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1. ÚVOD 
1.1. Zadání 
Předmětem předkládaného naturového posouzení dle §45i ZOPK je posouzení vlivu návrhu územního 
plánu Bystřice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
Zadavatelem hodnocení je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., se sídlem Spartakovců 3, 708 00 
Ostrava-Poruba (IČ 005 62 963). 
Naturové posouzení je zpracováno na základě stanoviska KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 
18.1.2013 (č.j.: MSK 169470/2012, sp. zn. ŽPZ/1263/2013/Kuč), ve kterém se nevylučuje významný 
negativní vliv na EVL Olše. 
1.2. Cíl hodnocení 
Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má návrh územního plánu obce Bystřice 
významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit či ptačích 
oblastí. Hodnocená koncepce je ve fázi návrhu územního plánu. 
Naturové hodnocení se zabývá pouze vlivy podle §§ 45h a 45i ZOPK a neřeší vlivy z hlediska dalších 
zájmů ZOPK, zejména zvláštní druhové a územní ochrany, VKP, ÚSES apod., přestože může docházet  
k věcným "přesahům" (Anonymous, 2007). 
1.3. Postup zpracování posouzení 
Posouzení bylo zpracováno metodou ex post, tedy až po zpracování návrhu územního plánu. 
Posouzení bylo zpracováno na základě emailové objednávky zadavatele (USO, s.r.o.) ze dne 
21.7.2014. Termín odevzdání byl požadován koncem července 2014. Před potvrzením objednávky byl 
proveden předběžný screening území a předložených podkladů, na základě kterého nevyplynula 
potřeba provést specializované přírodovědné průzkumy území v dalších obdobích roku. Jako 
dostačující pro účely posouzení ÚP byl vyhodnocen průzkum biotopů, provedený dne 25.7.2014 a to 
se zaměřením na kolizní plochy na území EVL Olše (zejména na návrh VN 22 kV v sev. části území, 
který nicméně v průběhu zpracování vyloučen z ÚP). Pro zpracování posouzení byly dále využity 
veřejně dostupné databáze, ND AOPK ČR, informace SCHKO Beskydy, zpracované studie a koncepce 
se zaměřením na problematiku migrací druhů velkých savců, resp. šelem v prostoru Jablunkovské 
brázdy a dále data získaná z dříve zpracovaných naturových posouzení v okolí řešeného území. 
Charakteristiky posuzovaného ÚP dle podkladů zadavatele, s důrazem na výčet návrhů kolizních 
funkčních ploch a dílčích záměrů ÚP, jsou uvedeny v Kap. 2. - na jejich základě je vypracováno 
naturové posouzení, jiné než uvedené kolizní funkční plochy a dílčí záměry ÚP nebyly v podkladech 
uvedeny a nebyly tedy brány v úvahu. 
Předkládané posouzení bylo vypracováno s ohledem na metodiky MŽP ČR pro zpracování naturových 
posouzení (Anonymous, 2007; Chvojková et al., 2011). 
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2. ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU 
Kraj    Moravskoslezský 
Okres    Frýdek-Místek 
Obec    Bystřice 
Katastrální území  Bystřice nad Olší  (616923) 

Mapa 1. Širší prostorové vztahy 

 
Mapový výřez převzat a upraven z http://www.mapy.cz 

Mapa 2. Vymezení řešeného území  

 
Mapový výřez převzat z http://maps.google.cz/ 
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Charakteristika územního plánu byla převzata z následujících dokumentů, poskytnutých zadavatelem: 
• "Územní plán Bystřice, I. Územní plán (návrh určený pro společné jednání), I.A Textová část" 

(zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, červen 2014); 
• "Územní plán Bystřice, II. Odůvodnění územního plánu (návrh určený pro společné jednání)" 

(zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, červen 2014); 
• mapové podklady: Hlavní výkres, Výkres dopravy, Výkres ETP, Výkres vodního hospodářství, 

Výkres VPS, Výkres základního členění, Výkres ZPF (zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, 
červen 2014); 

• emailová korespondence s Ing. Arch. P. Gajdůškem (USO s.r.o.). 
V rámci navržené urbanistické koncepce je území obce rozčleněno do ploch s rozdílným způsobem 
využití (RZV). Pro jednotlivé plochy RZV je stanoveno hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné 
využití a jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a realizace staveb. Plochy RZV jsou 
zakreslené v grafické části návrhu územního plánu, ve výkresu I.B.b) Hlavní výkres (měř. 1 : 5 000) a v 
části odůvodnění územního plánu, ve výkresu II.B.a) Koordinační výkres (měř. 1 : 5 000). Podmínky 
pro využití ploch RZV jsou uvedeny v textové části v návrhu (ve výrokové části) územního plánu – část 
I. Rozsah navržených funkčních ploch i návrh způsobu zástavby v rámci vymezených funkčních ploch s 
rozdílným způsobem využití a regulační prvky, schválené v návrhu ÚP, mají závazný charakter.  
Členění ploch s rozdílným způsobem využití je provedeno podle § 4 až § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
v platném znění. Vzhledem ke specifickým podmínkám a charakteru řešeného území byly použity i 
další plochy s rozdílným způsobem využití, případně bylo členění ploch s rozdílným způsobem využití 
rozšířeno a specifikováno.  
Jako nové plochy s rozdílným způsobem využití, neuvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., jsou v ÚP 
Bystřice vymezeny:  
plochy systému sídelní zeleně, které jsou dále členěny na: 
 - zeleň – zastavitelné soukromé zahrady      ZS 
 - zeleň – nezastavitelné soukromé zahrady      ZN 
 - zeleň – přírodního charakteru        ZP 
ÚP Bystřice obsahuje plochy s rozdílným způsobem využití, uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., 
některé jsou dále členěny:  
plochy bydlení (B) dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - bydlení – hromadné v bytových domech      BH  
 - bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské   BI  
 - bydlení – individuální v rodinných domech v rozptýlených lokalitách   BR  
plochy rekreace (R) dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - rekreace – hromadná         RH  
 - rekreace – rodinná         RI  
 - rekreace – rodinná – zahrádkářské osady      RZ  
plochy občanského vybavení (O) dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - občanské vybavení – veřejná infrastruktura      OV  
 - občanské vybavení – veřejná pohřebiště a související služby    OH  
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 - občanské vybavení – komerční zařízení      OK  
 - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení    OS  
plochy veřejných prostranství (P) dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch     PV  
 - veřejná prostranství – s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)  PZ  
plochy smíšené obytné (S) dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - smíšená obytná – vesnická        SV  
plochy dopravní infrastruktury (D) dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - dopravní infrastruktura – silniční       DS  
 - dopravní infrastruktura – drážní       DZ  
plochy technické infrastruktury (T) § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - technická infrastruktura        TI  
plochy výroby a skladování (V) dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - výroba a skladování – lehký průmysl       VL  
 - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba     VD  
 - výroba a skladování – zemědělská výroba      VZ  
 - výroba a skladování – zahradnictví       VZz  
plochy vodní a vodohospodářské (W) dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - vodní plochy a toky         WT  
 - vodohospodářské plochy        WP  
plochy zemědělské (Z) dle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - zemědělské pozemky         NZ  
plochy lesní (L) dle § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - lesy           NL  
plochy přírodní (P) dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - plochy přírodní         NP  
plochy smíšené nezastavěného území (N) dle § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:  
 - smíšená nezastavěného území – rekreační      NSr  
Po prostudování ÚP Bystřice byly identifikovány následující kolizní rozvojové aktivity: 
• přeložka (novostavba) silnice I/11, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě (označení ve 

Výkresu VPS jako plocha DS1, v Koordinačním výkresu jako plochy Z161, Z162, Z163, Z164, Z165, 
Z166; na většině úseku v souběhu se stávající trasou I/11); 
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Mapa 3. Přeložka (novostavba) silnice I/11, v četně vyvolaných úprav ostatní komunika ční sítě  

 
Mapový výřez převzat a upraven z Výkresu VPS  

• návrh cykloturistických tras na území EVL Olše – cyklotrasy C1 (propojení Vendryně - Bystřice – 
Třinec a vedené po silnici III/01142) a C5 (Bystřice /trasa č. 6085/ - Hrádek /trasa č. 6088/)  

 Mapa 4. Návrhy cykloturistických tras na území EVL  Olše (C1, C5) 

 
Mapový výřez převzat a upraven z Výkresu dopravy 
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3. ÚDAJE o EVL a PO 
3.1. Identifikace potencionálně dotčených lokalit soustavy Natura 2000 
Pro posouzení dle §45i ZOPK jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny jako 
dotčené, pokud: 
• jsou v přímém územním střetu s plochami navržených změn ve funkčním využití území; 
• mohou být významněji ovlivněny vstupy a výstupy dílčích záměrů územního plánu. 
Na základě těchto předpokladů mohou být potencionálně ovlivněny následující lokality soustavy 
Natura 2000: 
• evropsky významná lokalita Olše (CZ0813516); 
• evropsky významná lokalita Beskydy (CZ0724089). 

Mapa 5. Orienta ční lokalizace EVL Olše a EVL a PO Beskydy v ůči řešenému území 

 
Mapový výřez převzat a upraven z http://mapy.nature.cz 

Řešené území je lokalizováno v Jablunkovské brázdě - v území mimořádné významnosti z hlediska 
migrací velkých šelem mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami (předměty ochrany EVL 
Beskydy). Z důvodu jistého omezení možných migrací záp.-vých. směrem, velkých teritoriálních 
nároků těchto druhů a postupného snižování migrační prostupnosti krajiny tak mohou být 
potencionálně ovlivněny další lokality v širokém okolí řešeného území, kde jsou tyto šelmy předměty 
ochrany (ČR - další EVL s předmětem ochrany rys ostrovid; Polsko - např. PLH 240005 SCI Beskid 
Śląski, PLH240006 SCI Beskid Żywiecki, PLH120001 SCI Babia Góra; Slovensko - např. SKUEV0288 
Kysucké Beskydy, SKUEV0188 Pilsko, SKUEV0189 Babia hora). Nelze tak vyloučit určité přeshraniční 
vlivy (na úrovni nevýznamných až nulových vlivů), nicméně tato problematika přímo souvisí s 
dotčením EVL Beskydy a samotný text posouzení tedy vztažen pouze k této EVL.           
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3.2. Charakteristika dotčených lokalit soustavy Natura 2000 
3.2.1. Základní charakteristika řešeného území a kolizních rozvojových ploch 
Katastr obce leží v Jablunkovské brázdě, mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami. Osu území 
tvoří široké údolí řeky Olše, tekoucí sev.-již. směrem v záp. části řešeného území, a jejich přítoků – 
zejména Hluchová, Kopytná a Kompařov. Zástavba obce je soustředěna podél silničních komunikací – 
I/11, II/474, III/01142, III/01143, III/01144 a III/01146. Podél Olše, resp. silnice I/11 je trasována 
železniční trať č. 320. Obec sousedí na sev. a záp. s obcí Vendryně, na vých. s Nýdkem a na jihu 
s Hrádkem. Bystřice je stabilizovaným středně velkým venkovským sídlem a je součástí přirozeného 
spádového obvodu města Třince. Převažující funkcí sídla je funkce obytná, méně pak obslužná, 
dopravní a rekreační, omezeně i výrobní. Na rozvoji obce se částečně projevují suburbanizační 
tendence Třince.      
Z hlediska geomorfologického členění ČR (Demek & Mackovčin [eds.], 2006) náleží území obce k 
soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Západní Beskydy a náleží ke dvěma celkům – větší část 
území k Jablunkovské brázdě, do vých. části pak zasahují Slezské Beskydy. V Jablunkovské brázdě je 
území málo členité a tvořené širokým údolím řeky Olše s přítoky. V místě, kde Olše opouští řešené 
území, se nachází nejnižší bod – cca 320 m n.m. Na východním okraji, v celku Slezské Beskydy, je 
řešené území členitější. Nejvyšším bodem řešeného území je jeho hranice pod vrcholem Loučky (835 
m n.m.) – cca 832 m n.m.    
Z pedologického hlediska se podél Olše a dolních toků Kopytné, Hluchové a Kompařova vyskytují 
fluvizemě, na něž místy navazují pseudogleje, ve vyšších částech reliéfu se pak vyskytují kambizemě 
(dle http://geoportal.gov.cz/).   
Záp. a střední část řešeného území náleží k mírně teplé oblasti MT7, na kterou ve vých. části navazuje 
mírně teplá oblast MT2, v nejvyšších polohách Slezských Beskyd při JV okraji pak chladná oblast CH7 
(dle http://mapy.nature.cz/).    
Dle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) je větší část řešeného území součástí 
Západokarpatské podprovincie. Záp. a střední část náleží k Podbeskydskému bioregionu (3.5), vých. 
okraj pak k Beskydskému bioregionu (3.10).  
Charakteristika biotopů v plochách kolizních rozvojových záměrů, jejichž výčet je v kap. 2., není 
uveden, neboť nevyžadují žádné zábory biotopů či funkční změny na území EVL Olše. Přeložka silnice 
I/11, resp. plocha DS1 (Z161, Z162, Z163, Z164, Z165, Z166), je trasována vně území EVL Olše, 
cyklotrasy jsou pak trasovány po stávajících komunikacích a řeku Olši překonávají po stávajících 
mostech. Podrobný průzkum biotopů, vč. botanické inventarizace, byl proveden pouze v ploše 
návrhu VN 22 kV na přechodu řeky Olše (resp. EVL Olše) v sev. části řešeného území. Tento návrh byl 
však v průběhu zpracování posouzení vyloučen z ÚP (dle opravených podkladů) a výsledky průzkumu 
tak nejsou uváděny.     
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3.2.2. EVL Olše (CZ0813516) 
Evropsky významná lokalita Olše je jedinou lokalitou soustavy Natura 2000, zasahující přímo do 
řešeného území (k.ú. Hrádek).  
Rozloha     169,9545 ha 
Navrhovaná kategorie ochrany  přírodní památka    
Biogeografická oblast   kontinentální 
Nadmořská výška   316-450 m n. m. 
Poloha     tok řeky Olše mezi Vendryní a hranicí s Polskem (západně od 
     obce Bukovec) v údolí mezi Slezskými a Moravskoslezskými 
     Beskydy 
Katastrální území   Bukovec u Jablunkova, Bystřice nad Olší, Hrádek, Jablunkov, 
     Karpentná, Lyžbice, Návsí, Písek u Jablunkova, Vendryně, 
     Dolní Líštná 
Ekotop  
Geologie: podloží tvořeno pleistocénními fluviálními štěrkovými sedimenty.  
Geomorfologie: lokalita leží v Jablunkovské brázdě na rozhraní okrsků Milíkovská plošina a Náveská 
pahorkatina. Jedná se o pahorkatinu, budovanou souvrstvím paleogenních jílovců a pískovců, na SZ 
geologický podklad z části překryt pleistocenními říčními nánosy, v SV části s výskytem pleistocenních 
náplavových kuželů a erozních říčních teras, v JZ části s erozně denudačním reliéfem se stopami 
pliocenního a pleistocenního zarovnání. 
Reliéf: meandrující údolní, říční niva. 
Pedologie: v území převládají modální kambizemě a pseudogleje. 
Krajinná charakteristika: přirozené koryto řeky s převážně kamenitým až štěrkovým dnem a častými 
štěrkovými náplavami. V okolí toku je vyvinuta plochá údolní niva. Jedná se o střední tok řeky Olše v 
kulturní krajině se zástavbou, místy s břehovými porosty. Koryto většinou bez úprav. 
Biota     
Dno je kamenité až štěrkové, místy písčité až bahnité, vlastní vodní tok bez výskytu makrofyt. Časté 
jsou štěrkové, místy bahnité náplavy. Štěrkové náplavy jsou většinou porostlé vegetací. Tok je 
neregulovaný, břehy jsou zpevněné kolem mostních objektů. V okolí místy porosty jasanovo-olšových 
luhů a vrbových křovin štěrkových náplavů. Výskyt vydry říční a mihule potoční (významná lokalita z 
hlediska jejich výskytu). 
Předměty ochrany  
Druhy-živočichové: 
Lampetra planeri (mihule potoční) 
Lutra lutra (vydra říční) 
 



 

Územní plán Bystřice                                                                Naturové posouzení                                                   
 

10

Přírodní stanoviště: 
3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 
3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  

Tab. 1. Charakteristika výskytu p ředmětů ochrany v EVL Olše - TPS 

Typ přírodního 
stanoviště1 

Převod na 
biotopy2 

Rozloha (ha) Podíl (%) R3 Z4 G5 

3220 M4.3  3,79 2,24 C C C 
3240 K2.2 12,195 7,21 B B B 
91E0  L2.2A  22,9392 13,57 B B C 

Pozn.: dle http://www.nature.cz  
1 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou 
(Salix elaeagnos), 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  
2 dle Chytrý et al. [eds.] (2001): M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites), K2.2 Vrbové 
křoviny štěrkových náplavů, L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy (typické porosty) 
3 R-reprezentativnost (A-vynikající, B-dobrá, C-významná,D-nevýznamné zastoupení); 4Z-zachovalost (A-skvěle zachovaný, B-
dobře zachovaný, C-průměrně nebo nedostatečně zachov.); 5G-celkové hodnocení (A-vysoce významný, B-velmi významný, 
C-významný) 

Tab. 2. Charakteristika výskytu p ředmětů ochrany v EVL Olše - druhy živo čichů 

Druh  SP1 PP2 Z3 I4 C5 
Lampetra planeri P C B C B 
Lutra lutra P C B C B 

Pozn.: dle http://www.nature.cz  
1SP (stálá populace): C-druh běžný, R-vzácný druh, V-velmi vzácný druh, P-druh je přítomen (pokud neexistují žádné údaje o 
populaci); 2PP (podíl populace-početnost a hustota populace vyskytující se na lokalitě v poměru k populaci na území státu): 
A (100% až > 15%), B (15% až > 2%), C (2% až > 0%), D (nevýznamná populace); 3Z (zachovalost-zahrnuje 2 subkritéria: 
stupeň zachování charakteristik stanoviště, které jsou důležité pro daný druh, a možnosti obnovy): A-skvěle zachovaný, B-
dobře zachovaný, C-průměrně nebo nedostatečně zachovaný ; 4I (izolace-stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu 
k přirozenému areálu rozšíření druhu): A-populace je (téměř) izolovaná, B-populace není izolovaná, ale je na okraji areálu 
rozšíření druhu, C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu; 5C (celkové hodnocení významu lokality 
pro zachování druhu): A-vysoce významná, B-velmi významná, C-významná     

Výše uvedený popis EVL Olše převzat a upraven z http://www.nature.cz. 
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Mapa 6. EVL Olše 

 
Mapový výřez převzat a upraven z http://mapy.nature.cz 

3.2.3. EVL Beskydy (CZ0724089) 
Rozloha     120386,5332 ha 
Navrhovaná kategorie ochrany  chráněná krajinná oblast   
Biogeografická oblast   kontinentální 
Nadmořská výška   330-1320 m n. m. 
Poloha     představuje rozsáhlé území rozkládající se na východě ČR; 
     vymezeno státní hranicí se SR na východě, na severu je  
     ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu pod 
     Radhoštěm a hranicí CHKO Beskydy   
Katastrální území   Zlínský kraj: 
     Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní 
     Bečva, Horní Lideč, Hovězí, Huslenky, Hutisko, Janová,  
     Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetína, Malá 
     Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Prostřední Bečva, 
     Pulčín, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod  
     Soláněm, Střelná na Moravě, Střítež nad Bečvou, Tylovice, 
     Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská 
     Senice, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Velké Karlovice, 
     Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří 
     Moravskoslezský kraj: 
     Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, Čeladná, 
     Dobratice, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, 
     Hodslavice, Horní Lomná, Hostašovice, Janovice u Frýdku-
     Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod 
     Lysou Horou, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov u Nového 
     Jičína, Lubno, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, 
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     Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, 
     Ostravice 1, Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice u 
     Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, 
     Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty   
Charakteristika ekotopu a bioty EVL Beskydy není uváděna, neboť se nevyskytuje v řešeném území a 
zařazena pouze z důvodu problematiky migrací druhů velkých šelem (předměty ochrany EVL Beskydy) 
mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami.  
Předměty ochrany  
Druhy-rostliny: 
Aconitum firmum ssp. moravicum (oměj tuhý moravský) 
Buxbaumia viridis (šikoušek zelený) 
Druhy-živočichové: 
Rhysodes sulcatus 
Triturus montandoni (čolek karpatský) 
Bombina variegata (kuňka žlutobřichá) 
Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 
Ursus arctos (medvěd hnědý) 
Myotis myotis (netopýr velký) 
Lynx lynx (rys ostrovid) 
Carabus variolosus (střevlík hrbolatý) 
Unio crassus (velevrub tupý) 
Canis lupus (vlk obecný) 
Lutra lutra (vydra říční) 
Přírodní stanoviště: 
6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v 
kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  
7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum   
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  
9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) 
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 
3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 
3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 
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5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)     

Tab. 3. Charakteristika výskytu p ředmětů ochrany v EVL Beskydy (druhy rostlin a živo čichů)   

Druh Populace v EVL 
SP1 PP2 Z3 I4  C5 

Aconitum firmum ssp. 
moravicum 

600 ex. A A B A 
Buxbaumia viridis P A B C A 
Rhysodes sulcatus R A A C A 
Triturus montandoni R A B B A 
Bombina variegata P A B C A 
Cucujus cinnaberinus C C A C A 
Ursus arctos V A B B A 
Myotis myotis R B B C B 
Lynx lynx R A B B A 
Carabus variolosus R A A C A 
Unio crassus p B B C B 
Canis lupus V A B B A 
Lutra lutra R A C B A 

Pozn.: dle http://www.nature.cz  
1SP (stálá populace): C-druh běžný, R-vzácný druh, V-velmi vzácný druh, P-druh je přítomen (pokud neexistují žádné údaje o 
populaci); 2PP (podíl populace-početnost a hustota populace vyskytující se na lokalitě v poměru k populaci na území státu): 
A (100% až > 15%), B (15% až > 2%), C (2% až > 0%), D (nevýznamná populace); 3Z (zachovalost-zahrnuje 2 subkritéria: 
stupeň zachování charakteristik stanoviště, které jsou důležité pro daný druh, a možnosti obnovy): A-skvěle zachovaný, B-
dobře zachovaný, C-průměrně nebo nedostatečně zachovaný ; 4I (izolace-stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu 
k přirozenému areálu rozšíření druhu): A-populace je (téměř) izolovaná, B-populace není izolovaná, ale je na okraji areálu 
rozšíření druhu, C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu; 5C (celkové hodnocení významu lokality 
pro zachování druhu): A-vysoce významná, B-velmi významná, C-významná     

Tab. 4. Charakteristika výskytu p ředmětů ochrany v EVL Beskydy (typy p řírodních stanoviš ť)  

Typ přírodního 
stanoviště (kód) 

Charakteristika výskytu v EVL 
Rozloha (ha) Podíl (%) R1 Z2 G3 

3220 0,003 2,490,00 A A A 
3240 11,4821 0,00 B B C 
5130 10,9011 0,00 B B C 
6210 3,9895 0,00 C B - 
6230 647,6183 0,53 B B A 
6430 146,577 0,12 B B A 
6510 9317,3263 7,73 C B B 
7220 0,9379 0,00 B B B 
8220 14,1505 0,01 C B C 
8310 0,2469 0,00 B B A 
9110 11917,7922 9,89 B B A 
9130 8209,7983 6,81 B B A 
9140 134,5518 0,11 B A A 
9170 902,5965 0,74 C B B 
9180 761,2043 0,63 B B A 
91E0 268,9612 0,22 B B B 
9410 925,1316 0,76 B B A 

Pozn.: dle http://www.nature.cz  
1R-reprezentativnost (A-vynikající, B-dobrá, C-významná,D-nevýznamné zastoupení); 2Z-zachovalost (A-skvěle zachovaný, B-
dobře zachovaný, C-průměrně nebo nedostatečně zachov.); 3G-celkové hodnocení (A-vysoce významný, B-velmi významný, 
C-významný) 

Výše uvedený popis EVL Beskydy převzat a upraven z http://www.nature.cz. 
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Mapa 7. EVL Beskydy (orienta ční mapa) 

 Mapový výřez převzat a upraven z http://mapy.nature.cz 

Výše uvedený popis EVL převzat a upraven z http://www.biomonitoring.cz. 
3.3. Dotčené předměty ochrany  
Za dotčené jsou považovány všechny předměty ochrany, které se (potencionálně) nacházejí 
v předmětném území a mohou být v souvislosti s návrhem územního plánu ovlivněny.  

Tab. 5. Dotčené předměty ochrany  

Druh/TPS Dotčené Zdůvodnění 
EVL Olše 
Lampetra planeri ano ovlivnění v souvislosti s výstupy 
Lutra lutra ano 
TPS - předměty ochrany ano 
EVL Beskydy 
Ursus arctos ano další omezení migrační prostupnosti 

Jablunkovské brázdy Lynx lynx ano 
Canis lupus ano 
ostatní předměty ochrany ne - 
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3.4. Popis dotčených předmětů ochrany 
3.4.1. EVL Olše 
Lampetra planeri (mihule potoční) 
Ekologie a biologie: mihule potoční je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradně ve sladkých 
tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami, ve kterých žijí larvy (zvané minohy), které jsou 
zahrabány v jemném sedimentu. Úseky s písčitým až štěrkovitým dnem využívají dospělé mihule jako 
místa tření. Živí se především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Většinou ve 
čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, kdy se z larev stávají plodní dospělci. 
Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou. 
Rozšíření v ČR: Česká republika leží na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční (výskyt v 
povodí Labe a Odry), v povodí Moravy (Dunaje) je objevuje jen několik izolovaných (sub)populací.   
Pro účely posouzení ÚP je uvažováno s předpokladem, že celý tok Olše v řešeném území a jeho 
významnější přítoky jsou nebo mohou být vhodným biotopem druhu a druh se zde vyskytuje. Toto i 
v kontextu se změnami toku v čase (intenzivní erozně-akumulační činnost, tvorba/zánik náplavů, 
antropogenní vlivy-čištění koryta apod.). V ND AOPK ČR jsou z řešeného území záznamy o výskytu 
druhu v řece Olši, bez udání přesnější lokalizace a zjištěné početnosti (Koutecká&Polášek /2008/, 
Hanel /1998, 1950/).   

Mapa 8. Rozší ření Lampetra planeri v ČR 

 
Lutra lutra (vydra říční) 
Ekologie a biologie: v rámci svého areálu osídluje vydra říční téměř všechny typy vodních biotopů od 
vodních toků přes jezera, mokřady a skalnatá mořská pobřeží. Populace obývající naše území 
obsazuje tři rozdílné typy biotopů - horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami 
malých a středních rybníků a ploché rybniční oblasti. Vydra nemá pevnou dobu páření, s mláďaty se 
můžeme setkat během celého roku. Péče o mláďata trvá téměř jeden rok. V potravě vydry výrazně 
převažují ryby, doplňkově též obojživelníci, korýši, drobní savci, vodní hmyz a další.  
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Rozšíření v ČR: v rámci ČR existuje několik oblastí, které jsou vydrou trvale obývány, na zbytku území 
se vyskytuje pouze přechodně nebo vůbec. Vydra trvale žije v jižních a jihozápadních Čechách, v 
přiléhající části Čech středních a na Českomoravské vysočině. Dalším důležitým územím jsou Beskydy, 
Labské pískovce a povodí Ploučnice. V souvislosti se zlepšováním kvality vody lze očekávat, že se 
vydra rozšíří na vhodné biotopy i do dalších částí našeho státu.  
Pro účely posouzení ÚP je uvažováno s předpokladem, že celý tok Olše v řešeném území a jeho 
významnější přítoky jsou nebo mohou být vhodným biotopem druhu a druh se zde vyskytuje 
(pravidelné či přechodné výskyty). Dle záznamů v ND AOPK se vydra v řešeném území vyskytuje 
pravidelně na Olši, několik záznamů i ze spodního toku Hluchové (např. Kadlečíková /2012/, Czysz 
/2011/, Poledník /2010/, Křenek /2008/).    

Mapa 9. Rozší ření Lutra lutra v ČR 

 
3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 
Popis: jedná se o travinná, případně vysokobyliná dvoj- až trojvrstevná společenstva, která jsou 
druhově chudá díky převaze třtiny pobřežní a chrastice rákosovité. Stanoviště tvoří štěrkopískové 
lavice a ostrůvky v korytech toků, jež jsou podmáčené a podemílané proudící vodou a na kterých se 
střídá litorální a terestrická fáze. Tyto náplavy jsou vzhledem k rychlejšímu proudění vody 
hrubozrnné, štěrkovité až kamenité. Jemnozem se akumuluje pouze mezi kameny nebo vytváří na 
povrchu vrstvičku silnou několik centimetrů. Porosty vytvářejí podél břehů charakteristické lemy 
různé šířky i délky. 
TPS 3220 je reprezentován biotopem M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis 
pseudophragmites). V řešeném území převažují porosty s dominantní chrasticí rákosovitou. Vyskytuje 
se v řece Olši a to zejména na náplavech při březích, méně i na ostrůvkovitých náplavech v řece. 
Štěrkové náplavy v toku podléhají jeho přirozené dynamice (tvorba, zánik, přemisťování) a z toho 
důvodu je pro účely naturového posouzení ÚP uvažováno s výskytem TPS 3220 v Olši v celém jejím 
úseku v řešeném území nebo lze výskyt očekávat v časovém horizontu - závisí rovněž na intenzitě 
antropogenních zásahů, zejména na pravidelně odtěžbě říčních sedimentů.   
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Mapa 7. Rozší ření TPS 3220 v ČR 

 
3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)      
Popis: vegetace křovitých vrb na březích a štěrkových náplavech toků vytváří více nebo méně 
uzavřené porosty dosahující výšky 2–5 m. Složení bylinného patra je zpravidla velmi různorodé. 
Uplatňují se druhy různých ekologických nároků včetně druhů vlhkomilných, druhů nitrofilní bylinné 
vegetace i druhů ruderálních. Mechové patro ve většině porostů chybí. Osidlují břehy řek a větších 
potoků od nížin do podhůří a štěrkové náplavy na středních a horních tocích. Vrbové křoviny jsou 
vystaveny mechanickému působení silného vodního proudu, který omezuje rozvoj stromové 
vegetace. U divokých podhorských toků bývá vegetace poškozována hrubozrnným štěrkem 
přemísťovaným při povodních. Půdy jsou převážně slabě vyvinuté. Porosty nesnášejí větší zastínění. 

Mapa 8. Rozší ření TPS 3240 v ČR 
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TPS 3240 je reprezentován biotopem K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů. Vyskytují se 
v nesouvislých lemech podél většiny úseku Olše v řešeném území, plošně rozsáhlejší porosty pak 
zejména v úseku nad soutokem s Kopytnou. Při orientační pochůzce zaznamenány z Dg druhů pouze 
vrba nachová (Salix purpurea), nejčastější dominantu porostů však tvořila vrba křehká (Salix fragilis). 
Štěrkové náplavy v toku podléhají jeho přirozené dynamice (tvorba, zánik, přemisťování) a z toho 
důvodu je pro účely naturového posouzení ÚP uvažováno s výskytem TPS 3240 podél Olše v celém 
jejím úseku v řešeném území nebo lze výskyt očekávat v časovém horizontu - závisí rovněž na 
intenzitě antropogenních zásahů, zejména na pravidelně odtěžbě říčních sedimentů.   
91E0  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
Popis: zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým 
faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní 
vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových 
územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších polohách. Charakteristicky se 
uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy. 

Mapa 9. Rozší ření TPS 91E0 v ČR 

 
V řešeném území je tento typ TPS reprezentován biotopem L2.2A Jasanovo-olšové lužní lesy – typické 
porosty a vyskytuje se podél větší části toku Olše v místech, kde to dovoluje konfigurace terénu 
(ploché polohy u řeky) a rovněž podél jejích přítoků (Kopytná, Hluchová, Kompařov atd.).   
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Foto 1. Lužní les biotopu L2.2 a náhradní vegetace s dominantní invazivní netýkavkou žlaznatou ( Impatiens 
glandulifera) v průseku elektrovodu v sev. části řešeného území 

 
3.4.2. EVL Beskydy 
EVL Beskydy je od řešeného území nejblíže vzdálená cca 1 km záp. směrem. Řešené území je 
lokalizováno na sev. okraji Jablunkovské brázdy, která je oblastí mimořádného významu z hlediska 
migrace velkých savců nejen v republikovém, ale i evropském kontextu (migrace mezi Slezskými a 
Moravskoslezskými Beskydami). Dle platných metodik je řazena mezi prostory nejvyšší kategorie 
(Anděl et al., 2007) a uzavření zdejších migračních koridorů pro druhy velkých šelem (předměty 
ochrany) by mohlo mít významný negativní vliv na EVL Beskydy. Skutečnost, že velké šelmy přecházejí 
do České republiky ze Slovenska a Polska Jablunkovským průsmykem je dlouhodobě známá a 
prokázána. Vznikající beskydské populace šelem (z posledních let konkrétně vlků), se vždy nejdříve 
formovaly v této východní části Beskyd. O významu Jablunkovské brázdy svědčí starší i současné 
informace o přítomnosti velkých šelem v lesích po obou stranách Jablunkovské brázdy.  
Mapa 10. znázorňuje lokalizaci migračně významných území (MVU), dálkových migračních koridorů 
(DMK) a bariérových míst DMK (BM DMK) v Jablunkovské brázdě, která vychází z celonárodní 
koncepce zachování migrační propustnosti krajiny pro velké savce, kteří jsou vázáni především na 
lesní ekosystémy (data poskytovaná AOPK ČR pro účely ÚAP, viz. http://mapy.nature.cz/). V řešeném 
území se z těchto 3 prvků vyskytuje pouze MVU a to ve východní části ve Slezských Beskydech, 
okrajově dále zasahuje k JZ hranici (mimo území EVL Beskydy). 
Migračně významné území (dle podkladů AOPK ČR): území zvýšené hodnoty jak pro trvalý výskyt, tak 
pro migraci lesních druhů. V rámci MVÚ je třeba zajistit omezení dalšího dělení dosud 
nefragmentovaných území migračními bariérami a ochranu migrační propustnosti krajiny tak, aby 
byla vždy zajištěna dostatečná plocha lesních biotopů bez bariér a variabilita jejich vzájemného 
propojení v rámci širšího kontextu krajiny. 
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Mapa 10. Lokalizace MVU, DMK a BM DMK v Jablunkovsk é brázd ě a okolí 

 
Převzato a upraveno z http://mapy.nature.cz/ 

Ursus arctos (medvěd hnědý) 
Ekologie a biologie: V rámci celého svého areálu obývá široké spektrum prostředí, osidluje lesy, stepi, 
tundru i okraje pouští. V podmínkách střední Evropy, s hustým lidským osídlením je jeho výskyt 
omezen na nepřístupné lesní celky v horách. Medvěd je všežravec, jeho potrava sestává z aktuální 
nabídky. Především je rostlinná, v severních a horských oblastech jsou to hlavně různé bobule, v 
jižních semena a oříšky, dále hmyz, ryby apod.  
Rozšíření v ČR: Na většině území České republiky byl medvěd hnědý vyhuben v průběhu 17. a 18. 
století. V Čechách byla posledním místem výskytu Šumava, kde se udává datum zástřelu tzv. poslední 
šumavské medvědice rok 1856. Poněkud déle se medvědi udrželi na Moravě. V Jeseníkách byli 
vyhubeni na konci 18. století, v Beskydech bylo ještě po roce 1885 uloveno alespoň 6 kusů. Po druhé 
světové válce se medvěd poprvé znovu objevil až v roce 1973 v oblasti Moravskoslezských Beskyd. 
Začátkem 80. let byli medvědi v této oblasti zaznamenáni vícekrát, přičemž bylo prokázáno i 
přezimování. Po roce 1983 se medvědi pravděpodobně stáhli do řídce osídlené hraniční oblasti, kde 
byl téměř každoročně potvrzen výskyt. Od konce 80. let došlo k další migraci medvědů, jednak na jih, 
ale především směrem západním. Jednalo se spíš o zatoulané kusy, jejich výskyt byl víceméně 
dočasný. Sledování pobytových značek medvěda v Beskydech prokázalo v současné době přítomnost 
1 až 4 jedinců se známkami stálého výskytu v různých místech Beskyd. 
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Mapa 11. Rozší ření Ursus arctos v ČR 

 
V ND AOPK ČR nejsou záznamy o výskytu druhu z řešeného území.  
Dle dřívějších informací SCHKO Beskydy (D. Bartošová) byla v okolí Jablunkovské brázdy učiněna 
následující vybraná pozorování druhu (převzato z posouzení ÚP Návsí /Urban, 2011/): 
2.7.2007: stopy 1 ex., Kozubová - členové mysliveckého sdružení (MS), sdělení ing. Lipowski, lesní 
správce LS Jablunkov; 
září 2007: D. Lomná, jestřábí - přímé pozorování 1 ex -  členové MS, sdělení ing. Lipowski, lesní 
správce LS Jablunkov; 
září 2007: ex stopy, Mosty u Jablunkova, oblast Gírové -   členové MS, sdělení ing. Lipowski, lesní 
správce LS Jablunkov. 
Dle Anděl et al. (2007) byla v posledních letech ve výše uvedeném prostoru zaznamenána tato 
pozorování medvěda hnědého: 
I. Moravskoslezské Beskydy 
Léto 2004: 1-2 ex. – dvě vyležená kola v trávě a u nich medvědí trus – PR Velký Polom, k.ú. Horní 
Lomná (sdělení ing. František Lipowski, lesní správce – LČR, LS Jablunkov); 
7.6. 2004: 1 medvěd (menší) - stopa – Velký Polom, k.ú. Horní Lomná (pozorovatelé Miloš Turek, 
stráž ochrany přírody, Jaroslava Turková, SCHKOB, Mgr. Jiří Lehký, Správa CHKO Beskydy; 
20.5. 2005: 1 medvěd - stopa – NPR Mionší, k.ú. Horní Lomná (pozorovatel Dan Křenek, ZO ČSOP 
Rožnov p.R.); 
2005: medvědí trus - lok. Kadečka, k.ú. Horní lomná (Ing. František Lipowski, LS Jablunkov); 
Cca 6.6. 2006: přímé pozorování medvědice s mládětem – Přeláč, k.ú. Horní Lomná (pozorovatel – 
místní občan, viz. sdělení Ing. František Lipowski, LS Jablunkov); 
II. Slezské Beskydy 
2005: výskyt medvěda v Bukovci, šel směrem k Jablunkovu, pak se vrátil (viz. sdělení Jiřina Pivcová, 
Bukovec 230); 
květen 1996: medvěd sražený kamionem v Mostech u Jablunkova; 
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2000: pozorování 2 medvědů na Gírové. 
Canis lupus (vlk obecný) 
Ekologie a biologie: původní prostředí vlka tvořila široká škála biotopů od arktické tundry, přes lesy 
všeho druhu, po stepi a lesostepi v jižní Evropě. Sociální jednotka je tvořena párem nebo smečkou, 
vlci však často žijí i samotářsky. Kořistí jsou větší druhy kopytníků a drobná zvířata, významnou 
součástí potravy je i rostlinná strava a mršiny. V Evropě převažuje u vlka noční aktivita, přičemž ve 
dne smečka nebo jedinec odpočívá v úkrytu. Velikost teritoria je závislá na dostupnosti potravy, takže 
obecně platí, že v létě je výrazně menší než v zimě, na jihu dosahuje teritorium menší rozlohy než v 
severních oblastech. Jedinci i menší skupiny se někdy potulují mimo rámec vlastní smečky. Při těchto 
potulkách jsou schopni uběhnout 18 – 28 km za den, při pronásledování kořisti byla zaznamenána 
vzdálenost až 200 km za 24 hod). 
Rozšíření v ČR: v českých zemích došlo k úbytku vlka v 18. století. Ještě na konci 19. století docházelo 
k ojedinělým zástřelům v oblasti Šumavy, nejdéle se patrně udržel ve východní části Moravy hlavně v 
Beskydech. Zde byl vlk zaznamenán i na počátku 20. století, pravděpodobně se však už jednalo o 
migranty ze Slovenska. Epizodně se vlci objevovali i na jiných místech ČR, většinou šlo o jedince 
uprchlé ze zajetí, kteří se mohli v některých případech i množit (Šumava – 70. léta). V polovině 90. let 
se objevila asi pětičlenná smečka v odlehlé části Beskyd, projevující znaky stálého usídlení. Ta byla 
velice pravděpodobně nelegálně likvidována, až došlo kolem roku 1997 k jejímu zániku. Část vlků se 
mohla také vrátit zpět na Slovensko. V zimě 1998/99 se vlk objevoval vzácně pouze v pohraniční části 
na Jablunkovsku i v jižní části Beskyd. V roce 2000 bylo zastřeleno nejméně 7 vlků na slovenské straně 
Beskyd. Na různých místech Beskyd je i v současnosti pravidelně prokazován výskyt vlka. V posledních 
letech byl zjištěn výskyt minimálně dvou vlků také na Šumavě. 

Mapa 12. Rozší ření Canis lupus v ČR 

 
V ND AOPK ČR nejsou záznamy o výskytu druhu z řešeného území.  
Dle dřívějších informací SCHKO Beskydy (D. Bartošová) byla v okolí Jablunkovské brázdy učiněna 
následující vybraná pozorování druhu (převzato z posouzení ÚP Návsí /Urban, 2011/): 
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18.1. a  21.1. 2007: stopy vždy 1 ex, Mosty u J. , rozcestí za Motyčankou - směr lom - D.Bartošová  
3.3.2007: stopy  1 ex. pod Estakádou a další stopy možná téhož jedince na cestě u kapličky  
(Bartošová, ing. Milan Škrott, SCHKOB);  
6.4. 2007: 2 vlci přímo pozorováni, pod V.Polomem - členové MS, sdělení ing. Lipowski, lesní správce 
LS Jablunkov; 
11.2.2008: 1 vlk přímo pozorován, přeběhl v noci přes cestu před autem - D. Lomná -  v úseku pod 
sjezdovkou (sdělení Mgr. Petr Chytil, SCHKOB); 
14.5. 2009: 1 vlk stopy (starší) pod estakádou v Mostechu J.,  1 vlk stopy na místní cestě u silnice za 
objektem RESA mezi Jablunkovem a Pískem u J., 1 vlk stopy na lesní cestě u bývalé celnice v Bukovci 
(D. Bartošová).   
Dle Anděl et al. (2007) byla v posledních letech ve výše uvedeném prostoru zaznamenána tato 
pozorování vlka obecného: 
I. Moravskoslezské Beskydy 
1.1. 2004: 2 vlci – čerstvé stopy - hraniční hřeben, k.ú. Mosty u Jablunkova (pozorovatel Ing. Rostislav 
Chýlek, člen místního mysliveckého sdružení, sdělení, že vlci zde touto trasou chodí pravidelně); 
21.2. 2004: 2 vlci – stopy - slovenská strana MS Beskyd, lok. Klokočov –Malý Polom, CHKO Kysuce, 
(pozorovatel Ing. Ivan Pavlišin, SCHKO Kysuce); 
12.4. 2005: 2 vlci – stopy, 1 vlčí trus Přeláč a Muřinkův vrch, další vlčí trus lok. Kyčmol, k.ú. Horní 
Lomná (pozorovatel RNDr. Dana Bartošová, SCHKOB); 
24.4. 2005: vlčí trus – na 3 různých místech – nedaleko PR Velký Polom, k.ú. Horní Lomná 
(pozorovatelé Veronika Macková, Jan Macek, Dita Žváčková, Eva Ženková, vlčí hlídky Hnutí DUHA); 
7.6. 2005: 1 vlk- trus – Velký Polom (pozorovatel Bc. Tomáš Myslikovjan, SCHKOB); 
6.7. 2005: 1 vlk stopy a trus – Velký Polom (pozorovatel Libor Dvořák, SCHKO Moravský kras); 
22.9. 2005: 1 vlk – stopy, vlčí trus na několika místech – pohraniční hřeben, Muřinkův vrch, Velký 
Polom (pozorovatel RNDr. Dana Bartošová, SCHKOB); 
12.11. 2005: vlčí trus – hřeben mezi Úplazem a Velkým Polomem, k.ú Horní Lomná (pozorovatel 
Pavel Reich, stráž ochrany přírody); 
15.4. 2006: přímé pozorování vlka a následně jeho stop - Kyčmol, k.ú. Horní Lomná (pozorovatel 
Martin Bartoš, dobrovolný spolupracovník OP); 
18.1. 2007: 1-2 vlci – stopy – lesní svážnice, k.ú.Mosty u Jablunkova (pozorovatelé RNDr. Dana 
Bartošová, Ing. Milan Škrott, Ing. Dana Morcinková, SCHKO Beskydy); 
22. 1. 2007: 1 vlk – stopy – lesní svážnice, k.ú. Mosty u Jablunkova (pozorovatel RNDr. Dana 
Bartošová, SCHKOB). 
II. Slezské Beskydy  
16.10. 2005: 1 vlk - stopy – hřeben Velké Čantoryje, 1 vlk - stopy pod hřebenem (pozorovatel RNDr. 
Dana Bartošová, SCHKO Beskydy); 
Prosinec 2006: 6 vlků - stopy, k.ú.Bukovec , vlci se údajně zdrželi krátce a zase se stáhli na slovensko-
polskou stranu (pozorovatelé místní myslivci, viz. sdělení Ing. Jezowicz, MěÚ Jablunkov). 
Lynx lynx (rys ostrovid) 
Ekologie a biologie: za primární prostředí rysa v Evropě a na Sibiři se považují lesy všeho druhu, obývá 
však i tundru v severních oblastech, středoasijské stepi a polopouště. Je to samotářské teritoriální 
zvíře, okrsky jedinců stejného pohlaví se mohou z malé části překrývat. Teritorium samce bývá větší a 
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obsahuje i více teritorií samic. Rys je aktivní hlavně v noci. Jeho potrava je dosti rozmanitá, 
nejdůležitější složku tvoří menší kopytníci. V našich podmínkách je zcela dominantní srnec. V 
oblastech, kde zvěř nebyla na přítomnost rysa zvyklá dosahuje zastoupení srnce v potravě vyšší podíl, 
než v místech s tradičním výskytem rysa.  
Rozšíření v ČR: na většině území České republiky byl rys vyhuben v průběhu 18. století. V současné 
době jsou v České republice dvě hlavní oblasti stálého výskytu – jihozápadní Čechy a Beskydy a dvě 
oblasti se značně kolísavou početností – Jeseníky a Labské pískovce. 

Mapa 13. Rozší ření Lynx lynx v ČR 

 
V ND AOPK je záznam o výskytu druhu z vých. části řešeného území, z údolí Suchého potoka – vizuální 
záznam stop 1 jedince (Červený, 1995).   
Dle dřívějších informací SCHKO Beskydy (D. Bartošová) byla v okolí Jablunkovské brázdy učiněna 
následující vybraná pozorování druhu (převzato z posouzení ÚP Návsí /Urban, 2011/): 
23.2. 2007: stopy  1  ex., Horní lomná, Burkov vrch - Libor Dvořák, SCHKO Moravský kras.  
Dle Anděl et al. (2007) byla v posledních letech ve výše uvedeném prostoru zaznamenána tato 
pozorování rysa ostrovida: 
I. Moravskoslezské Beskydy 
22.2. 2004: 1 rys - stopy - nedaleko vleků u Severky v oblasti V. Polomu, k.ú. Dolní Lomná 
(pozorovatel Miloš Turek, stráž ochrany přírody); 
13.3. 2004: 1 rys - stopy – mezi Malým Polomem a Polomkou, k.ú. Horní Lomná (pozorovatelé Ing. 
Martin Krupa, Barbora Jůzová, ZO ČSOP Salamandr); 
6.7. 2005: 1 rys - stopy – Velký Polom, k.ú. Horní Lomná (pozorovatel Libor Dvořák, SCHKO Moravský 
kras); 
únor 2006: zjištěn výskyt rysů - Slovensko, CHKO Kysuce – Makov, Kysučné (viz. sdělení Ing. Ivan 
Pavlišin, zoolog Správy CHKO Kysuce); 
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22.-23. 9.2006: stopy dvou rysů - mezi Mionším a Úplazem, k.ú. Horní Lomná (sdělení Miroslav Kutal, 
Vlčí hlídky Hnutí Duha); 
II. Slezské Beskydy 
zima 2006-2007: přímé pozorování 3 rysů (rysice a 2 mladí) nedaleko horské chaty Gírová (viz. sdělení 
Jiřina Pivcová, Bukovec 230-chovatelka ovcí). 

4. HODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU   
4.1. Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení 
Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: 
• "Územní plán Bystřice, I. Územní plán (návrh určený pro společné jednání), I.A Textová část" 

(zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, červen 2014); 
• "Územní plán Bystřice, II. Odůvodnění územního plánu (návrh určený pro společné jednání)" 

(zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, červen 2014); 
• mapové podklady: Hlavní výkres, Výkres dopravy, Výkres ETP, Výkres vodního hospodářství, 

Výkres VPS, Výkres základního členění, Výkres ZPF (zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, 
červen 2014); 

• emailová korespondence s Ing. Arch. P. Gajdůškem (USO s.r.o.). 
Pro zjištění dotčených předmětů ochrany byly využity následující podklady (pozn.: ÚP nenavrhuje 
žádné rozvojové záměry, které by vyžadovaly zábory biotopů či funkční změny na území EVL Olše): 
• Orientační terénní průzkum dne 21.7.2014; 
• Vrstva mapování biotopů (AOPK ČR, 2014); 
• Nálezová databáze AOPK ČR (AOPK ČR, 2014); 
• Informace SCHKO Beskydy; 
• Data z dříve zpracovaných posouzení ÚP v prostoru Jablunkovské brázdy. 
Vzhledem k okruhu a charakteru řešených problematik a charakteru ÚP jsou podklady pro posouzení 
vyhodnoceny jako dostatečné.   
4.2. Identifikace možných vlivů územního plánu 
• ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti EVL Olše v souvislosti s výstupy dílčích záměrů ÚP,  
• vliv na migrační propustnost Jablunkovské brázdy pro druhy velkých šelem.    
Identifikace kolizních rozvojových záměrů ÚP viz. kap. 2.   
4.3. Hodnocení významnosti vlivů územního plánu 
Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má návrh územního plánu Bystřice 
významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí. U dotčených evropsky významných lokalit je nutné zachování příznivého stavu z hlediska 
ochrany pro jejich předměty ochrany a na celistvost EVL. 
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Pro hodnocení významnosti vlivů byla využita stupnice převzatá z metodiky naturového posouzení 
MŽP ČR (Anonymous, 2007; Tab. 6.).    

Tab. 6. Stupnice významnosti vliv ů využitá pro kvantifikaci vliv ů ÚP (Anonymous, 2007)  

 
4.3.1. Předměty ochrany a celistvost EVL Olše  
Kolizní rozvojové záměry (viz. kap. 2., Mapa 3., 4.): návrhy nových cyklostezek, přeložka silnice I/11, 
včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 
Vliv návrhů nových cyklostezek, resp. dílčích úseků cyklostezek C1 a C5, které jsou trasovány na 
území EVL Olše, lze považovat za nulový/málo významný. Realizací cyklostezek by nedošlo k záboru 
biotopů na území EVL, neboť zde trasovány pouze v krátkých úsecích a využívají stávající komunikace 
a mostní konstrukce (C1 – silnice III/01142 v místě přechodu přes řeku Olši, C5 – účelová komunikace 
trasovaná po hranici EVL Olše, most pro pěší přes řeku Olši). Vliv na některé předměty ochrany 
(všechny TPS, vydra) a celistvost EVL by mohl vyplývat pouze z vyšší míry rušivých vlivů (hlukové 
emise, zvýšená přítomnost lidí), který lze nicméně považovat za málo významný vzhledem ke 
stávajícímu využití. Rovněž potřeba kácení dřevin v lužních lesích 91E0 v okolí cyklostezek 
z bezpečnostních důvodů je stávajícím vlivem.    
Hodnocení významnosti vlivů cyklostezek C1 a C5 na předměty ochrany a celistvost EVL Olše: 0/-1. 
Minimalizační opatření nejsou navrhována. 
Přeložka silnice I/11, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě (plocha DS1, resp. plochy 
Z161, Z162, Z163, Z164, Z165, Z166) rovněž nezasahuje na území EVL Olše a nevyžaduje tak zábory 
biotopů na území EVL. V některých úsecích se nicméně blízce přibližuje k hranicím EVL a to i na méně 
než 100 m (nejblíže v místě meandru v úseku nad silničním mostem III/01142 – zde plocha DS1 těsně 
u hranic EVL, resp. u břehu řeky Olše, samotná silnice vzdálená od řeky cca 50 m; dále v místě 
soutoku Olše s Hlochovou – plocha DS1 vzdálená <50m od hranic EVL, samotná silnice cca 50 m od 
hranic EVL). Většina předmětů ochrany (kromě mihule) a celistvost EVL by tak mohla být ovlivněna 
v souvislosti s rušivými vlivy (hlukové, světelné emise). Vydra jako předmět ochrany (migrace podél 
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přítoků Olše) spolu s některými druhy živočichů vázanými na chráněné TPS (ptáci, hmyz atd.) by navíc 
mohly být postiženy zvýšenou mírou úmrtnosti mimo území EVL (střety s vozidly).      
Všechny předměty ochrany a celistvost EVL budou dále ovlivněny v souvislosti s výpustí dešťových 
vod z povrchu komunikace do řeky (kontaminovány solemi a jinými chemickými látkami používanými 
při zimní údržbě silnic a dále ropnými látkami z úkapů vozidel) - zejména v jarním období při tání 
sněhu a dále v období vyšších srážek (pouze úkapy). Jako nejméně vhodné řešení se jeví zpevněné 
("vybetonované") příkopy podél komunikace zabraňující přímému vsaku do půdy, kterými jsou 
dešťové vody odváděny přímo do řeky. V úseku pod výpustí do řeky může dojít k významnému 
zhoršení kvality vod s významným vlivem na ekosystém řeky. Vhodnějším řešením je využití příkopů 
umožňujících přímý vsak dešťových vod, vsakovacích pásů podél komunikace, odlučovačů ropných 
látek, sedimentačních nádrží, retenčních filtračních nádrží apod. (viz. např. Oprchalová & Hlavínek, 
nedat.). Nelze kvantifikovat míru ovlivnění, neboť závisí na zvoleném stavebně-technickém řešení, při 
úplném opomenutí ochranných opatření však nelze pravděpodobně vyloučit i významně negativní 
vliv.  
Hodnocení významnosti vlivů přeložky I/11 na předměty ochrany a celistvost EVL Olše: ?, předpoklad: 
-1/pravděpodobně možný i -2 (při nezahrnutí žádných ochranných opatření). Minimalizační opatření 
viz. kap. 5.1.   
4.3.2. Předměty ochrany a celistvost EVL Beskydy - druhy velkých šelem 
Kolizní rozvojový záměr (viz. kap. 2., Mapa 3.): přeložka silnice I/11, vč. vyvolaných úprav ostatní 
komunikační sítě. 
ÚP nenavrhuje takové rozvojové aktivity v plochách migračně významných území, které by mohly 
významněji omezit jeho funkce. V řešeném území nejsou trasovány dálkové migrační koridory - tyto 
lokalizovány již. (přechody Jablunkovské brázdy), vých. (hřeben Slezských Beskyd) a záp. 
(Moravskoslezské Beskydy) od řešeného území (viz. Mapa 10.).  
V již. části řešeného území se dosud zachoval nezastavěný pás krajiny ve směru záp.-vých. (mezi 
údolím Kompařova a souvislou zástavbou Bystřice), který by teoreticky mohl umožňovat migrace 
mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami, vč. zahrnutí prvků lužních lesů podél Olše a jejich 
přítoků. Je nicméně přetnut stávajícím širokým dopravním koridorem ve směru sev.-již. (silnice I/11, 
II/474, železnice č. 320) a vlivem výstavby přeložky I/11 a úpravou komunikační sítě v tomto koridoru 
bude bariérový efekt zesílen (vyšší intenzita dopravy, vyšší rychlosti vozidel, rozšíření šířky koridoru). I 
když zde není trasován žádný DMK, bylo by vhodné zajistit migrační zprůchodnění dopravního 
koridoru, např. s využitím mostních konstrukcí či dostatečně kapacitních propustků při přechodech 
vodních toků (Kompařov, bezejmenné přítoky Olše) - navazuje na doporučené minimalizační 
opatření, uvedené v naturovém posouzení ÚP Hrádek (Urban, 2009). 
Hodnocení významnosti vlivů přeložky I/11 na předměty ochrany a celistvost EVL Beskydy: -1. 
Minimalizační opatření viz. kap. 5.1.   
4.3.3 Kumulace vlivů 
Při srovnání územních plánů či jejich návrhů s návrhem ÚP Bystřice vyplývá kumulace vlivů na 
předměty ochrany a celistvost EVL Olše z: 
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- výstavba nových dopravních koridorů v blízkosti či na území EVL (přeložka I/11 
v Jablunkovské brázdě a silnice nižších tříd, modernizace železnice č.320); 

- návrhy nové technické infrastruktury, vč. ochranných pásem, překonávající řeku Olši; 
- protipovodňová opatření: pravidelná odtěžba sedimentů z řeky, výstavba protipovodňových 

hrází podél Olše a zasahující do koryta toku (např. návrh ÚP Návsí);  
- návrhy nových zastavěných ploch na území EVL Olše a v jejím okolí (zvýšení rušivých vlivů); 
- zvětšování rozlohy obytné a jiné zástavby v okolí EVL a související vyšší produkce odpadních a 

splaškových vod kompenzováno zlepšováním kanalizační sítě a výstavbou nových ČOV.   
S ohledem na EVL Beskydy je hledisko kumulace vlivů významné ve vztahu k migracím velkých šelem. 
V prostoru Jablunkovské brázdy, které patří k migračně mimořádně významným územím pro uvedené 
druhy velkých šelem a jehož součástí je i řešené území, omezuje migrace kombinovaný účinek 
několika migračních bariér:   
• dopravní provoz na silnici I/11; kumulativním účinkem byla i výstavba průmyslového závodu 

Hyundai v Nošovicích, vlivem které došlo k významnému nárůstu dopravních intenzit na této 
silnici;  

• obytná a průmyslová zástavba velkého rozsahu, zcelování původně rozptýlené zástavby; 
• železniční trať Jablunkov-státní hranice; v současné probíhá její přestavba na rychlostní koridor; 
• masová výstavba na polské a slovenské straně hranice.   

5. ZÁVĚR 
Hodnocený územní plán Bystřice nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost EVL 
Olše a EVL Beskydy, popř. vlivy nelze v této fázi hodnotit (v případě nevhodného technického řešení 
přeložky I/11, resp. nevhodně zvolených ochranných opatření nelze vyloučit i významně negativní vliv 
- viz. kap. 4.3.1., 5.1.). 
5.1. Minimalizační opatření 
Opatření na úrovni ÚP: nejsou navrhována. 
Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace 
negativních vlivů: 
• přeložka (novostavba) silnice I/11, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě (označení ve 

Výkresu VPS jako plocha DS1, v Koordinačním výkresu jako plochy Z161, Z162, Z163, Z164, Z165, 
Z166; na většině úseku v souběhu se stávající trasou I/11):  
- Realizovat opatření na ochranu kvality vod v řece Olši před dešťovými vodami odváděnými z 

povrchu nově vzniklé komunikace a vypouštěnými do řeky Olše a kontaminovanými solemi a 
jinými chemickými látkami používanými při zimní údržbě silnic a dále ropnými látkami z 
úkapů z vozidel. Jako nejméně vhodné řešení se jeví zpevněné ("vybetonované") příkopy 
podél komunikace zabraňující přímému vsaku do půd, kterými jsou dešťové vody odváděny 
přímo do řeky. V úseku pod výpustí do řeky může dojít k významnému zhoršení kvality vod s 
významným vlivem na ekosystém řeky. Vhodnějším řešením je využití příkopů umožňujících 
přímý vsak dešťových vod, vsakovacích pásů podél komunikace, odlučovačů ropných látek, 
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sedimentačních nádrží, retenčních filtračních nádrží apod. (viz. např. Oprchalová & Hlavínek, 
nedat.). Obdobná opatření realizovat u navrhované plochy výroby a skladování VL Z191. 

 
- V úsecích v blízkosti hranic EVL Olše realizovat neprůhledné protihlukové stěny (ochrana před 

hlukovými a světelnými emisemi, omezení střetů vozidel s některými druhy živočichů 
vázanými na chráněné TPS /ptáci, hmyz atd./ 

 
- Při přechodech vodních toků (přítoky Olše) ponechávat pod mostními konstrukcemi 

dostatečně široké suché břehy z důvodu ochrany vydry při migracích.    
 

- V jižní části k.ú. Bystřice n. O. zajistit migrační zprůchodnění dopravního koridoru (v 
návaznosti na souběžnou železniční trať) pro druhy velkých savců, např. s využitím mostních 
konstrukcí či dostatečně kapacitních propustků při přechodech vodních toků (Kompařov, 
bezejmenné přítoky Olše) – navazuje na doporučené minimalizační opatření, uvedené 
v naturovém posouzení ÚP Hrádek (Urban, 2009).             

6. REJSTŘÍKY A SEZNAMY 
Anděl, P. et al. 2007. Zajištění migrační prostupnosti Jablunkovské brázdy pro velké savce v souvislosti s předpokládaným 
navýšením automobilového provozu na silnici I/11 v úseku Jablunkov-státní hranice ČR/SR po zahájení provozu závodu 
Hyundai Motor Company v průmyslové zóně Nošovice. Evernia, Liberec.   
Anonymus. 2007. Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle §45i zákona č. 114/1992Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník MŽP ČR, ročník XVII, částka 11. 
Bartošová, D. 2009. Migrace šelem  Jablunkovsko (některá zoologická pozorování 2007-2009). Správa CHKO Beskydy, 
Rožnov p.R.    
Červený, J. 2007. Posudek na studii "Zajištění migrační prostupnosti Jablunkovské brázdy pro velké savce v souvislosti s 
předpokládaným navýšením automobilového provozu na silnici I/11 v úseku Jablunkov-státní hranice ČR/SR po zahájení 
provozu závodu Hyundai Motor Company v průmyslové zóně Nošovice (Evernia, 2007)". Praha. 
Chvojková et al. (2011): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. MŽP ČR, 
Praha, 97 pp.  
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.). 2001. Katalog biotopů ČR. AOPK ČR, Praha. 
Culek M. (ed.). 1996. Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. 
Demek J. & Mackovčin P. [eds.] (2006): Zeměpisný lexikon ČR, Hory a nížiny. AOPK ČR, Brno, 580 pp. 
Kolektiv autorů. 2001. Péče o lokality soustavy Natura 2000: Ustanovení článku 6 směrnice o stanovištích 92/43/EHS, edice 
Planeta, IX/ 4. 
Kolektiv autorů. 2001a. Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy Natura 2000: Metodická 
příručka k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, XII/1. 
Oprchalová M., Hlavínek P. (nedat.): Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací, zkrácená verze Ph.D. Thesis. 
VUT, Brno, 30 pp. (dostupné na https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/34620/18566.pdf?sequence=1)  
Urban J. (2009): Územní plán Hrádek, naturové posouzení. Aquatest a.s., Praha/Ostrava, 48 pp.  
Urban J. (2011): Územní plán Návsí, naturové posouzení. Aquatest a.s., Praha/Ostrava, 35 pp. 
http://www.biolib.cz 



 

Územní plán Bystřice                                                                Naturové posouzení                                                   
 

30

http://www.biomonitoring.cz 
http://mapy.nature.cz 
http://www.mzp.cz/ 
http://www.nature.cz 
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/ 
http://www.sopsr.sk/natura/ 
 
Nálezová databáze AOPK ČR  
Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 

7. Přílohy 
Příloha 1. Koordinované stanovisko KÚ Moravskoslezského kraje k návrhu zadání ÚP Bystřice   
 


