohradníky. Uvedené zásady se však
nepromítají do navrhovaných zmírňujících opatření (viz dále).
3.6. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na lokality soustavy Natura 2000:
Hodnotitel konstatuje, že pro eliminaci rizika případného budoucího negativního vlivu
realizace hodnoceného záměru na předměty ochrany EVL Beskydy – vlka obecného, rysa
ostrovida a medvěda hnědého a na celistvost (ekologickou integritu) EVL Beskydy je žádoucí
přijmout následující zmírňující opatření:
- Stavební práce na lokalitě by měly probíhat pouze ve světlých částech dne s vyloučením
prací v noci.
- Při instalaci nouzového či jiného osvětlení do vnitřních prostor navržených hal je nutné
zajistit směřování světelného toku z provozního osvětlení tak, aby nedocházelo ke
světelnému znečišťování okolního prostředí např. okny do venkovního prostoru.
Minimalizaci vyzařování světla do okolního prostředí je žádoucí zajistit kombinací
technických opatření omezujících svícení nežádoucími směry, tedy i rušivé oslnění
způsobené přímou viditelností světelného zdroje (např. clony, směrování světel).
S instalací venkovního osvětlení předložený záměr nepočítá, proto nejsou navrhována
další doprovodná opatření.
- Objekty by do budoucna neměly být využívány pro výrobní či podobné aktivity nad rámec
předloženého záměru, které by znamenaly významné zvýšení zátěže na okolní prostředí
(např. celoroční výroba spojená s intenzivní dopravou, nočním provozem apod.).
11

Posuzovateli nepřísluší v rámci naturového hodnocení posuzovat rozpory v doplněné Dokumentaci (charakter
podlah, vodohospodářské aspekty technického řešení apod.), poněvadž ty prakticky nemají vztah k potenciální
míře ovlivnění předmětů ochrany EVL (hodnocení Dokumentace jako celku je věcí souběžně zpracovávaného
Posudku). Prostorové parametry a lokalizace záměru, dále aspekt sezónnosti, což jsou určující parametry
technického řešení, jsou popsány poměrně jednoznačně a jsou přebrány do popisu pro účely naturového
hodnocení.
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-

V prostoru mezi severozápadním okrajem navržených staveb a tokem, resp. břehovým
porostem Maretky je vhodné ponechat přirozený reliéf, bez stavebních úprav (např. bez
vysypání kamenivem). Případné zatravnění daného prostoru je možné.

Stanovisko posuzovatele:
Prezentovaná opatření dle názoru posuzovatele představují jen základní přístupy, které mohou
zmírňovat identifikované mírně nepříznivé vlivy záměru, naopak některá zcela zásadní
opatření příslušná kapitola 5 neobsahuje.
Jde zejména o požadavek uvolnění úbočí vrchu Úlehle od ohradníků, a to i při sezónní pastvě
z důvodu odstranění polopropustných bariér na části MVÚ jako určitou kompenzaci záboru
části území dálkového migračního koridoru záměrem, tedy zlepšení migrační prostupnosti
zbývající části území (omezení bariér). Poněvadž zábor části DMK záměrem ve spojení
s návrhy nového platného ÚP Střítež nad Bečvou na výstavbu v okolí lokality Na Háji je
nutno pokládat metodicky za limitní, i když nevede k natolik významnému bariérovému
efektu, který vyloučí možnost migrace velkých savců kolem toku Maretky, byl by takový
návrh striktně požadovaného zmírňujícího opatření výrazným příspěvkem k posílení
migračního potenciálu západního úbočí Úlehle ve vazbě na navrhovaný areál zimoviště
(fyzické zúžení migračního koridoru je trvalé, nikoli sezónní).
Posuzovatel dále postrádá návrh na úplné uvolnění prostoru k nivě Maretky včetně důsledné
přírodě blízké rekultivace prostoru mezi západní hranicí halového areálu až k nivě Maretky a
návrh na důsledné vnější začlenění areálu do krajiny formou komplexních sadových úprav
jako krycího prvku areálu. Formulace opatření ohledně zákazu využívání areálu pro výrobní
či podobné aktivity nad rámec předloženého záměru (sezónní využívání mimo období
zimování pro jiné účely spojené s dopravou nebo nočním provozem apod.) je příliš neurčitá,
aby mohla být skutečně účinným zmírňujícím opatřením formou určitého imperativu, který by
mohl být upřesněn v rámci posudku pro návrh stanoviska, pokud by bylo navrhováno
posudkem stanovisko souhlasné.
Za stěžejní je ale nutno pokládat okolnost, že polovinu záměrem navrhované kapacity
zimování ovcí již investor aktuálně řeší ve stávajícím zemědělském areálu Vidče (viz
souhlasný závěr zjišťovacího řízení č.j. KUZL 20858/2015 sp. zn. KUSP 20858/2015
ŽPZE-EG ze dne 25.5.2015 v rámci záměru pod kódem ZLK776), takže záměr, navrhovaný
pro zimování 1000 ovcí, je nutno v této souvislosti pokládat za aktuálně naddimenzovaný.
Z tohoto důvodu posuzovatel pokládá za účelné s ohledem na limitnost předložených
parametrů záměru umístěného v blízkosti osy dálkového migračního koridoru uvnitř tohoto
DMK a uvnitř vymezeného migračně významného území řešit odpovídající redukci areálu
směrem k hranicím DMK jen na zbytkovou kapacitu stáda 1.000 ovcí. Poněvadž ve smyslu
platných zásad pro hodnocení vlivů na lokality Natura 2000 dle § 45i ZOPK nelze navrhovat
zmírňující opatření výrazně měnící charakter či kapacitu posuzovaného záměru, bude nutno
řešit záměr v nové, redukované a výhodněji umístěné podobě. Z tohoto důvodu i přes
okolnost, že identifikované vlivy záměru nelze klasifikovat jako významně negativní na
předměty ochrany EVL Beskydy, nejsou posuzovatelem navrhována žádná zmírňující
opatření.
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4. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci týkajících
se soustavy Natura 2000
V rámci vyjádření, která byla doručena k dokumentaci EIA, se následující vyjádření týkají
naturového hodnocení, případně kontextu potenciálního ovlivnění lokalit soustavy Natura
2000, případně u nich lze vysledovat souvislost s problematikou lokalit soustavy Natura 2000:
1. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření
k dokumentaci záměru č.j. KUZL 38574/2015 sp.zn. KUSP28863/2015/ŽPZE-EG ze dne
23.6.2015
Z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny uvádí, že během posuzování
vyvstaly nové skutečnosti z hlediska ochrany přírody s tím, že je nutné posílit význam
velkých šelem přicházejících z území Beskyd a rovněž migrační trasu (dálkový migrační
koridor), která prochází místem realizace. Je upozorněno, že pokud dojde k omezení či
přerušení těchto migračních koridorů, do budoucna hrozí postupné vymření naší okrajové
populace velkých šelem. V této souvislosti KÚ upozorňuje, že v případě škodlivého zásahu do
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů je potřeba požádat o udělení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.
Stanovisko: Umístění záměru blízko k ose dálkového migračního koridoru je nutno pokládat
za problémové, je však nezbytné detailně hodnotit konkrétní aspekty. Záměr nepochybně svým
umístěním zužuje v rámci vymezení DMK průchodnost, hodnotitel konstatuje vyřazení cca 120
m z šíře koridoru. Od okraje navržené stavby hal, nejblíže umístěné směrem k ose migračního
koridoru, tj. toku Maretky, k nejbližší zástavbě je to více než 200 m severozápadním směrem.
Nedošlo ale k detailnímu ověření oplocení zástavby ve Stříteži jižně od usedlosti Na Háji,
které je nepochybně blíže, než poloha objektu, což volný prostor k migraci omezuje. Přesto lze
pokládat prostor pro případnou průchodnost za limitní s ohledem na okolnost, že jak zahrady
u usedlosti Na Háji, tak prostor navrhované výstavby jsou vizuálně odděleny porosty dřevin, i
když šíře nenaplňuje metodické parametry (pokud mají velcí savci územím procházet, budou
především využívat prostory kryté dřevinami a je zde určitá schopnost adaptace na místní
podmínky). V každém případě s ohledem na dochovaný charakter krátkodobě dotčeného
úseku DMK a MVÚ nelze konstatovat natolik významný bariérový efekt, který by opravňoval
ke konstataci nefunkčnosti dotčeného DMK k migraci velkých savců (kryt břehového a
doprovodného porostu Maretky, levobřežní část nivy jižně od lokality Na Háji s loukami) a
tím ke klasifikaci významného nepříznivého vlivu. Rozbor migrační situace v zájmovém území
a okolí mohl být dle názoru posuzovatele propracovanější. Klasifikaci hodnotitele s úrovní
mírně nepříznivého vlivu je dle názoru posuzovatele možno pokládat za legitimní i přes
okolnost, že umístění navrhované stavby k ose DMK je z řady jiných důvodů problémové.
Na druhé straně je v širším území možno dokládat výrazně difuzní charakter migračně
významného území jako celku, s řadou dalších možností migrace ve směru východ – západ
např. mezi Vidčí, Velkou Lhotou a Bystřičkou, i ve směru JV – SZ do prostoru Zubří podél
DMK mezi Viganticemi a Vidčí, rovněž i prostor vrchu Úlehle mimo ohrazené části
poskytuje řadu migračně prostupných míst a enkláv. S ohledem na praktickou absenci
zatímních údajů o případném (natož pravidelnějším) využívání prostoru mezi silnicí I/35 a
Bečvou mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm na straně jedné a územím
v povodí Bystřičky JZ až JV od lokality Střítež nad Bečvou – Vidče na straně druhé velkými
šelmami k migraci se zatím potenciální ovlivnění migrační propustnosti tohoto území může
řešit spíše v rovině metodické, než praktické, obecně v tomto prostoru zatím chybí kontinuální
monitoring případného pohybu velkých šelem. Dle názoru posuzovatele je klíčovým
bariérovým místem pro pohyb šelem z oblasti Vidče do prostoru západní části
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Moravskoslezských Beskyd na hřebeni Huštýn-Krátká-Dlouhá-Velký Javorník (Kamenárka)
koridor silnice I/35 a souběžné železnice v prostoru Zubří, poněvadž stávající přemostění
Starozuberského potoka není kapacitní, takže spíše bude využívána východní část většího
MVÚ východně od Rožnova pod Radhoštěm.
Kontext řešení výjimek je mino rámec hodnocení vlivů na lokality Natura 2000.
2. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Vyjádření k záměru ZLK731
Ovčín Vidče – stavba k zimování ovcí v k.ú. Vidče, č.j. 06331/SOPK/15 ze dne 16.6.2015
AOPK ČR úvodem konstatuje, že kromě vlivů na krajinný ráz byly identifikovány rovněž
potenciální negativní vlivy související s problematikou dálkových migračních koridorů pro
velké savce. AOPK ČR dále popisuje způsob stanovení dálkových migračních koridorů
včetně jejich úseků, tzv. bariérových míst a stručně zdůvodňuje jejich význam s tím, že síť
DMK společně s jejich bariérovými místy a migračně významnými územími jsou
poskytovány ve vrstvě GIS jako územně analytické podklady podle stavebního zákona č.
183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. pro účely územního plánování.
K posuzovanému záměru uplatňuje z výše uvedených důvodů následující připomínky:


Lokalizace záměru se nachází v bezprostřední blízkosti osy navrhovaného dálkového migračního koridoru
pro velké savce s tím, že v době průzkumu zde nebylo vymapováno bariérové místo, již v roce 2009 bylo
dokladováno nízké oplocení pastevního areálu elektrickým ohradníkem.
Stanovisko: Jde o konstataci stavu, který je rovněž podrobně řešen vyžádaným naturovým hodnocením. Západní
úbočí vrchu Úlehle je rovněž i v aktuální době částečně děleno pastevními ohradníky.
K vymezení DMK v okolí Vidče je však nezbytné podotknout, že prostoru křížení DMK se silnicí Vidče – Rožnov
p. Radhoštěm je na ose DMK zcela nepochopitelný úsek s místem omezení DMK SV od Vidče ve shodné kvalitě
omezení, jako je na mapě na serveru AOPK ČR vyznačen přechod DMK přes výrazně migraci velkých savců
omezující koridor silnice I/35 a souběžné železnice západně od přemostění Starozuberského potoka (to ale není
pro velké savce kapacitní). Přitom srovnatelný přechod osy DMK přes silnici Vidče-Střítež u zájmového území
záměru s analogickou dopravní zátěží jako Vidče-Rožnov p. R. je pro osu DMK pojat jako nekolizní.
Posuzovatel v souvislosti s elektrickými ohradníky na vrchu Úlehle východně až JV od zájmového území záměru
dále uvádí, že v naturovém hodnocení je ve výstupní části (kapitola 5 – návrh zmírňujících opatření) postrádán
požadavek na uvolnění úbočí vrchu Úlehle od ohradníků, a to i při sezónní pastvě z důvodu odstranění
polopropustných bariér na části MVÚ jako určitou kompenzaci záboru části území dálkového migračního
koridoru záměrem, tedy zlepšení migrační prostupnosti zbývající části území (omezení bariér). Poněvadž zábor
části DMK záměrem ve spojení s návrhy nového platného ÚP Střítež nad Bečvou na výstavbu v okolí lokality Na
Háji je nutno pokládat metodicky za limitní, i když nevede k natolik významnému bariérovému efektu, který
vyloučí možnost migrace velkých savců kolem toku Maretky, byl by takový návrh striktně požadovaného
zmírňujícího opatření výrazným příspěvkem k posílení migračního potenciálu západního úbočí Úlehle ve vazbě
na navrhovaný areál zimoviště (fyzické zúžení migračního koridoru záměrem je trvalé, nikoli sezónní).


Zmíněným záměrem výstavby by dle AOPK došlo ke zvýšení bariérového účinku a tím i ke zúžení volného
průchodu tímto koridorem
Stanovisko:
Navržené haly zimoviště zabírají přibližně 120 m z celkové šířky 500 vymezeného dálkového migračního
koridoru, což je skutečně cca 24%, jak uvádí autor naturového hodnocení. Zbývající šířka vymezeného
dálkového migračního koridoru prakticky zůstává i po případné výstavbě hal zimoviště potenciálně využitelná
pro migraci velkých šelem. Od okraje navržené stavby hal, nejblíže umístěné směrem k ose migračního
koridoru, tj. toku Maretky, k nejbližší zástavbě je to více než 200 m severozápadním směrem. Nedošlo ale
k detailnímu ověření oplocení zástavby ve Stříteži jižně od usedlosti Na Háji, které je nepochybně blíže, než
poloha objektu, což volný prostor k migraci omezuje. Přesto lze pokládat prostor pro případnou průchodnost za
limitní s ohledem na okolnost, že jak zahrady u usedlosti Na Háji, tak prostor navrhované výstavby jsou vizuálně
odděleny porosty dřevin, i když šíře nenaplňuje metodické parametry (pokud mají velcí savci územím procházet,
budou především využívat prostory kryté dřevinami a je zde určitá schopnost adaptace na místní podmínky).
Funkčně je ale DMK a prostor MVÚ na velmi krátkém úseku rozdělen, takže omezení možnosti migrace na velmi
krátkém úseku MVÚ a DMK mírně zesiluje a metodicky lze šířky vydělených částí koridoru pokládat za limitní.
V každém případě s ohledem na dochovaný charakter krátkodobě dotčeného úseku DMK a MVÚ nelze
konstatovat natolik významný bariérový efekt, který by opravňoval ke konstataci nefunkčnosti dotčeného DMK
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k migraci velkých savců (kryt břehového a doprovodného porostu Maretky, levobřežní část nivy jižně od lokality
Na Háji s loukami) a tím ke klasifikaci významného nepříznivého vlivu. Rozbor migrační situace v zájmovém
území a okolí mohl být dle názoru posuzovatele propracovanější. Klasifikaci hodnotitele s úrovní mírně
nepříznivého vlivu je dle názoru posuzovatele možno pokládat za legitimní i přes okolnost, že umístění
navrhované stavby k ose DMK je z řady jiných důvodů problémové.


AOPK uvádí, že recentní pozorování rysa z dubna 2015 bylo hlášeno v navazujícím migračně významném
území na lokalitě Hlaváčky JV od Vidče (s odkazem na Bartošová a Mizera, ústní sdělení), ale bez bližších
podrobností:
Stanovisko: Z vyjádření nelze dovodit, v které lokalitě zvané Hlaváčky mělo být pozorování uskutečněno. Zda jde
o celý hřeben Hlaváčky JV od Vidče, nebo prostor rozptýlené zástavby Hlaváčky u Valašské Bystřice – Křížnice
nebo o lokalitu s místním názvem Hlaváčky severně od hřebenu Hážovické dílny. Na základě konzultace se
Správou CHKO šlo o pozorování v oblasti hřebene v okolí vysílače Hlaváčky, jedinec se pohybuje spíše ve
Vsetínských vrších jižně od Valašské Bystřice. Tento výskyt ale nevykazuje tendenci k využívání výrazně
nevýhodněji položeného DMK od Valašského Meziříčí jižně od Jarcové kolem Velké Lhoty, Stříteže do prostoru
u Zubří. To v zásadě neodporuje výstupům hodnotitele, že k příležitostné migraci může v okolí zájmového území
docházet, soustavné pozitivní údaje o výskytech JZ od Rožnova pod Radhoštěm s výjimkou území jižně do
Valašské Bystřice ve Vsetínských vrších přesto k dispozici nejsou. Posuzovateli byla okolnost, že pro okolí
zájmového území záměru prakticky chybí doklady i o příležitostných výskytech velkých šelem, že nejsou hlášeny
např. údaje o škodách na ovcích z okolí Vidče, potvrzena i v rámci konzultací na Správě CHKO Beskydy
v červnu a říjnu 2015. Poněvadž nejde o umístění záměru v jádrovém území výskytu a nedochází k fragmentaci
souvislého klidového území a prakticky chybí údaje o pozitivních výskytech v řešeném prostoru a v přímo
dotčeném migračně významném území, je zaměření naturového hodnocení na rušivé vlivy (zejména z hlediska
denní doby ve vztahu k období od soumraku do rozbřesku) a omezení možnosti migrace plně legitimní.


AOPK dále konstatuje, že zamýšlená stavba by byla škodlivým zásahem do biotopu zvláště chráněných
druhů velkých šelem, které jsou předmětem ochrany EVL Beskydy. Uvádí, že nedílnou součástí jejich
biotopu jsou i migrační koridory, které umožňují migraci mezi jádrovými územími s trvalým výskytem
těchto druhů. Pokud by došlo k omezení či dokonce k přerušení migračních koridorů, pak postupně hrozí
postupné vymření české okrajové populace, která je existenčně závislá na příchodu jedinců ze Slovenska a
Polska
Stanovisko: V textu studie Anděl et al. 2010 (viz str. 130) je v otázce tzv. migračně významných území ve vztahu
k biotopu zvláště chráněných druhů živočichů konkrétně uvedeno: „Pro zvláště chráněné druhy velkých savců
(rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný, los evropský) je MVÚ možné chápat jako biotop zvláště chráněného
druhu s příslušnou ochranou z toho vyplývající. Při ochraně MVÚ se jedná především o ochranu propustnosti
krajiny jako celku tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení. Proto
jsou jako MVÚ vymezena poměrně široká území a navržené regulativy mají především rámcový charakter.“
Z výše uvedeného textu vyplývá, že migračně významná území nejsou a priori vždy biotopem zvláště chráněných
druhů velkých savců, ale že je třeba vždy posuzovat jednotlivé případy, protože tím biotopem býti mohou. Pokud
by mělo automaticky znamenat, že migračně významná území jsou vždy biotopem zvláště chráněných druhů
velkých savců, tak by z toho legislativně vyplývaly absurdní konsekvence (např. požadavky na případné
udělování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů velkých savců na území celých konkrétních
obcí a rozsáhlých územních celků). Dostupná data z řešeného území (viz analýza nálezových dat NDOP a data
poskytnuté členem mysliveckého sdružení) jednoznačně ukazují, že prostor navržené stavby aktuálně ani
recentně není biotopem velkých šelem. Vymezený dálkový migrační koridor v daném prostoru je tedy třeba
chápat zejména jako vymezení části krajiny vhodné pro migraci velkých savců, nikoliv jako jejich biotop.
Na druhé straně je v širším území možno dokládat výrazně difuzní charakter migračně významného území jako
celku, s řadou dalších možností migrace ve směru východ – západ např. mezi Vidčí, Velkou Lhotou a Bystřičkou,
i ve směru JV – SZ do prostoru Zubří podél DMK mezi Viganticemi a Vidčí, rovněž i prostor vrchu Úlehle
mimo ohrazené části poskytuje řadu migračně prostupných míst a enkláv. S ohledem na praktickou absenci
zatímních údajů o případném (natož pravidelnějším) využívání prostoru mezi silnicí I/35 a Bečvou mezi
Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm na straně jedné a územím v povodí Bystřičky JZ až JV od
lokality Střítež nad Bečvou – Vidče na straně druhé velkými šelmami k migraci se zatím potenciální ovlivnění
migrační propustnosti tohoto území může řešit spíše v rovině metodické, než praktické, obecně v tomto prostoru
zatím chybí kontinuální monitoring případného pohybu velkých šelem. Dle názoru posuzovatele je klíčovým
bariérovým místem pro pohyb šelem z oblasti Vidče do prostoru západní části Moravskoslezských Beskyd na
hřebeni Huštýn-Krátká-Dlouhá-Velký Javorník (Kamenárka) koridor silnice I/35 a souběžné železnice v prostoru
Zubří, poněvadž stávající přemostění Starozuberského potoka není kapacitní, takže spíše bude využívána
východní část většího MVÚ východně od Rožnova pod Radhoštěm.
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3. Hnutí DUHA Olomouc Písemné vyjádření k dokumentaci ze dne 18.6.2015 bez č.j.
Uplatňuje kritiku ve smyslu, že dokumentace nesplňuje závěr zjišťovacího řízení ohledně
posouzení prokazatelně účelných a technicky realizovatelných jiných variant záměru
umístěných mimo migrační koridor velkých savců, nesouhlasí se zdůvodněním investora
s tím, že investor nepředložil žádné podklady o technické neproveditelnosti varianty mimo
migrační koridor a dokládá, že záměr, posouzený zjišťovacím řízením s pozitivním závěrem
KÚ Zlínského kraje (že nebude dále posuzován) pod kódem ZLK776 takovou variantou je.
Dále upozorňuje na okolnost, že investor chová ovce v rozsáhlém území CHKO Beskydy,
nepokládá za účelné řešit jediné zimoviště ve Vidči. Odkazuje na řadu lokalit, kde by
realizace zimoviště mohla být řešena nekonfliktně vzhledem k migračnímu koridoru nebo
krajinnému rázu.
Tato připomínka se vymyká posouzení předloženého naturového hodnocení a je podrobně
řešena v rámci souběžně zpracovávaného posudku. Posuzovatel pouze připomíná, že volba
varianty do dokumentace a tím i pro vypracování naturového hodnocení je v gesci a garanci
investora jako oznamovatele se všemi riziky, které z takového rozhodnutí (i nezdůvodněného
nesplnění závěru zjišťovacího řízení) pro úspěšný proces EIA vyplývají. Hodnotitel v rámci
naturového hodnocení pouze posuzuje vlivy té varianty, kterou investor do dokumentace
předkládá.
V další části vyjádření Hnutí DUHA Olomouc napadá předložené naturové hodnocení RNDr.
Marka Banaše, Ph.D., které pokládá za vadné z důvodu využívání existující nálezové
databáze AOPK (NDOP 2014) a některé místní zdroje bez odpovídajícího vlastního terénního
monitoringu, dále z důvodu chybného stanovení reálné šířky migračního koridoru velkých
šelem a z důvodů
předkládání v textu naturového hodnocení problematických,
zjednodušujících či zavádějících tvrzení.
Komentář posuzovatele ke konkrétním
připomínkám a námitkám vyjádření:


Hnutí DUHA Olomouc uvádí, že autor naturového hodnocení – RNDr. Marek Banaš, Ph.D. v území
neprovedl vlastní terénní monitoring :
Stanovisko: Uvedené tvrzení neodpovídá skutečnosti, z textu naturového hodnocení vyplývá, že autor provedl
opakovaný terénní průzkum území, který byl zaměřen na otázku migrace velkých šelem zájmovým území (viz str.
4 naturového hodnocení): „Hodnocení se opírá o terénní průzkum území, který proběhl opakovaně v červnu
2014 a únoru 2015, tj. dvou návštěv. Průzkum byl zaměřen na místo navržené stavby zimoviště pro ovce a jeho
okolí, dále byla podrobně zkoumána aktuální migrační prostupnost území a zjišťovány možnosti migrace velkých
šelem územím v případě realizace posuzovaného záměru. Otázka migrace zvěře v zájmovém území byla dále
diskutována také s místním znalcem - Ing. Dobešem, členem mysliveckého sdružení Střítež nad Bečvou. Výsledky
jsou dále doplněny o analýzu dat nálezové databáze ochrany přírody poskytnutých AOPK ČR – verze z června
2014 a z dubna 2015,…“. Provedení terénního průzkumu ve formě dvou návštěv území během roku, z toho
jednou během zimy (sledování stop na sněhové pokrývce), je standardem u obdobných naturových hodnocení.
Zde je potřeba dodat, že záměr není situován na území EVL, ale v zemědělské krajině mimo území lokalit
soustavy Natura 2000. Dlouhodobý kontinuální monitoring v dané lokalitě (např. formou fotopastí) proto není
požadován, v obdobných podmínkách mimo území EVL, není podobný monitoring standardní. Samozřejmě, že
mohla být v prostoru umístěna například fotopast, i když by šlo s ohledem na charakter lokality o výrazně
nadstandardní přístup s řadou rizik. V dotčeném území otevřené zemědělské krajiny s množstvím potenciálních
migračních tras velkých savců si navíc lze jen obtížně představit reálné a ekonomicky opodstatněné provedení
dlouhodobého kontinuálního monitoringu. Aspekt dlouhodobého významu dotčeného území pro migraci velkých
šelem je v naturovém hodnocení ošetřen uváděnou konzultací s místním znalcem-členem mysliveckého sdružení a
analýzou dlouhodobých nálezových dat z databáze NDOP ve dvou obdobích.


Záměr je dle Hnutí DUHA Olomouc situován v tzv. migračně významném území, které je součástí biotopu
zvláště chráněných druhů velkých šelem (Anděl et al. 2010. To je dle Hnutí DUHA v rozporu s jednou ze
základních tezí autora, že „realizací záměru nedojde k přímému záboru biotopu velkých šelem“ (na str. 30).
Stanovisko: V textu studie Anděl et al. 2010 (viz str. 130) je v otázce tzv. migračně významných území ve vztahu
k biotopu zvláště chráněných druhů živočichů konkrétně uvedeno: „Pro zvláště chráněné druhy velkých savců
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(rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný, los evropský) je MVÚ možné chápat jako biotop zvláště chráněného
druhu s příslušnou ochranou z toho vyplývající. Při ochraně MVÚ se jedná především o ochranu propustnosti
krajiny jako celku tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení. Proto
jsou jako MVÚ vymezena poměrně široká území a navržené regulativy mají především rámcový charakter.“
Z výše uvedeného textu vyplývá, že migračně významná území nejsou a priori vždy biotopem zvláště chráněných
druhů velkých savců, ale že je třeba vždy posuzovat jednotlivé případy, protože tím biotopem býti mohou. Pokud
by mělo automaticky znamenat, že migračně významná území jsou vždy biotopem zvláště chráněných druhů
velkých savců, tak by z toho legislativně vyplývaly absurdní konsekvence (např. požadavky na případné
udělování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů velkých savců na území celých konkrétních
obcí a rozsáhlých územních celků). Dostupná data z řešeného území (viz analýza nálezových dat NDOP a data
poskytnuté členem mysliveckého sdružení) jednoznačně ukazují, že prostor navržené stavby aktuálně ani
recentně není biotopem velkých šelem. Výskyt velkých šelem v území v posledních letech nebyl zaznamenán.
Vymezený dálkový migrační koridor v daném prostoru je tedy třeba chápat zejména jako vymezení části krajiny
vhodné pro migraci velkých savců, nikoliv jako jejich biotop. Proto jsou jako MVÚ vymezena poměrně široká
území a navržené regulativy mají především rámcový charakter. Lze poměrně jednoznačně konstatovat, že
nedochází ke změnám biotopu žádného ze tří uvedených předmětů ochrany EVL v žádném jádrovém území jejich
výskytu. Je evidentní, že prostor zájmového území s nejbližším okolím není lokalitou trvalého ani pravidelného
výskytu ani lokalitou významného (jádrového) území (metodicky lokalitou souvislého klidového území vhodného
k rozmnožování a odchovu mláďat), takže nemůže docházet ani k žádnému rušení v území s klíčovým významem
pro každý ze tří řešených druhů velkých šelem. V tomto kontextu lze s výstupy hodnotitele souhlasit, že není
dotčeno žádné území s biotopy trvalého výskytu některého ze tří druhů velkých šelem. Přesto je zřejmé, že i
v případě řešeného záměru v obci Vidče je třeba se podrobně zabývat zejména otázkou propustnosti krajiny
v případě realizace navržených objektů pro zimování obcí.


Dle Hnutí DUHA Olomouc nelze posuzovat „míru využívání koridoru na základě náhodně získaných dat
z NDOP“, posouzení má úroveň spekulace
Stanovisko: Výše je podrobněji rozebráno, že hodnotitel nevycházel pouze z dat NDOP, jak uvádí Hnutí DUHA.
Autor hodnocení prezentuje, že kromě analýzy nálezových dat v NDOP provedl opakovaný terénní průzkum
území a konzultaci s členem mysliveckého sdružení, citace ze str. 25 naturového hodnocení: „Přímo v prostoru
navržené stavby zimoviště ani v bezprostředním okolí nejsou k dispozici žádné údaje o výskytu vlka obecného ani
jiných druhů velkých šelem – např. stopy, stržené ovce či zvěř (viz databáze NDOP, Dobeš-ústní sdělení)“.
Využívání dat a konzultací s místními obyvateli, členy mysliveckých sdružení, je standardní metodou získávání
dat o pohybu velkých savců v území. Tato forma získání dat v sobě zahrnuje dlouhodobý aspekt využívání území
velkými savci (zpravidla mnohaleté zkušenosti místních myslivců) a je využívána i např. pracovištěm Biologie
obratlovců AV ČR v Brně. Jedná se tedy o validní metodu.


Dle Hnutí DUHA Olomouc lokalizací ovčína prakticky do středu koridoru nedojde k zúžení o 24%, jak
uvádí autor hodnocení. Z 400 m širokého průchodu by dle Hnutí DUHA vznikly dva pruhy široké jen
zhruba 150 metrů, tedy každý z nich o 63% užší, než je současný stav. Hnutí DUHA dále dodává, že 150
metrů je výrazně méně než doporučují Kutal a Krajča (2010) nebo Anděl et al. (2010) a připuštění takto
výrazné redukce je v rozporu se zásadním principem ochrany konektivity krajiny.
Stanovisko: Tvrzení Hnutí DUHA není doloženo žádným mapovým podkladem ani konkrétním výpočtem. Po
provedené terénní a mapové revizi skutečné situace v místě navrženého umístění stavby bylo zjištěno, že situace
s dílčími výhradami odpovídá podmínkám popsaným v naturovém hodnocení. Navržené haly zimoviště zabírají
přibližně 120 m z celkové šířky 500 vymezeného dálkového migračního koridoru, což je skutečně cca 24%, jak
uvádí autor naturového hodnocení. Zbývající šířka vymezeného dálkového migračního koridoru prakticky
zůstává i po případné výstavbě hal zimoviště potenciálně využitelná pro migraci velkých šelem. Od okraje
navržené stavby hal, nejblíže umístěné směrem k ose migračního koridoru, tj. toku Maretky, k nejbližší zástavbě
je to více než 200 m severozápadním směrem. Nedošlo ale k detailnímu ověření oplocení zástavby ve Stříteži
jižně od usedlosti Na Háji, které je nepochybně blíže, než poloha objektu, což volný prostor k migraci omezuje.
Přesto lze pokládat prostor pro případnou průchodnost za limitní s ohledem na okolnost, že jak zahrady u
usedlosti Na Háji, tak prostor navrhované výstavby jsou vizuálně odděleny porosty dřevin, i když šíře
nenaplňuje metodické parametry (pokud mají velcí savci územím procházet, budou především využívat prostory
kryté dřevinami a je zde určitá schopnost adaptace na místní podmínky).
V této souvislosti je ale korektní připomenout, že halový komplex je umístěn téměř do středu migračně
významného území prakticky téměř k ose dálkového migračního koridoru, takže spíše migračně významné území
na velmi krátkém úseku rozděluje než vyděluje souvisle nepřerušený zbytkový koridor. Tok Maretky se nachází ve
směru uváděné distance nejbližší současné zástavby v lokalitě Na Háji od SZ části navrhované stavby a je tak
součástí polohou záměru západně vydělené části MVÚ směrem k nejbližší obytné zástavbě ve Stříteži. JV se ve
vzdálenosti cca 155 m nachází novostavba pily a to je nejmenší šířka polohou záměru východně vydělené části
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MVÚ za předpokladu, že zájmové území posuzovaného záměru bude plně využito dle zastavovací situace,
prezentované na str.8 a obr. č. 3 naturového hodnocení. Osa DMK se dle mapového serveru AOPK ve vrstvě
aplikovaná ochrana přírody v místě křížení se silnicí Vidče – Střítež nad Bečvou nekryje s přemostěním Maretky
touto silnicí, je mírně posunuta k východu, tedy blíže k zájmovému území záměru. Osa DMK je trasována
severně až SV od silnice Střítež nad Bečvou po polních celcích, na ovlivnění atraktivity pro migraci se částečně
již promítly i realizované terénní úpravy.
Jak je výše připomenuto, funkčně je ale DMK a prostor MVÚ na velmi krátkém úseku rozdělen, takže omezení
možnosti migrace na velmi krátkém úseku MVÚ a DMK mírně zesiluje a metodicky lze šířky vydělených částí
koridoru pokládat za limitní. V každém případě s ohledem na dochovaný charakter krátkodobě dotčeného úseku
DMK a MVÚ nelze konstatovat natolik významný bariérový efekt, který by opravňoval ke konstataci nefunkčnosti
dotčeného DMK k migraci velkých savců (kryt břehového a doprovodného porostu Maretky, levobřežní část nivy
jižně od lokality Na Háji s loukami) a tím ke klasifikaci významného nepříznivého vlivu. Rozbor migrační situace
v zájmovém území a okolí mohl být dle názoru posuzovatele propracovanější. Klasifikaci hodnotitele s úrovní
mírně nepříznivého vlivu je dle názoru posuzovatele možno pokládat za legitimní i přes okolnost, že umístění
navrhované stavby k ose DMK je z řady jiných důvodů problémové.
Na druhé straně je v širším území možno dokládat výrazně difuzní charakter migračně významného území jako
celku, s řadou dalších možností migrace ve směru východ – západ např. mezi Vidčí, Velkou Lhotou a Bystřičkou,
i ve směru JV – SZ do prostoru Zubří podél DMK mezi Viganticemi a Vidčí, rovněž i prostor vrchu Úlehle
mimo ohrazené části poskytuje řadu migračně prostupných míst a enkláv. S ohledem na praktickou absenci
zatímních údajů o případném (natož pravidelnějším) využívání prostoru mezi silnicí I/35 a Bečvou mezi
Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm na straně jedné a územím v povodí Bystřičky JZ až JV od
lokality Střítež nad Bečvou – Vidče na straně druhé velkými šelmami k migraci se zatím potenciální ovlivnění
migrační propustnosti tohoto území může řešit spíše v rovině metodické, než praktické, obecně v tomto prostoru
zatím chybí kontinuální monitoring případného pohybu velkých šelem.


Dle Hnutí DUHA Olomouc je značně spekulativní tvrzení v naturovém hodnocení o tom, že po
zprovoznění záměru v rámci doprovodných opatření dojde k určitému zlepšení průchodnosti úbočí vrcholu
Úlehle, neboť na něm již nebudou muset být instalovány po celé zimní období elektrické ohradníky. Je
připomenuto, že výstavba hal prakticky nevylučuje i stávající způsob zimování na pastvinách. Je vyslovena
obava, že investor při podnikání nezvýší stavy dobytka a nadále pastviny nebude k zimování využívat;
žádné omezení v tomto smyslu návrh na opatření k eliminaci rizik neobsahuje.
Stanovisko: Uvedenou obavu je možno pokládat rovněž za spekulaci a projev nedůvěry k tomu, co v popisu
záměru investor předkládá. Pokud konstatuje, že zlepšení welfare zvířat a řešení obtíží při provozu zimoviště
ovcí přímo na pastvinách je tím zásadním důvodem pro záměr, tak lze pokládat za kontraproduktivní, aby další
kapacita zvířat byla zimována pod širým nebem. Hodnotitel, jak již bylo v komentářích k připomínkám Hnutí
DUHA několikrát zmíněno, musí hodnotit tu podobu záměru, kterou oznamovatel záměru (investor) předloží a
nemůže měnit podobu posuzovaného záměru. Pokud je konstatováno, že zimování na pastvinách není součástí
záměru, naopak je důvodem odstranění tohoto způsobu chovu ovcí přes zimní období, je nutno tuto okolnost
brát jako fakt. Lze ale souhlasit s konstatováním, že ve zmírňujících opatřeních hodnotitele mohl být tento aspekt
jednoznačněji ošetřen příslušnou podmínkou, stejně jako opatření ohledně zákazu využívání areálu pro výrobní
či podobné aktivity nad rámec předloženého záměru (sezónní využívání mimo období zimování pro jiné účely
spojené s dopravou nebo nočním provozem apod.). Ta je formulována příliš obecně, aby mohla být skutečně
účinným zmírňujícím opatřením formou určitého imperativu, který by mohl být upřesněn v rámci posudku pro
návrh stanoviska, pokud by bylo navrhováno posudkem stanovisko souhlasné.
Jinou otázkou je, že skrytým zvýšením kapacity v území obce Vidče může být souběh navrhovaného a aktuálním
hodnocením posuzovaného zimoviště pro 1.000 ovcí a přínosné řešení zimoviště pro 500 ovcí ve stávajícím
zemědělském středisku. Polovinu záměrem navrhované kapacity zimování ovcí již investor aktuálně řeší ve
stávajícím zemědělském areálu Vidče (viz souhlasný závěr zjišťovacího řízení č.j. KUZL 20858/2015 sp. zn.
KUSP 20858/2015 ŽPZE-EG ze dne 25.5.2015 v rámci záměru pod kódem ZLK776), takže záměr, navrhovaný
pro zimování 1000 ovcí, je nutno v této souvislosti pokládat za aktuálně naddimenzovaný. Z tohoto důvodu
posuzovatel pokládá za účelné s ohledem na limitnost předložených parametrů záměru umístěného v blízkosti
osy dálkového migračního koridoru uvnitř tohoto DMK a uvnitř vymezeného migračně významného území řešit
odpovídající redukci areálu směrem k hranicím DMK jen na zbytkovou kapacitu stáda 1.000 ovcí. Poněvadž ve
smyslu platných zásad pro hodnocení vlivů na lokality Natura 2000 dle § 45i ZOPK nelze navrhovat zmírňující
opatření výrazně měnící charakter či kapacitu posuzovaného záměru, bude nutno řešit záměr v nové, redukované
a výhodněji umístěné podobě, pokud nebude nakonec zvoleno řešení rozptylu zimování ovcí v halách i
v dostupnosti jiných pastevních areálů, využívaných investorem k pastvě ovcí. Z tohoto důvodu i přes okolnost, že
identifikované vlivy záměru nelze klasifikovat jako významně negativní na předměty ochrany EVL Beskydy,
nejsou posuzovatelem navrhována žádná zmírňující opatření.
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Dle Hnutí DUHA Olomouc bude po většinu roku (mimozimní období), která je pro dálkové migrace, resp.
rozptyl jedinců významnější, bude kromě plechových hal migraci omezovat i elektrické ohradníky a
pasoucí se dobytek. Dle hnutí DUHA by ke skutečné mu zlepšení úbočí vrchu Úlehle oproti stávajícímu
stavu mohlo dojít jen v případě rozsáhlých kompenzací, jakými by bylo zalesnění části pastvin v ploše
migračního koridoru.
Stanovisko: Hodnotitelem prezentovaná opatření dle názoru posuzovatele představují jen základní přístupy,
které mohou zmírňovat identifikované mírně nepříznivé vlivy záměru, naopak některá zcela zásadní opatření
příslušná kapitola 5 neobsahuje.
Jde zejména o požadavek uvolnění úbočí vrchu Úlehle od ohradníků, a to i při sezónní pastvě z důvodu
odstranění polopropustných bariér na části MVÚ jako určitou kompenzaci záboru části území dálkového
migračního koridoru záměrem, tedy zlepšení migrační prostupnosti zbývající části území (omezení bariér).
Poněvadž zábor části DMK záměrem ve spojení s návrhy nového platného ÚP Střítež nad Bečvou na výstavbu
v okolí lokality Na Háji je nutno pokládat metodicky za limitní, i když nevede k natolik významnému
bariérovému efektu, který vyloučí možnost migrace velkých savců kolem toku Maretky, byl by takový návrh
striktně požadovaného zmírňujícího opatření výrazným příspěvkem k posílení migračního potenciálu západního
úbočí Úlehle ve vazbě na navrhovaný areál zimoviště (fyzické zúžení migračního koridoru je trvalé, nikoli
sezónní).
Posuzovatel dále postrádá návrh na úplné uvolnění prostoru k nivě Maretky včetně důsledné přírodě blízké
rekultivace prostoru mezi západní hranicí halového areálu až k nivě Maretky a návrh na důsledné vnější
začlenění areálu do krajiny formou komplexních sadových úprav jako krycího prvku areálu.
Návrh na zalesnění části úbočí vrchu Úlehle je věcně opodstatněný, musel by však procházet změnou platného
územního plánu obce Vidče (účinnost od 12/2013), stejně jako návrh na umístění posuzovaného záměru.

4. Paní Zdeňka Vaculínová, Střítež nad Bečvou, vyjádření ze dne 10.6.2015
Nesouhlasí se záměrem a mj. nesouhlas ve vazbě na naturové hodnocení odůvodňuje
především:


Zpochybňuje volnou šířku cca 280 m uváděnou hodnotitelem směrem, k zástavbě Na Háji. Uvádí, že část
prostoru jižně od usedlosti Háje je zaplocená zahrada a oplocené ohrady pro chov vlastních ovcí, což
omezuje průchodnost, odkazuje i na obdělávané políčko v nivě, prostor pro migraci tak nepokládá za
dostatečný. Je dále upozorněno na hlučný a osvětlený provoz pily, rovněž s oplocením a na to, že další
plochy na úpatí kopce Úlehle je v době pastvy ohrazena elektrickými ohradníky. Tím je dle pisatelky
podstatně zmenšena průchodnost migračního koridoru v jeho okrajových částech.
Stanovisko: Umístění záměru blízko k ose dálkového migračního koridoru je nutno pokládat za problémové, je
však nezbytné detailně hodnotit konkrétní aspekty konkrétního koridoru a konkrétního místa. Záměr nepochybně
svým umístěním zužuje v rámci vymezení DMK jeho průchodnost, hodnotitel konstatuje vyřazení záměrem cca
120 m z šíře koridoru, nedošlo ale k detailnímu ověření oplocení zástavby ve Stříteži, které je nepochybně blíže,
než poloha objektu. Přesto lze pokládat prostor pro případnou průchodnost za limitní s ohledem na okolnost, že
jak zahrady u usedlosti Na Háji, tak prostor navrhované výstavby jsou vizuálně odděleny porosty dřevin, i když
šíře nenaplňuje metodické parametry (pokud mají velcí savci územím procházet, budou především využívat
prostory kryté dřevinami). Políčko v nivě není důvodem pro omezení migrace, která probíhá především v tmavé
fázi dne od soumraku do rozbřesku.
S ohledem na některá poskytovaná vyjádření veřejnosti lze mít za to, že jedním z patrných vlivů v území na
případnou migraci může být především provoz pily (denní i osvětlený noční), která byla umístěna již při okraji
migračně významného území a zřejmě neprošla žádným hodnocením vlivů, přičemž její vzdálenost od záměru je
limitní a provoz omezuje jihovýchodní okrajovou část koridoru. Pokud je osvětlen (a případně provozován)
např. i ve večerních hodinách nebo v noci, tak prakticky mj. snižuje atraktivnost DMK SZ od Vidče. Je zřejmé,
že lokalizace záměru je problémová i z hlediska kumulace jiných aspektů využívání území.
Hodnotitelem prezentovaná opatření dle názoru posuzovatele představují jen základní přístupy, které mohou
zmírňovat identifikované mírně nepříznivé vlivy záměru, naopak některá zcela zásadní opatření příslušná
kapitola 5 neobsahuje.
Jde zejména o požadavek uvolnění úbočí vrchu Úlehle od ohradníků, a to i při sezónní pastvě z důvodu
odstranění polopropustných bariér na části MVÚ jako určitou kompenzaci záboru části území dálkového
migračního koridoru záměrem, tedy zlepšení migrační prostupnosti zbývající části území (omezení bariér).
Poněvadž zábor části DMK záměrem ve spojení s návrhy nového platného ÚP Střítež nad Bečvou na výstavbu
v okolí lokality Na Háji je nutno pokládat metodicky za limitní, i když nevede k natolik významnému
bariérovému efektu, který vyloučí možnost migrace velkých savců kolem toku Maretky, byl by takový návrh
striktně požadovaného zmírňujícího opatření výrazným příspěvkem k posílení migračního potenciálu západního
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úbočí Úlehle ve vazbě na navrhovaný areál zimoviště (fyzické zúžení migračního koridoru je trvalé, nikoli
sezónní).


Odkazuje na studii hodnotitele ve smyslu, že je odkazováno na průzkumy z června 2015 a února 2015 ve
smyslu, že nebyly prokázány známky přítomnosti šelem. Uvádí, že na základě vlastního rozhovoru
s předsedou MS Valašská Bystřice p. Mizerou pisatelka zjistila, že se v červnu 2015 rys ostrovid pravidelně
zdržuje ve Valašské Bystřici a migruje směrem na Vidče, v červnu byl spatřen v oblasti Křížnic.
Stanovisko: Uvedené konstatování by napomáhalo tomu, že případná migrace rysa, vyskytujícího se v okolí
Valašské Bystřice kolem hřebene Vsetínských vrchů, by severně kolem obce Vidče do okolí Zubří a dále na
hřeben Moravskoslezských Beskyd probíhala preferenčně podél východněji vymezeného DMK, než ve vazbě na
DMK od Valašského Meziříčí ve směru na Zubří kolem Stříteže. Údaj koresponduje s výše komentovaným
vyjádřením AOPK ČR, které uvádí, že podle ústního sdělení Bartošové a Mizery byl rys spatřen rovněž v dubnu
v lokalitě Hlaváčky, i když z tohoto sdělení nebylo možno dovodit, v které lokalitě zvané Hlaváčky mělo být
pozorování uskutečněno. Zda jde o celý hřeben Hlaváčky JV od Vidče, nebo prostor rozptýlené zástavby
Hlaváčky u Valašské Bystřice – Křížnice nebo o lokalitu s místním názvem Hlaváčky severně od hřebenu
Hážovické dílny, není z vyjádření AOPK možno vysledovat. Na základě konzultace se Správou CHKO šlo o
pozorování v oblasti hřebene v okolí vysílače Hlaváčky. To v zásadě neodporuje výstupům hodnotitele, že
k příležitostné migraci může v okolí zájmového území docházet, soustavné pozitivní údaje o výskytech JZ od
Rožnova pod Radhoštěm (s výjimkou několika záznamů ze Vsetínských vrchů zejména v hřebenové části) přesto
k dispozici nejsou. Konektivita směřuje pak kolem vrchu Tanečnice spíše do oblasti Soláně, než po linii Valašské
Meziříčí-Střítež-Vidče-Zubří.
Dle názoru posuzovatele je klíčovým bariérovým místem pro pohyb šelem z oblasti Vidče do prostoru západní
části Moravskoslezských Beskyd na hřebeni Huštýn-Krátká-Dlouhá-Velký Javorník (Kamenárka) především
koridor silnice I/35 a souběžné železnice v prostoru Zubří, poněvadž stávající přemostění Starozuberského
potoka není kapacitní, takže spíše bude využívána východní část většího MVÚ východně od Rožnova pod
Radhoštěm.

5. Paní Anna Lukašíková, Zubří, písemné vyjádření k dokumentaci ze dne 15.6.2015
Konstatuje, že zájmové území je lokalizováno přímo v ose dálkového migračního koridoru a
s ohledem na umístění pily a domu čp. 150 je stávající volný průchod v místě stavby je
zásadní. Vyslovuje obavu ohledně významného narušení migračního koridoru, případně jeho
přerušení.
Stanovisko: Připomínka se jinak prakticky opakuje ve smyslu omezení migrace zvířat
územím. Blíže viz komentáře k vyjádřením AOPK ČR, Hnutí DUHA a paní Zdeňky
Vaculínové.
6. Paní Jitka Orságová, Vigantice, písemné vyjádření k dokumentaci ze dne 16.6.2015
Konstatuje, že dojde především k narušení prostupnosti krajiny pro velká zvířata, protože
lokalita je součástí dálkového migračního koridoru
Stanovisko: Připomínka se jinak prakticky opakuje ve smyslu omezení migrace zvířat územím.
Blíže viz komentáře k vyjádřením AOPK ČR, Hnutí DUHA a paní Zdeňky Vaculínové.
7.

Paní Eva Žatková, pan Jiří Urban, Střítež nad Bečvou Vyjádření k záměru
z 11.6.2015

Konstatují nesouhlas vlastníků usedlosti Háje se záměrem mj. z důvodu, že oplocená zahrada,
na které hodlají vystavět další nemovitost, zasahuje až na vzdálenost cca 130 m od záměru a
tudíž není volně prostupnou krajinou, takže nelze tento průchod uvažovat jako průchodnou
část migračního koridoru, jak uvádí naturové hodnocení.
Stanovisko: Podle podkladů na mapovém serveru AOPK ve vrstvách aplikované ochrany
přírody je tedy mj. zřejmé, že zahrada a navrhovaná výstavba (na rozdíl od polohy usedlosti
Na háji) zasahuje do vymezeného migračně významného území i do bufferu osy DMK. Záměr
nepochybně svým umístěním zužuje v rámci vymezení DMK průchodnost, funkčně je DMK a
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prostor MVÚ na velmi krátkém úseku rozdělen. Tato okolnost omezení možnosti migrace na
velmi krátkém úseku MVÚ a DMK mírně zesiluje a metodicky lze šířky vydělených částí
koridoru pokládat za limitní. V každém případě s ohledem na dochovaný charakter
krátkodobě dotčeného úseku DMK a MVÚ nelze konstatovat natolik významný bariérový
efekt, který by opravňoval ke konstataci nefunkčnosti dotčeného DMK k migraci velkých
savců (kryt břehového a doprovodného porostu Maretky, levobřežní část nivy jižně od lokality
Na Háji s loukami) a tím ke klasifikaci významného nepříznivého vlivu. Rozbor migrační
situace v zájmovém území a okolí mohl být dle názoru posuzovatele propracovanější.
Na druhé straně je v širším území možno dokládat výrazně difuzní charakter migračně
významného území jako celku, s řadou dalších možností migrace ve směru východ – západ,
rovněž i prostor vrchu Úlehle mimo ohrazené části poskytuje řadu migračně prostupných
míst a enkláv. Blíže viz komentáře k vyjádřením AOPK ČR a Hnutí DUHA.
8. Paní Daniela Šimíčková, Střítež nad Bečvou Vyjádření ze dne 18.6.2015
Pisatelka vyjadřuje nesouhlas s realizací záměru i v přepracované variantě odůvodňuje
umístěním stavby v migrační koridoru, který je omezen areálem pily, oplocením kolem
obytných budov, dětským táborem s důsledkem omezení volného pohybu zvířat při průchodu
územím.
Stanovisko: Připomínka se prakticky opakuje ve smyslu omezení migrace zvířat územím.
Blíže viz komentáře k vyjádřením AOPK ČR a Hnutí DUHA.
9. Ing. Jan Vaculín, Marta Vaculínová, Střítež nad Bečvou
Pisatelé vyjadřují nesouhlas s realizací záměru mj. odůvodňují stavby v migrační koridoru,
který je omezen areálem dřevovýroby, oplocením kolem obytných budov, dětským táborem,
využíváním záhumenků nad levým břehem Maretky s důsledkem omezení volného pohybu
zvířat při průchodu územím, dle jejich názoru je koridor na spodní hranici z hlediska šířky.
Upozorňuje i na to, že byl rys spatřen i v okolí Vidče.
Stanovisko: Bohužel není specifikováno, kdy a kde v okolí Vidče měl být rys údajně v červnu
spatřen. Z dostupných údajů získaných v rámci vyjádření k záměru je ve vyjádření AOPK
uveden záznam z dubna v blíže neurčené lokalitě Hlaváčky, ve vyjádření paní Zdeňky
Vaculínové (viz příslušný komentář výše) je odkaz na rozhovor s předsedou MS Valašská
Bystřice o výskytu rysa v okolí Křížnic (JV od Vidče). S ohledem na některá poskytovaná
vyjádření veřejnosti lze mít za to, že jedním z patrných vlivů v území na případnou migraci
může být především provoz pily (denní i osvětlený noční), která byla umístěna již při okraji
migračně významného území a zřejmě neprošla žádným hodnocením vlivů, přičemž její
vzdálenost od záměru je limitní a provoz omezuje jihovýchodní okrajovou část koridoru. Je
zřejmé, že lokalizace záměru je problémová i z hlediska kumulace jiných aspektů využívání
území.
Připomínka se jinak prakticky opakuje ve smyslu omezení migrace zvířat územím. Blíže viz
komentáře k vyjádřením AOPK ČR, Hnutí DUHA a paní Zdeňky Vaculínové.
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5. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na
lokality soustavy Natura 2000
Hodnotitel konstatuje, že navržený záměr „Zimoviště pro ovce Vidče“ je situován na okraji
katastrálního území Vidče, v místě stávající terénně upravené plochy na říční terase toku
Maretka.
Provedeným terénním průzkumem a dalšími analýzami dostupných dat, vč. konzultace se
zástupcem místních znalců - myslivců bylo zjištěno, že dotčené území není častým a
optimálním biotopem uváděných předmětů ochrany. Z širšího okolí navržené stavby jsou
z minulosti udávány pouze ojedinělé pobytové stopy vlka obecného (před rokem 2010).
Hodnotitel zcela nevylučuje, že velké šelmy však mohou toto území příležitostně využívat při
své migraci.
Provedeným vyhodnocením bylo konstatováno, že realizace předloženého záměru bude
znamenat umístění nových staveb v migračně významném území a v prostoru vymezeného
migračního koridoru, tj. také potenciální riziko negativního vlivu na tyto tři předměty ochrany
EVL Beskydy – vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda hnědého. Bylo zjištěno, že nedojde
k významným změnám charakteru vymezeného migračního koridoru, které by měly znamenat
narušení jeho funkčnosti. Velké šelmy budou moci i nadále využívat blízké okolí záměru
(okolí řeky Maretky, travní porosty na úbočí vrcholu Úlehle i jinde v okolí), tj. prostor
vymezeného migračního koridoru, resp. migračně významného území i jeho okolí.
V souvislosti s realizací záměru nedojde k navýšení intenzity dopravy oproti stávající situaci.
V nočních hodinách není očekávána obsluha zimoviště ovcí (mimo nastalé krizové situace).
Objekty pro ustájení ovcí budou dle dokumentace EIA vybaveny pouze vnitřním osvětlením.
Provoz zimoviště bude pouze sezónní (v zimním období).
Koncentrací ovcí do nových objektů dojde v důsledku k uvolnění stávajícího zimního
ohrazení pastvin a vyloučení rozptýleného pohybu ovcí v prostoru migračního koridoru.
V jarním až podzimním období se budou ovce pohybovat mimo objekty na pastvinách
v širokém okolí. Pro eliminaci rizika negativních vlivů záměru na velké šelmy a na celistvost
EVL Beskydy byla navržena konkrétní zmírňující opatření pro realizaci záměru.
Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění lze konstatovat, že hodnocený záměr nebude mít významný negativní vliv
na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality Beskydy ani na ostatní lokality
soustavy Natura 2000.
Stanovisko posuzovatele:
Uvedené hodnocení posuzovatel s výhradami, že mohly být detailněji vyhodnoceny
především aktuální parametry dálkového migračního koridoru v místě stavby (limitnost
nedotčených částí migračně významného území a dálkového migračního koridoru), kontext
kumulativních aspektů v dotčeném území (územní rozvoj dle ÚP Střítež nad Bečvou, oplocení
stávající zástavby, provoz pily) a mohla být navržena především zmírňující opatření reálněji
řešící prostupnost migračně významného území (zejména uvolnění západní strany vrchu
Úlehle od ohradníků celoročně) akceptuje.
I přes výše uvedené s ohledem na dochovaný charakter krátkodobě dotčeného úseku DMK a
MVÚ nelze konstatovat natolik významný bariérový efekt, který by opravňoval ke konstataci
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nefunkčnosti dotčeného DMK k migraci velkých savců (kryt břehového a doprovodného
porostu Maretky, levobřežní část nivy jižně od lokality Na Háji s loukami) a tím ke klasifikaci
významného nepříznivého vlivu. Klasifikaci hodnotitele s úrovní mírně nepříznivého vlivu je
dle názoru posuzovatele možno pokládat za legitimní i přes okolnost, že umístění navrhované
stavby k ose DMK je z řady jiných důvodů problémové.
Záměr "Zimoviště pro ovce Vidče" v předložené aktivní variantě nebude generovat
významné negativní vlivy na předměty ochrany EVL Beskydy.
Metodicky tedy lze do návrhu stanoviska promítnout zmírňující opatření. Za stěžejní je ale
nutno pokládat okolnost, že polovinu záměrem navrhované kapacity zimování ovcí již
investor aktuálně řeší ve stávajícím zemědělském areálu Vidče
(viz souhlasný závěr
zjišťovacího řízení č.j. KUZL 20858/2015 sp. zn. KUSP 20858/2015 ŽPZE-EG ze dne
25.5.2015 v rámci záměru pod kódem ZLK776), takže záměr, navrhovaný pro zimování 1000
ovcí, je nutno v této souvislosti pokládat za aktuálně naddimenzovaný. Z tohoto důvodu
posuzovatel pokládá za účelné s ohledem na limitnost předložených parametrů záměru
umístěného v blízkosti osy dálkového migračního koridoru uvnitř tohoto DMK a uvnitř
vymezeného migračně významného území řešit odpovídající redukci areálu směrem
k hranicím DMK jen na zbytkovou kapacitu stáda 1.000 ovcí. Poněvadž ve smyslu platných
zásad pro hodnocení vlivů na lokality Natura 2000 dle § 45i ZOPK nelze navrhovat
zmírňující opatření výrazně měnící charakter či kapacitu posuzovaného záměru, bude nutno
řešit záměr v nové, redukované a výhodněji umístěné podobě. Z tohoto důvodu i přes
okolnost, že identifikované vlivy záměru nelze klasifikovat jako významně negativní na
předměty ochrany EVL Beskydy, nejsou posuzovatelem navrhována žádná zmírňující
opatření.
Jihlava, říjen 2015
Podpis posuzovatele:

RNDr. Milan MACHÁČEK
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Levobřežní část nivy Maretky pod silnicí

JZ úbočí vrchu Úlehle, patrný ohradník

Pohled k areálu dřevozpracujícího závodu
uvnitř MVÚ
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