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Úvod 

Vyhodnocení vlivů „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ na 
životní prostředí (dále jen „SEA A3 ZÚR MSK“) je zpracováno v rozsahu přílohy zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
s využitím Metodického doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní 
prostředí a upřesňujícího stanoviska MŽP č. j.  MZP/2018/710/2904 z 14. 11. 2018 

Vyhodnocení vychází z předloženého návrhu koncepce Aktualizace č. 3 Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje (Ing. arch. Alena Švandelíková a kol., březen 2020) 
a stanovisek a vyjádření k zadání doručených pořizovateli.  

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „A3 ZÚR MSK“) 
je zpracována na základě požadavku oprávněného investora Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“).  

Pořizovatelem koncepce je Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. Po stránce formální je A3 ZÚR MSK členěna shodně jako původní 
dokument na část závaznou (výrok) a odůvodnění. Řešeným územím je Moravskoslezský 
kraj.  

Podkladem pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je A3 ZÚR MSK ve 
verzi zpracované v březnu 2020, která je rozdělena na textové části (výrok a odůvodnění) 
a grafické přílohy. Změny v textové části jsou vyhodnoceny souborně za každou kapitolu, 
pokud mohou mít významný reálný dopad na rozhodování v území. Vyhodnocení vlivů je 
zaměřeno na vlivy konkrétních změn záměru v řešeném území.  

Potenciální vlivy měněných jevů na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, 
resp. na jejich předměty ochrany, jsou hodnoceny samostatným autorizovaným hodnocením 
a v této části VVURÚ jsou uváděny pouze jeho stručné závěry. 
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1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů A3 ZÚR MSK, vztah 
k jiným koncepcím. 

Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů A3 ZÚR MSK  

Obsahem A3 ZÚR MSK jsou změny spočívající ve vymezení koridoru mezinárodního 

a republikového významu.  

V rámci A3 ZÚR MSK současně dochází k vypuštění části koridoru územní rezervy D507 pro 

vysokorychlostní trať (VRT) v úseku hranice Olomouckého/Moravskoslezského kraje – 

Ostrava-Svinov. Zároveň dochází k vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať (VRT) 

v úseku hranice Olomouckého/Moravskoslezského kraje – Ostrava-Svinov.  

Nový koridor pro vysokorychlostní trať (dále jen „VRT“) je vymezen v následujících 

4 variantách: 

 VR1A – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-

Svinov, nová stavba; 

 VR1B – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-

Svinov, nová stavba, včetně tzv. Vítkovické spojky; 

 VR1C – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-

Svinov, nová stavba; 

 VR1D – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-

Svinov, nová stavba, včetně tzv. Vítkovické spojky. 

Tato změna se promítá v kapitolách D.I.2 Železniční doprava, D.II.1 Elektroenergetika 
(pouze formální úprava v článku 46a), G.I. Veřejně prospěšné stavby a H.I Upřesnění ploch 
a koridorů nadmístního významu. Ostatní kapitoly zůstávají beze změny.  

Text týkající se jednotlivých variant navrhované změny je odlišen v textové části A3 ZÚR 
MSK barevně tímto způsobem: 

červené písmo značí text platný pro všechny varianty A, B, C, D 

modré písmo značí text platný pro variantu A 

fialové písmo značí text platný pro variantu B 

zelené písmo značí text platný pro variantu C 

hnědé písmo značí text platný pro variantu D 

 

V návaznosti na textové změny byly provedeny i úpravy grafické části ZÚR MSK. Konkrétně 
se pak grafická část ZÚR MSK Aktualizací č. 3 ZÚR MSK mění v rozsahu těchto výkresů: 

A.2 Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES 

A.4 Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

Aktualizace č. 3 ZÚR MSK nevymezuje žádné záměry na hranici s Polskou a Slovenskou 
republikou. Navržený koridor VR1 ve všech čtyřech variantách zasahuje až k hranici 
Olomouckého kraje. Koordinace je zajišťována v rámci Aktualizace č. 4 ZÚR Olomouckého 
kraje, která se v současné době pořizuje a jejímž předmětem je vymezení koridoru pro 
vysokorychlostní trať. Aktualizace č. 3 ZÚR MSK nevymezuje žádné záměry na hranici se 
Zlínským krajem. Z toho důvodu není nutné vyhodnocovat koordinaci s platnými ZÚR tohoto 
kraje ani koordinaci s platnými rozvojovými dokumenty Polské a Slovenské republiky. 
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Hlavní cíle A3 ZÚR MSK 

Hlavním cílem hodnocené koncepce je zajistit územní podmínky pro nezbytnou dopravní 
infrastrukturu, zejména pro zlepšení dostupnosti a propojenosti všech regionů Evropské 
unie, a zajištění tak větší konkurenceschopnosti. Její uplatnění má rovněž pomoci posílit 
hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU a podpořit právo všech jejích občanů na 
volný pohyb v rámci území členských států. Neméně významným cílem je odlehčení silniční 
dopravy a snížení imisního zatížení kraje. 

Koridor pro novou VRT je základem pro posílení role železniční dopravy jak na tuzemském, 
tak mezinárodním dopravním trhu. Environmentálně přijatelná forma dopravy podporuje cíle 
EU v oblasti ochrany životního prostředí, je dalším krokem na cestě k nízkouhlíkové 
ekonomice a pomůže při snížení závislosti dopravy na tradičních uhlovodíkových palivech. 
Tím A3 ZÚR MSK jednoznačně naplňuje principy udržitelného rozvoje. 

Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava s odbočením ve směru na Břeclav se stane 
páteří středoevropské sítě rychlé železniční dopravy, která propojí mj. hlavní města zemí 
Visegrádské skupiny a naváže na připravované projekty v sousedních státech. Výstavbou 
VRT dojde k výraznému zkrácení jízdních dob, a to nejenom v ose nové tratě. Nově 
vybudovaná infrastruktura je připravována jako jedna ze součástí celorepublikového 
dopravního systému, který bude z pohledu cestujících reprezentován především rychlými 
vlaky.  

Umožnění výstavby VRT dojde k potenciálnímu výraznému posílení kapacity stávajících 
koridorových tratí, které jsou v současné době na hranici svých kapacit a to jak v oblasti 
osobní tak nákladní dopravy.  

Popis variant řešení 

Odůvodnění vymezení variant 

Týká se VR1A,VR1B, VR1C, VR1D. 

 

Obrázek 1: Varianty VR1A, VR1B, VR1C, VR1D (výřez z výkresu A.2 Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES) 
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Do ZÚR MSK, vydaných v roce 2011, byl koridor územní rezervy pro záměr železniční 
dopravy mezinárodního a republikového významu D507 převzat bez věcné změny ze 
schváleného ÚPN VÚC Beskydy. Dále byly pořízeny další studie sledující takový průchod 
územím, který by byl přijatelný nejenom z technického a ekonomického hlediska, ale 
i z pohledu limitů využití území a ochrany jeho hodnot.   

Nejnovějším dokumentem prověřujícím vymezení koridoru pro záměr vysokorychlostní trati 
je Územně technická studie VRT Bohumín – Přerov (Moravia Consult, 2013), která navazuje 
na dříve zpracovanou studii s názvem Koordinační studie VRT, (IKP Consulting Engineers 
s.r.o., 2003), jejímž předmětem bylo zpracovat ucelený a přehledný materiál s cílem 
minimalizovat variantnost tras, a který sloužil jako podklad pro územní plánování, tj. jako 
podklad pro vymezení koridorů územních rezerv pro trasy budoucího vysokorychlostního 
systému v ČR.  

Směrové vedení trasy z roku 2003 v úseku Přerov – Ostrava-Svinov bylo dále upřesněno 
zejména se zřetelem na řešení křížení se souběžnou infrastrukturou ve studii Využití 
magistrální VRT Brno – Ostrava pro rychlostní spojení Wien – Olomouc – Wroclav (Moravia 
Consult, 2010). Výsledkem této studie bylo upřesnění trasování z roku 2003 zejména ve 
vztahu k aktuálním podmínkám v území a existenci novostavby dálnice D1. 

Územně technická studie VRT Bohumín – Přerov (Moravia Consult, 2013) měla za cíl 
zpřesnění vedení trasy VRT v úseku Přerov – Bohumín/PL, která bude přijatelná pro orgány 
veřejné správy s cílem možného zapracování do územně plánovací dokumentace. Studie 
VRT Bohumín – Přerov upřesnila možnosti vedení vysokorychlostní tratě v území. Studie 
prokázala, že zadaný provozní koncept je, s určitými úlevami, území schopno pojmout. 
Současně poukazuje na potřebu koordinace s ostatními, zejména liniovými stavbami 
a potřebu dořešení navazujícího úseku směrem na Brno a zaústění do Polské republiky. 

Na základě těchto podkladů, prověřujících podmínky a možnosti vedení vysokorychlostní 
tratě v úseku (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava – Svinov, tak v rámci A3 ZÚR MSK dochází 
ke změně vymezení územní rezervy D507 na koridor VR1A / VR1B / VR1C / VR1D 
umožňující realizaci záměru. 

Všechny 4 varianty, kterou jsou předmětem řešení návrhu A3 ZÚR MSK, vychází z vymezení 
původního koridoru územní rezervy D507 pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice 
kraje – Ostrava – Bohumín, nová stavba. Varianty koridoru VR1A a VR1B (severní trasa) 
kopírují původní koridor územní rezervy D507 prakticky v celé své délce, varianty VR1C 
a VR1D (jižní trasa) se od původního koridoru územní rezervy D507 odchylují v úseku 
Suchdol nad Odrou – Jistebník v délce cca 19 km. 

Varianty koridoru VR1A a VR1B jsou vymezeny v úseku hranice 
Olomouckého/Moravskoslezského kraje (k. ú. Hynčice u Vrážného) až po křížení se 
železniční tratí č. 279 v k. ú. Velké Albrechtice, tzn. v délce cca 21 km, v těsném souběhu 
s dálnicí D1. Následně se koridory VR1A a VR1B odklání od dálnice D1 východním směrem, 
kde se po cca 5 km v k. ú. Jistebník přimykají k železniční trati č. 270 stejně jako varianty 
VR1C a VR1D a jsou vedeny v jejím souběhu v délce cca 13 km až do prostoru ŽST 
Ostrava-Svinov, resp. až do místa křížení železniční trati č. 270 s řekou Odrou 
v k. ú. Třebovice ve Slezsku. 

Varianty koridoru VR1C a VR1D jsou vymezeny v úseku hranice 
Olomouckého/Moravskoslezského kraje (k. ú. Hynčice u Vrážného) až po křížení se silnicí 
III/04738 v k. ú. Kletné, tzn. v délce cca 8,5 km, v těsném souběhu s dálnicí D1. Následně se 
tyto varianty od původního koridoru územní rezervy D507, resp. od variant VR1A a VR1B, 
odchylují v úseku Suchdol nad Odrou – Jistebník v délce cca 19 km. V tomto úseku jsou 
koridory vymezeny jižně od obcí Pustějov a Studénka mimo souběh se stávávající dopravní 
infrastrukturou přes CHKO Poodří (vyjma cca 2 km dlouhého úseku v k. ú. Studénka nad 
Odrou, kde jsou koridory částečně vedeny v souběhu železniční trati č. 270) a na 
k. ú. Jistebník se přimykají k železniční trati č. 270 stejně jako varianty VR1A a VR1B a jsou 
vedeny v jejím souběhu v délce cca 13 km až do prostoru ŽST Ostrava-Svinov, resp. až do 
místa křížení železniční trati č. 270 s řekou Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku. Návrh 
vymezení variant koridoru VR1C a VR1D vychází z dopravně-inženýrského posouzení 
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provozovatele železniční infrastruktury SŽDC předaného v rámci podkladů ke zpracování 
variantního návrhu A3 ZÚR MSK. 

Odůvodnění Vítkovické spojky 

Týká se VR1B, VR1D. 

Propojení mezi VRT a tratí Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice je navrženo pro zvýšení 
spolehlivosti, plynulosti a kvality provozu. Má zajistit dostatečnou kapacitu a variabilitu 
železničního provozu v uzlu Ostrava i při mimořádnostech a výlukách. Spojka je také 
využitelná pro případné osobní vlaky obsluhující jižní část Ostravy. V okolí ŽST Ostrava-
Vítkovice je také uvažováno zřízení údržbové základny pro zajištění provozuschopnosti VRT. 
Propojení umožní nájezd techniky z této základny na VRT bez ovlivnění provozu na 
koridorové trati. 

Budoucí propojení je uvažováno jako dvoukolejné, přičemž v jednom směru se předpokládá 
využití současné spojky Polanka nad Odrou – Ostrava-Vítkovice a ve druhém směru nová 
kolej spojující VRT a konvenční trať Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice. 

S ohledem na možná dotčení předmětů ochrany přírody vyvolané vymezením koridoru pro 
umístění tzv. Vítkovické spojky, zejména s CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří je každá 
varianta koridoru VRT (severní i jižní trasa) uvažována jak s koridorem pro Vítkovickou 
spojku (VR1B, VR1D), tak bez koridoru pro Vítkovickou spojku (VR1A, VR1C).  

Odůvodnění šířky koridoru 

Základní šířka koridorů VR1A / VR1B / VR1C / VR1D je na základě požadavku SŽDC 
stanovena 200 m tak, aby v rámci územně plánovací činností obcí poskytoval dostatečný 
prostor pro jeho upřesnění v souvislostech a podrobnostech území obcí. Ve vybraných 
úsecích koridorů dochází k jejich rozšíření či zúžení ve vztahu k základní šířce 200 m. Jedná 
se o následující úseky: 

 rozšíření až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice  

Týká se VR1A,VR1B, VR1C, VR1D. 

- Toto rozšíření je navrženo pro umožnění upřesnění technických parametrů trasy VRT 
v rámci navazující projektové přípravy stavby a zároveň umístění stavby VRT do souběhu se 
stávající dálnicí D1. Souběh koridorů pro VRT se stávajícími stavbami dopravní infrastruktury 
je z hlediska snahy o zachování prostupnosti krajiny a minimalizace fragmentace krajiny 
žádoucí. Takový způsob vymezení koridorů pro VRT je zároveň v souladu s republikovou 
prioritou územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (23) stanovenou v 
PÚR ČR, která mj. stanoví: „Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek 
účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.“. 

 rozšíření až na 720 m v prostoru severně od Studénky v k. ú. Bílov, k. ú. Butovice, 
k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Velké Albrechtice 

Týká se VR1A,VR1B. 

- Toto rozšíření je navrženo pro umožnění upřesnění technických parametrů trasy VRT 
v rámci navazující projektové přípravy stavby a zároveň aby v maximální míře umožňovala 
kopírovat terén a byl minimalizován dopad na zastavěné území města Studénka. 
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 zúžení na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí II/478 
v k. ú. Polanka nad Odrou 

Týká se VR1A,VR1B, VR1C, VR1D. 

- Toto zúžení v délce cca 4,5 km je navrženo z důvodu minimalizace potenciálního vlivu 
stavby VRT na území CHKO Poodří. 

 rozšíření na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 
v k. ú. Svinov 

Týká se VR1A,VR1B, VR1C, VR1D. 

- Toto rozšíření je navrženo pro umožnění upřesnění technických parametrů trasy VRT 
v rámci navazující projektové přípravy stavby v místě křížení se stávající železniční tratí 
č. 321, která v tomto úseku vybočuje mimo stávající II. tranzitní železniční koridor. 

 zúžení na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 
Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku 

Týká se VR1A,VR1B, VR1C, VR1D. 

- Toto zúžení v délce cca 2,5 km je navrženo tak, aby byl minimalizován dopad na zastavěné 
území města Ostravy. 

 zúžení na 70 m v úseku tzv. Vítkovické spojky  v k. ú. Svinov 

Týká se VR1B, VR1D. 

- Toto zúžení v délce cca 0,6 km je navrženo pro minimalizaci zásahu do území CHKO 
Poodří, EVL Poodří, PO Poodří a PR Rezavka. 

Samotná šířka tělesa stavby VRT včetně ostatních součástí stavby a včetně náspů, zářezů, 
příkopů, odvodněních ploch, ochranných pásů izolační zeleně, oplocení, manipulačního 
prostoru vně prostoru stavby VRT bude proměnlivá v závislosti na morfologii terénu 
a zvoleném technicko-stavebním řešení. Pro účely stanovení kvalifikovaného odhadu záborů 
ZPF a PUPFL v kapitole H byla zvolena průměrná šířka 45 m. V případě průchodu územím 
CHKO či lokalitami NATURA 2000 se tato šířka bude minimalizovat, aby zásah do těchto 
území byl co nejmenší. Z toho důvodu je např. ve Vyhodnocení vlivů na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000) uvažováno s průměrnou šířkou 35 m. V případě 
vedení stavby VRT pro estakádě či mostní konstrukci bude tato šířka ještě menší. 

Odůvodnění stanovení kritérií a podmínek pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

Týká se VR1A,VR1B, VR1C, VR1D. 

Pro všechny varianty jsou shodně stanovena kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše 
vymezeného koridoru, která mají za cíl minimalizovat potenciální negativní vlivy na vybrané 
složky životního prostředí vyplývající z umístění stavby VRT do území.  

S ohledem na vymezení koridoru v blízkosti zastavěných území obcí (např. Hladké Životice, 
Studénka) je stanoven požadavek na minimalizaci vlivů na kvalitu obytného prostředí 
v přilehlé zástavbě dotčených obcí.  

Koridor se ve všech variantách rovněž dotýká přírodních a krajinných hodnot (např. pozemků 
určených k plnění funkce lesa, vodních ploch, vodních toků) a zároveň zasahuje do území 
CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. Za účelem minimalizace dotčení těchto území je 
stanoven požadavek zaměřený na minimalizaci vlivů právě na tato území. 

Stavba VRT může snížit prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. Samotná 
míra snížení prostupnosti je dána zejména technickým provedením stavby, resp. způsobem 
jejího vedení v území (např. na rostlém terénu, na estakádě, na mostní konstrukci), které 
však není v současné době známo a zároveň ho nelze v úrovni ZÚR předjímat. Za účelem 
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minimalizace vlivu stavby na prostupnost krajiny je stanoven požadavek na zachování 
prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Odůvodnění stanovení úkolů pro územní plánování 

Týká se VR1A,VR1B, VR1C, VR1D. 

Pro všechny varianty jsou shodně stanoveny úkoly pro územní plánování, které je potřeba 
zohlednit při zpřesňování předmětného koridoru v územních plánech dotčených obcí. 

První úkol pro územní plánování stanovuje požadavek na minimalizaci vlivů na kvalitu 
obytného prostředí přilehlé zástavby, na přírodní a krajinné hodnoty dotčené koridorem, 
zejména pak území CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. Hlavním cílem tohoto úkolu je 
snaha dosáhnout stavu, kdy zpřesněný koridor bude do těchto území zasahovat co nejméně, 
příp. vůbec, a míra ovlivnění obytného prostředí bude minimální. Samotné zpřesňování 
koridoru je nezbytné provádět ve spolupráci s dotčenými orgány a provozovatelem železniční 
infrastruktury. 

Druhý úkol pro územní plánování stanovuje požadavek na řešení prostorové koordinace 
s ostatními koridory dopravní a technické infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. Koridor pro 
vysokorychlostní trať ve všech variantách se částečně dotýká několika dalších koridorů 
dopravní a technické infrastruktury, které jsou vymezeny v platných ZÚR MSK. Konkrétně se 
jedná o koridory DZ14, EZ10, PZ2 a koridor územní rezervy E501. V rámci následného 
zpřesňování předmětných koridorů v územních plánech dotčených obcí je potřeba na 
základě podrobnějšího prověření prostorových nároků jednotlivých záměrů tyto záměry 
vzájemně koordinovat a případně stanovit podmínky pro jednotlivé koridory tak, aby 
realizace jednotlivých záměrů nebyla ztížena nebo znemožněna. Koordinaci je nezbytné 
provádět ve spolupráci s dotčenými orgány a provozovateli příslušných infrastruktur.  

Případné křížení stavby VRT se stavbami technické infrastruktury není vyloučeno 
a vzájemná koordinace je možná. Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, 
§ 5a odst. 1 je stanoveno, že z důvodů veřejného zájmu se dráha a stavba dráhy může křížit 
nebo stýkat s energetickými, vodovodními, stokovými, telekomunikačními, popřípadě jinými 
sítěmi technického vybavení, které neslouží k provozování drah a drážní dopravě na 
dráhách, tak, aby práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů těchto zařízení byly 
zabezpečeny ve shodě s právy a povinnostmi vlastníků a provozovatelů drah a drážní 
dopravy na dráze. 

Vztah k jiným koncepcím 

A3 ZÚR MSK z hlediska územně plánovacího respektuje v plné míře především požadavky 
Politiky územního rozvoje ČR ve znění pozdějších aktualizací jako základního územně 
plánovacího dokumentu.  

Z hlediska udržitelného rozvoje je podkladem pro řešení a posuzování posuzované 
koncepce strategický rámec udržitelného rozvoje ČR z roku 2010, který stanovuje prioritní 
osy a cíle udržitelného rozvoje; 1: Společnost, člověk a zdraví, 2: Ekonomika a inovace, 
3: Rozvoj území, 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita a 5: Stabilní a bezpečná společnost, 
jejich implementaci a monitorování. Závěry tohoto dokumentu se promítají do dalších 
koncepčních materiálů republikové i krajské úrovně.  

A3 ZÚR MSK je hodnocena zejména ve vztahu ke koncepcím uvedeným v tabulce č. 1. 
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Pro hodnocení byla použita následující stupnice: 

3 – velmi silný (přímý) vztah: A3 ZÚR MSK obsahuje nebo promítá konkrétní podněty 
a požadavky dané koncepce ve změnách využití území 

2 – silný (přímý) vztah: A3 ZÚR MSK je bez konkrétně definovaných nároků na změnu 
využití území, ale obsahuje přímé obecné deklarace promítající požadavky dané koncepce 

1 – slabý, nepřímý vztah: A3 ZÚR MSK neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry 
s přímou vazbou na danou koncepci, vykazuje ale nepřímou vazbu na danou koncepci.  

0 – bez vztahu: A3 ZÚR MSK neobsahuje ani nepromítá konkrétní podněty a požadavky 
dané koncepce  

Pozn.: Vzhledem k tomu, že A3 ZÚR MSK obsahuje výhradně doplnění návrhu jednoho 
nového koridoru železniční dopravy, konstatuje zpracovatelka SEA, že výroková část ZÚR 
MSK zůstala z hlediska deklarací cílů a svého zaměření beze změny, že uplatnění změn 
výrokové část ZUR MSK v platném znění jako celek nezmění a že je možno se ve zvýšené 
míře věnovat hodnocení vlivů uplatnění konkrétního měněného koridoru na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Z tohoto důvodu je také v hodnocení vztahu A3 ZÚR MSK k republikovým 
a krajským koncepcím primárně přihlíženo k měněnému jevu. 

Tabulka 1: Vztah A3 ZÚR MSK k republikovým a krajským koncepcím 

Koncepce 
Vztah A3 ZÚR 
MSK k dané 

koncepci 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění pozdějších aktualizací 3 

Komentář: 

Koncepce upřesňuje koridor vysokorychlostní dopravy vymezený v PÚR ČR ve znění 
Aktualizace č. 1, 2 a 3 (dále též „PÚR ČR“). V článku (83) VR1 vymezuje PÚR ČR mimo 
jiné koridor vysokorychlostní dopravy Brno – (Přerov) – Ostrava – hranice ČR/Polsko. 
Důvodem tohoto vymezení je pak chránit na území ČR navržené koridory vysokorychlostní 
dopravy v návaznosti na obdobné koridory v zahraničí. PÚR ČR dále stanoví úkol pro 
územní plánování prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového záměru a podle 
výsledků prověření zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr vymezením územních 
rezerv, případně vymezením koridorů. 

V rámci A3 ZÚR MSK je tak plněn úkol územního plánování, spočívající ve vymezení 
koridoru vysokorychlostní dopravy v úseku (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, který 
je součástí je koridoru Brno – (Přerov) – Ostrava – hranice ČR/Polsko a který byl dosud 
v ZÚR MSK chráněn prostřednictvím vymezení koridoru územní rezervy D507, který je 
v rámci A3 ZÚR MSK v úseku hranice Olomouckého/Moravskoslezského kraje – Ostrava-
Svinov vypuštěn. 

Podrobněji viz kapitola 2 SEA. 

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020 1 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 

- Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu; 

- Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí; 

- Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí  

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 

- Snižování emisí skleníkových plynů, 

- Snížení úrovně znečištění ovzduší; 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Moravskoslezského kraje na udržitelný rozvoj území | ČÁST A: SEA 

15 

Koncepce 
Vztah A3 ZÚR 
MSK k dané 

koncepci 

- Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie) 

Ochrana přírody a krajiny 

- Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny; 

- Zachování přírodních a krajinných hodnot; 

- Zlepšení kvality prostředí v sídlech  

Komentář: 

Při hodnocení a výběru předložených variant koridoru VR1 byly respektovány priority 
územního plánování týkající se snížení produkce skleníkových plynů, znečištění ovzduší, 
ochrany zvláště chráněných území, lokalit Natura 2000, krajinného rázu a biologické 
rozmanitosti, ochrany půdy a horninového prostředí a zajištění ochrany vod, přestože 
nebylo možno negativní vlivy na tyto složky životního prostředí zcela eliminovat. 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 1 

Komentář: 

A3 ZÚR MSK zohledňuje při návrhu varant koridoru VR1 požadavek na minimalizaci zásahů 
do lesních pozemků, ÚSES a zvláště chráněných území volbou vedení tras s ohledem na 
co nejmenší fragmentaci území migrační bariérou; nebylo ale možno se eliminovat střety 
s nimi. 

Zásady urbánní politiky – aktualizace 2017 2 

Komentář: 

Cílem zásad urbánní politiky je sjednotit přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji 
měst. Jedná se o rámcový dokument urbánní politiky státu, která má průřezový 
a interdisciplinární charakter. Zahrnuje mimo jiné vytváření zdravých měst, a jejich 
polycentrický rozvoj, zdravé životní prostředí, udržitelné využívání přírodních zdrojů, péči 
o přírodu a krajinu a udržitelný rozvoj. Koncepce respektuje obecné zásady a priority 
územního plánování a cíle urbánní politiky, které promítá do systému návrhu koridoru 
železniční dopravy.  

Národní program snižování emisí ČR 1 

Komentář: 

Koncepce vymezuje koridor železniční infrastruktury, jehož realizace povede ke zlepšení 
kvality ovzduší v kraji. 

Státní energetická koncepce 2010-2030 0 

Komentář: 

Koncepce nevymezuje plochy a koridory energetiky. 

Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 3 

Komentář: 

Koncepce vymezuje koridor železniční dopravy – vysokorychlostní trati (dále jen VRT), což 
zvyšuje konkurenceschopnost ČR, zlepšuje kvalitu dopravy, zvyšuje její bezpečnost 
a omezuje její vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 
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Koncepce 
Vztah A3 ZÚR 
MSK k dané 

koncepci 

Surovinová politika ČR 1 

Komentář: 

Koncepce nevymezuje žádné nové konkrétní plochy těžby nadmístního významu ani 
neznemožňuje těžbu žádného ložiska. Při navrhování variant koridoru VR1 byla zohledněna 
potřeba minimalizovat vlivy na horninové prostředí a nerostné bohatství. 

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice 
s využitím technických a přírodě blízkých opatření  

1 

Komentář: 

Koncepce nevymezuje plochy protipovodňové ochrany. Při navrhování variant koridoru VR1 
byla zohledněna potřeba minimalizovat vlivy realizace koridoru na průchod povodňové vlny. 

Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 0 

Komentář: 

A3 ZÚR MSK nemá na tento dokument přímou ani nepřímou vazbu. 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027 3 

Komentář: 

Koncepce počítá se zlepšením dopravního železničního spojení s dalšími místy ČR včetně 
vysokorychlostní železnice. 

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny 1 

Komentář: 

Koncepce přináší potenciální střety s limity ochrany přírody včetně zvláště chráněných 
území, ÚSES a lokalit Natura 2000. 

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A 

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší 
zóna Moravskoslezsko - CZ08Z 

3 

Komentář:  

Koncepce vymezuje opatření včetně intenzifikace železničních tratí, jejichž realizace sníží 
imisní zatížení centrálních částí sídel. Jedním z těchto opatření je i opatření AB4, které je 
přímo vztaženo k podpoře rozvoje železniční dopravy a jako aplikaci tohoto opatření uvádí 
výstavbu VRT, mj. v trase Brno – Ostrava 

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury  3 

Komentář:  

Koncepce vymezuje mimo jiné koridory významných železničních tratí včetně VRT 
a přispívá tak ke zlepšení dopravní obslužnosti kraje. 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje  0 
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Koncepce 
Vztah A3 ZÚR 
MSK k dané 

koncepci 

Komentář: 

Bez přímé vazby. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje  0 

Komentář: 

Bez přímé vazby. 

Politika energetického managementu Moravskoslezského kraje a Územní 
energetická koncepce Moravskoslezského kraje 

0 

Komentář: 

Koncepce nevymezuje koridory energetiky. 

Návrh koncepce protipovodňových jednotlivých částí kraje 0 

Komentář: 

Koncepce nevymezuje nové plochy a koridory pro protipovodňová opatření. 
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2 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům 
ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 

 

Pro účely posouzení souladu A3 ZÚR MSK s relevantními strategickými dokumenty na 
národní a krajské úrovni byla provedena analýza těchto dokumentů se záměrem nalezení 
cílů ochrany životního prostředí, k jejichž dosažení lze přispět nástroji územního plánování. 
Pro výběr cílů byly využity koncepce zaměřené na rozvoj území a ochranu životního 
prostředí a jeho složek. Vybrané strategické dokumenty problematiku ŽP přímo řeší, 
případně jejich uplatňováním aplikací může dojít k ovlivnění sledovaných složek životního 
prostředí. 

Vztah A3 ZÚR MSK k jednotlivým cílům uvedeným ve strategických dokumentech je 
vyjádřen pomocí symbolické stupnice, která případně vyjadřuje, nakolik A3 ZÚR MSK 
přispívá k jejich dosažení. Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce obsahuje pouze jeden 
koridor železniční dopravy, má jeho realizace z velké části nulové nebo zanedbatelné vlivy 
z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.  

Hodnocení je provedeno s využitím stupnice: 

 0 – A3 ZÚR MSK danou prioritní oblast dokumentu neřeší nebo k ní nemá vztah 

 1 – A3 ZÚR MSK má k dané prioritní oblasti dokumentu vztah nebo ji řeší 
okrajově nebo zprostředkovaně  

 2 – A3 ZÚR MSK danou prioritní oblast dokumentu řeší nebo k ní má silný 
vztah. 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3  

A3 ZÚR MSK respektuje Politiku územního rozvoje ČR ve znění:  

Aktualizace č. 1, schválená vládou ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015, 

Aktualizace č. 2, schválená vládou ČR usnesením č. 629 ze dne 2. 9. 2019, 

Aktualizace č. 3, schválená vládou ČR usnesením č. 630 ze dne 2. 9. 2019. 

PÚR ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje, přičemž vybrané priority dílčím způsobem obsahují i cíle ochrany životního 
prostředí. Z tohoto důvodu je vyhodnocen vztah A3 ZÚR MSK ke každé prioritě, která 
obsahuje cíl ochrany životního prostředí, zvlášť dle výše uvedené stupnice. Jednotlivé 
priority PÚR ČR jsou uvedeny kurzívou. 

(14)   Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána 
s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým 
v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty. 

 Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Komentář: 

Základní požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 
Moravskoslezského kraje jsou stanoveny v rámci platných ZÚR MSK a A3 ZÚR MSK je 
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nemění. Řešení A3 ZÚR MSK je navrženo s ohledem na ochranu a rozvoj přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot území v co největší míře a rovněž s ohledem na zachování 
jedinečné kulturní krajiny. Míra dotčení těchto hodnot koridorem vysokorychlostní trati, který 
je předmětem řešení A3 ZÚR MSK, byla zjištěna a posouzena v rámci vymezení 
a zhodnocení jednotlivých variant koridoru, a rovněž byla předmětem vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území s důrazem na vyhodnocení vlivů na předměty ochrany a celistvost 
lokalit soustavy NATURA 2000 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 2 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických 
funkcí krajiny. 

Komentář: 

Předmětem A3 ZÚR MSK není rozvoj venkovských území a oblastí. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 0 

(15)   Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky 
a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně. 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí. 

(16)   Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení 
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli 
a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR 
ČR. 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí. 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování 
a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí. 

(17)   Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí. 

(18)   Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost. 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí. 

(19)   Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně 
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování 
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání 
a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
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které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní 
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Komentář: 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK není aktualizace předpokladů pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch nebo stanovení požadavků na využívání zastavěného území. 
Tyto oblasti jsou již řešeny v rámci platných ZÚR MSK, v prioritách územního plánování kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Varianty koridoru vysokorychlostní tratě obsažené v A3 ZÚR MSK byly vymezeny mimo jiné 
i s ohledem na účelné využívání a uspořádání území, včetně koordinace veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území, což je jedním z cílů územního plánování uvedeným 
v § 18 stavebního zákona. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 0 

(20)   Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit 
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného 
rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití 
přírodních zdrojů. 

Komentář: 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK je variantní vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať. Ze 
stanoviska MŽP ze dne 14. 11. 2018 č. j. MZP/2018/710/2904 vydaného podle požadavku 
§ 42a odst. 2 písm. e) stavebního zákona mimo jiné vyplývá, že vymezením koridoru pro 
záměr vysokorychlostní tratě mohou být přímo dotčeny předměty ochrany a celistvost 
evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Poodří a ptačí oblasti (dále jen „PO“) Poodří a 
dále že lze předpokládat negativní ovlivnění území Chráněné krajinné oblasti (dále jen 
„CHKO“) Poodří a prvků územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“). 
S ohledem na předmět A3 ZÚR MSK lze dále také očekávat potenciální kumulativní 
a synergické vlivy s jinými záměry v území nebo potenciální negativní vlivy na obyvatelstvo 
a veřejné zdraví.   

Pro vyhodnocení a následně výběr nejvhodnější varianty podle § 38 odst. 2 stavebního 
zákona tak bude jedním z významných podkladů právě výsledek společného jednání 
o návrhu A3 ZÚR MSK a stanoviska uplatněná v průběhu společného jednání, v rámci 
kterého podle § 4 odst. 3 stavebního zákona musí dotčené orgány posuzovat každou 
variantu samostatně a podle § 37 odst. 5 stavebního zákona. Ve svých vyjádřeních 
ministerstva a krajská hygienická stanice uvedou připomínky k zajištění vyváženého vztahu 
územních podmínek udržitelného rozvoje území a k výběru varianty řešení.   

Vymezení variant řešení a jejich projednání a posouzení je nezbytným podkladem pro výběr 
nejvhodnější varianty, která bude s ohledem na konkrétní stav a podmínky v území 
naplňovat nejenom cíle a úkoly územního plánování uvedené v § 18 a § 19 stavebního 
zákona, ale bude naplněn také účel posuzování vlivů na životní prostředí, tj. bude zpracován 
objektivní odborný podklad pro výběr a následně schválení nejvhodnější varianty. 

Na základě vyhodnocení všech aspektů stanovených v prioritě (20) PÚR ČR bude výsledný 
koridor pro vysokorychlostní trať obsažený v A3 ZÚR MSK vymezen v co nejméně 
konfliktním území a v případě potřeby budou stanovena i potřebná kompenzační opatření. 
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Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 2 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Komentář: 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK je vymezení koridoru dopravní infrastruktury, který ovlivňuje 
migrační prostupnost území. Při návrhu všech variant tohoto koridoru byl brán mimo jiné 
zřetel i na potřebu zajištění migrační propustnosti krajiny jak pro volně žijící živočichy, tak 
i pro člověka. Požadavek na zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy 
a člověka je jedním z navrhovaných kritérií a podmínek pro rozhodování v ploše 
vymezeného koridoru. Zajištění migrační propustnosti krajiny lze však v určitých aspektech 
(např. stavebně-technickým řešením, organizací výstavby apod.) řešit až v rámci nižšího 
stupně projektové dokumentace. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 2 

(21)   Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 
v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž 
území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené 
obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním 
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro 
vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Komentář: 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK není aktualizace vymezení nebo ochrana ploch veřejně 
přístupné zeleně. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 0 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 
turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. 
pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území 
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny 
a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat 
tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům 
tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských 
oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však 
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto 
způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby 
i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci 
těchto účinků). 

Komentář: 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK je vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať. Jedná se 
o vytvoření podmínek pro realizaci železniční infrastruktury pro veřejnou hromadnou dopravu 
představující jeden z vrcholů multimodální mobility v osobní dopravě. Vysokorychlostní trať 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Moravskoslezského kraje na udržitelný rozvoj území | ČÁST A: SEA 

22 

představuje krátké přepravní časy plynoucí z vysoké cestovní rychlosti, možnost využití času 
stráveného cestováním a nízkou energetickou náročnost. Železniční doprava je jedním 
z udržitelných druhů dopravy, jež má v porovnání s individuální automobilovou dopravou 
mnohem menší vliv na přírodu a krajinu. Vysoké rychlosti přepravy ji činí výrazně 
konkurenceschopnější. 

Samotný záměr bude mít vliv na prostupnost území. Při návrhu všech variant tohoto koridoru 
byl však brán mimo jiné zřetel i na potřebu zajištění migrační prostupnosti krajiny jak pro 
volně žijící živočichy, tak i pro člověka. Požadavek na zachování prostupnosti krajiny pro 
volně žijící živočichy a člověka je jedním z navrhovaných kritérií a podmínek pro rozhodování 
v ploše vymezeného koridoru. Zajištění migrační propustnosti krajiny lze však v určitých 
aspektech (např. stavebně-technickým řešením, organizací výstavby apod.) řešit až v rámci 
nižšího stupně projektové dokumentace. 

Pokud se týká požadavku na zmírnění dopadu nepříznivých účinků tranzitní železniční 
dopravy na městské nebo obecně obydlené oblastí, všechny varianty koridoru byly 
navrhovány s maximální snahou tyto dopady minimalizovat. Všechny varianty koridoru jsou 
v maximální míře vedeny v souběhu s dálnicí D1, příp. s železniční tratí č. 270.  

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 2 

(24)   Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. 
železniční, cyklistickou). 

Komentář: 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK je vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať. Jedná se 
o vytvoření podmínek pro realizaci železniční infrastruktury pro veřejnou hromadnou dopravu 
představující jeden z vrcholů multimodální mobility v osobní dopravě. Vysokorychlostní trať 
představuje krátké přepravní časy plynoucí z vysoké cestovní rychlosti, možnost využití času 
stráveného cestováním a nízkou energetickou náročnost. 

Základním cílem záměru, pro který jsou v rámci A3 ZÚR MSK vymezovány varianty koridoru, 
je nejenom zajištění propojení krajských měst, ale i naplnění potřeb mezinárodních 
přepravních vztahů, a to právě environmentálně šetrnou formou dopravy. Vymezením variant 
koridoru pro vysokorychlostní trať jsou tak vytvářeny podmínky pro zvyšování bezpečnosti 
a plynulosti dopravy, ochranu a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
hlukem a emisemi. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 2 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na 
bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Komentář: 

Předmětem A3 ZÚR MSK není vymezování ploch pro obytnou zástavbu nebo výrobní 
činnosti a to s ohledem na podrobnost řešení a obsahové náležitosti ZÚR stanovené 
stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb.  

Vlivy hlukové a imisní zátěže jsou do značné míry vlivy synergickými a kumulativními, 
způsobujícími při významném působení sekundárně poškození zdraví. V řešeném území se 
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nepředpokládá nadlimitní hluková zátěž podél nové trasy železnice v žádné z variant, 
protože při výstavbě nového železničního koridoru lze budovat protihluková opatření. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 0 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) 
s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 
povodní. 

Komentář: 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK není aktualizace podmínek pro preventivní ochranu území 
a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami. Priorita stanovená PÚR 
ČR je již promítnuta do priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území platných ZÚR MSK a dále zohledněna návrhem konkrétních ploch a koridorů 
obsažených v platných ZÚR MSK. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 0 

(26)   Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod. 

Komentář: 

Požadavek na vymezování zastavitelných ploch se netýká s výjimkou rozvojových ploch 
nadmístního významu řešení ZÚR, ale řešení územních plánů.  

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK není vymezování zastavitelných ploch. Navrhované 
varianty koridoru pro vysokorychlostní trať se dotýkají záplavových území řeky Odry, Husího 
potoka a řeky Bílovka. Minimalizaci dopadu průchodu samotného záměru se záplavovým 
územím však lze řešit až v rámci konkrétního projektového stavebně-technického řešení 
stavby, nikoliv v úrovni ZÚR. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 0 

(27)   Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými 
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto 
obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech 
a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení 
(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou 
posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí.  
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(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně 
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů 
a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
s veřejností. 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí. 

(29)   Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch 
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby 
a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro 
rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné 
možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro 
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné 
zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti. 

Komentář: 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK není aktualizace koncepce zásobování vodou nebo čištění 
odpadních vod ani konkrétních ploch a koridorů této technické infrastruktury. Platné ZÚR 
MSK zohlednění této priority již obsahují, a to v prioritách územního plánování kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 0 

(31)   Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace 
jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného 
zásobování území energiemi. 

Komentář: 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK není aktualizace podmínek pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů. 

Vztah A3 ZÚR MSK k danému cíli ochrany životního prostředí: 0 
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(32)   Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve 
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské 
struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch 
přestavby. 

Priorita neobsahuje cíl ochrany životního prostředí. 

 

Dále je posuzován vztah A3 ZÚR MSK k cílům a prioritám dalších relevantních strategických 
dokumentů – viz následující tabulky. 

Tabulka 2: Vztah A3 ZÚR MSK ke Státní politikce životního prostředí ČR pro období 2012/2020 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 

- Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu; 

- Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního 
vlivu na životní prostředí; 

- Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového 
prostředí. 

2 

 

Komentář:  

A3 ZÚR MSK obsahuje koridor pro železniční dopravu (VRT), jehož realizace bude 
vyžadovat zábor ZPF a PUPFL. 

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 

- Snižování emisí skleníkových plynů, 

- Snížení úrovně znečištění ovzduší; 

- Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů 
energie) 

2 

Komentář:  

A3 ZÚR MSK obsahuje koridor pro železniční dopravu (VRT), jehož realizace přispěje ke 
zlepšení kvality ovzduší v kraji a snížení spalování pohonných hmot a silniční dopravy jako 
celku. 

Ochrana přírody a krajiny 

- Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny; 

- Zachování přírodních a krajinných hodnot; 

- Zlepšení kvality prostředí v sídlech 

2 

Komentář:  

A3 ZÚR MSK obsahuje koridor VR1 pro železniční dopravu (VRT), jehož realizace povede ke 
střetům s předměty ochrany životního prostředí, ÚSES, ZCHÚ a lokalitami Natura 2000. 
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Tabulka 3: Vztah A3 ZÚR MSK ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR 2030 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030 

1. Lidé a společnost 

Rodina a komunita: Společenské klima je vůči rodinám 
všestranně příznivé, bariéry a společenské tlaky jsou 
minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství požívají 
zvláštní zákonné ochrany a jsou společensky vysoce oceňovány. 

Práce: Technologický a sociální rozvoj rozšiřují přístup k důstojné 
práci. 

Nerovnosti: Strukturální nerovnosti ve společnosti jsou nízké. 

Vzdělávání: Vzdělávání rozvíjí individuální potenciál jedinců 
a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporuje 
soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj. 

Zdraví: Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 

Kultura: Vyšší veřejné investice podporují klíčové funkce kultury 
a rovný přístup ke kultuře a kreativitě. 

2. Hospodářský model 

Hospodářské instituce: Ekonomika dlouhodobě roste a domácí 
sektor je silný. 

Výzkum, vývoj a inovace: Česko má dobře fungující a stabilní 
instituce pro podporu aplikovaného výzkumu a vývoje a pro 
identifikaci příležitostí v této oblasti. 

Hospodaření se zdroji: Přírodní zdroje jsou využívány co 
nejefektivněji a nejšetrněji tak, aby se minimalizovaly externí 
náklady, které jejich spotřeba působí. 

Infrastruktura: Ekonomické aktivity podporuje stabilní a funkční 
infrastruktura. 

Soustava veřejných financí: Fiskální systém jako předpoklad 
úspěšného hospodářství je stabilní. 

3. Odolné ekosystémy 

o Krajina a ekosystémové služby: Krajina ČR je pojímána jako 
komplexní ekosystém a ekosystémové služby poskytují vhodný 
rámec pro rozvoj lidské společnosti. 

o Biologická rozmanitost: Česká krajina je pestrá a dochází 
k obnově biologické rozmanitosti. 

o Voda v krajině: Krajina je adaptována na změnu klimatu a její 
struktura napomáhá zadržování vody. 

o Péče o půdu: Půdy jsou chráněny před degradací a potenciál 
krajiny je v maximální možné míře využíván k zachycování 
a ukládání uhlíku. 

4. Obce a regiony 

Surbanizace a rostoucí prostorová mobilita: Veřejné služby 
v území jsou pro všechny obyvatele lépe dostupné. 

 

 

 

 

 

2 
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Regionální nerovnosti: Růst kvality života v jednotlivých 
municipalitách snižuje regionální nerovnosti. 

Nárůst významu nestátních aktérů a rozvoj komunit: Kvalitní 
urbánní rozvoj sídelních útvarů je zajištěn (Města jsou přátelská 
ke všem věkovým skupinám; Obce běžně plánují rozvoje za 
účasti veřejnosti). 

Kompetence a kvalita územní veřejné správy pro udržitelný rozvoj 
sídel: Územní veřejná správa cíleně využívá nástroje pro 
udržitelný rozvoj municipalit. 

Adaptace sídel na změnu klimatu: Města a obce omezila emise 
skleníkových plynů a adaptovala se na negativní dopady změny 
klimatu. 

5. Globální rozvoj 

Globální prostředí podporující udržitelný rozvoj: Česká republika 
aktivně a s důrazem na národní priority spoluutváří prostředí 
podporující udržitelný rozvoj na globální úrovni a na úrovni 
Evropské unie. 

Koherence politik: Posílením koherence vnitřních politik s vnějším 
dopadem podporuje Česká republika globální udržitelný rozvoj. 

6. Dobré vládnutí 

Demokratičnost vládnutí 

Dlouhodobá efektivita vládnutí 

 

Hlavní cíle oblasti (spadající pod obě podkapitoly zároveň): 

 Tvůrci a tvůrkyně veřejných politik mají znalosti a dovednosti, 
které jim umožňují plnohodnotnou účast ve veřejné rozpravě. 

 Veřejné politiky jsou soudržné ve vztahu k cílům strategického 
rámce Česká republika 2030. 

 Tvůrci a tvůrkyně veřejných politik mají kvalitní a snadno 
dostupná data a informace pro potřeby rozhodování. 

 Inovace v tvorbě veřejných politik jsou progresivním řešením, 
které zvyšuje demokratičnost a/nebo dlouhodobou efektivitu 
veřejných politik; takové inovace jsou trvalou součástí fungování 
veřejné správy na všech úrovních. 

 Zvýšila se kvalita vládnutí z hlediska příjemců veřejných politik 

 

Komentář: 

Realizace A3 ZÚR MSK podpoří snížení imisního zatížení škodlivinami ze spalování 
pohonných hmot, sníží zatížení silniční sítě, zrychlí a zefektivní železniční dopravu a zlepší 
tak podmínky ochrany zdraví obyvatelstva i kvalitu života v sídlech. Současně ale realizace 
A3 ZÚR MSK vytvoří v území migrační bariéru, přispěje k fragmentaci území, bude 
vyžadovat zábor ZPF a PUPFL a zvýší zatížení hlukem podél trasy koridoru. 
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Tabulka 4: Vztah A3 ZÚR MSK k Dopravní politice ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 

Vytváření podmínek pro konkurenceschopnost ČR 

Modernizovat a dobudovat dopravní infrastrukturu 
v mezinárodním kontextu (prioritně síť TEN-T) s ohledem na 
konkurenceschopnost ČR a s ohledem na potřeby průmyslu, 
rozvoje cestovního ruchu a ostatních sektorů hospodářství ČR se 
nesmí stát periferií uprostřed Evropy. 

2 

Vytváření podmínek pro soudržnost regionů 

Modernizovat dopravní infrastrukturu s ohledem na zajištění 
kvalitní dostupnosti všech krajů a s ohledem na podporu regionů 
definovanou ve Strategii regionálního rozvoje. Stav dopravní 
infrastruktury nesmí být příčinou zvyšování meziregionálních 
rozdílů ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů. 

2 

Nákladní doprava jako součást logistického procesu 

Hledat účinná a udržitelná logistická řešení s využitím principu 
komodality s cílem podpořit multimodalitu přeprav, optimalizovat 
kapacitu dopravní infrastruktury a využití energií a rovněž 
zpřístupnit logistické služby malým a středním podnikatelským 
subjektům v sektoru průmyslu, obchodu a zemědělství. 

2 

Komentář: 

A3 ZÚR MSK obsahuje koridor VRT, který je významným článkem pro dosažení naplnění 
uvedených cílů.  V části priority, specifické cíle a opatření obsažené v tomto dokumentu bylo 
mimo jiné stanoveno následující opatření: „Modernizovat a dobudovat dopravní infrastrukturu 
v mezinárodním kontextu (prioritně síť TEN-T) s ohledem na konkurenceschopnost ČR 
a s ohledem na potřeby průmyslu, rozvoje cestovního ruchu a ostatních sektorů 
hospodářství.“ Vymezením koridoru pro VRT v rámci A3 ZÚR MSK tak dochází k naplnění 
předmětného opatření. 
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Tabulka 5: Vztah A3 ZÚR MSK ke Státnímu programu ochrany přírody a krajiny ČR 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

- udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny s mozaikou 
vzájemně propojených biologicky funkčních prvků a částí, 
schopných odolávat vnějším negativním vlivům;  

- udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny; 

- zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především 
omezením zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti 
a omezením další fragmentace s přednostním využitím 
ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně; 

- zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu 
ZCHÚ a vymezený ÚSES 

1 

- obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit 
schopnosti krajiny odolávat a přizpůsobovat se 
očekávaným klimatickým změnám,  

- zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku,  

- zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních 
a mokřadních ekosystémů obnovením volné prostupnosti 
vodního prostředí a omezit jeho další fragmentaci 

0 

- zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného 
a neobnovitelného přírodního zdroje 

 

2 

Komentář: 

A3 ZÚR MSK respektuje vymezené cíle a deklaruje ochranu krajiny stanovením kritérií 
a podmínek pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru VRT a úkolů pro územní 
plánování, které mj. vyžadují minimalizovat vlivy vlivů na přírodní a krajinné hodnoty 
dotčeného území, zejména zásahů do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

Realizace koncepce vyžaduje zábor zemědělské a lesní půdy a bude mít negativní vliv na 
krajinný ráz a fragmentaci území. 
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Tabulka 6: Vztah A3 ZÚR MSK k Národnímu programu snižování emisí 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Národní program snižování emisí, Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování 
kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A, Opatření obecné povahy o 

vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z 

- snížit zátěž životního prostředí látkami poškozujícími 
ekosystémy a vegetaci především díky podpoře nových 
environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu 
energetických úspor,  

- vytvořit předpoklady pro regeneraci postižených složek 
životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, 
která plynou ze znečištění ovzduší. 

2 

- přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod 
platné imisní limity. 

2 

- přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší 
benzo(a)pyrenem pod platný cílový imisní limit. 

2 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí 2 

Komentář: 

Realizace koncepce přispěje ke snížení intenzity silniční dopravy a tím následně ke snížení 
imisního zatížení území. Přitom je její náplní jedno z opatření – výstavba železničních tratí, 
včetně VRT. 
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Tabulka 7: Vztah A3 ZÚR MSK k Národní strategii ochrany biologické rozmanitosti 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti  

Podpora obnovy a vytváření ekologicky významných krajinných 
segmentů (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní 
porosty zvláště pak nivní louky atd.). 

0 

Zachování nebo zvýšení současné výměry lesů jako minimálního 
základu pro uplatňování potřeb ochrany lesní biodiverzity při 
zachování všech ostatních funkcí lesa. 

2 

Zlepšení retenční funkce krajiny diverzifikací využívání krajiny 
a krajinných prvků a odstraněním melioračních úprav 
v zemědělsky neperspektivních částech krajiny. 

0 

Prosazování účinných protipovodňových opatření s využitím 
přirozených hydroekologických funkcí. 

0 

Podpora významu zvláště chráněných území a ÚSES zajištění 
prostupnosti krajiny 

1 

Dokončení systému účinného čištění odpadních vod na území 
České republiky. 

0 

Snížit rizika znečištění podzemních a povrchových vod ze starých 
ekologických zátěží a ekologických havárií. 

0 

Zachování pestrých hydromorfologické útvarů, umožnit jejich 
vznik, existenci a ošetřit jejich ochranu 

0 

Posílení nástroje podporujícího opětovné využití starých 
průmyslových zón (brownfields). 

0 

Realizace chybějících skladebných částí ÚSES. 1 

Omezování fragmentace krajiny způsobené migračními 
bariérami. 

1 

Komentář: 

Realizace koncepce bude vyžadovat zábor ZPF a PUPFL a vytvoří v území migrační bariéru 
s dopadem na fragmentaci lesních porostů a krajiny obecně.  

A3 ZÚR MSK deklaruje stanovením kritérií a podmínek pro rozhodování v ploše vymezeného 
koridoru VRT požadavek na zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy 
a člověka. 
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Tabulka 8: Vztah A3 ZÚR MSK ke Koncepci ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje  

- prosazovat maximální hospodárnost s dosud 
nezastavěnými územími, bránit významnějším trvalým 
záborům zemědělského půdního fondu,  

- výstavbu ve volné krajině omezit na případy vylučující 
alternativy a na významné stavby ve veřejném zájmu,  

- v případě realizace dopravních staveb je nutné 
respektovat zejména cíle a opatření v ochraně krajiny, 
např. v případě významných liniových staveb, které se 
mohou stát ekologickou bariérou zajistit posouzení vlivu 
na šíření (migraci) živočichů a přijmout nezbytná opatření 
k eliminaci negativních vlivů fragmentace krajiny,  

- nepřipustit další úpravy vodních toků, které by zkracovaly 
délku jejich trasy, denaturalizovaly charakter koryta a nivy 
a celkově snižovaly jejich ekologickou a estetickou 
hodnotu; výjimky jsou možné pouze v zájmu ochrany 
zdraví a majetku,  

- zamezit plošné redukci území se zvýšenou estetickou 
(krajinářskou) hodnotou,  

- další snižování krajinné heterogenity je přípustné pouze 
tam, kde je zároveň doprovázeno zvýšením výměry 
ekologicky hodnotných ekosystémů,  

- zajistit ochranu lokalit evropského významu soustavy 
Natura 2000,  

- podporovat opatření pro zajištění průchodnosti pozemních 
komunikací pro obojživelníky v místech intenzivní 
migrace.  

1 

Komentář: 

A3 ZÚR MSK respektuje vymezené cíle a deklaruje ochranu krajiny stanovením kritérií 
a podmínek pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru VRT a úkolů pro územní 
plánování, které mj. vyžadují minimalizovat vlivy vlivů na přírodní a krajinné hodnoty 
dotčeného území, zejména zásahů do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

A3 ZÚR MSK deklaruje stanovením kritérií a podmínek pro rozhodování v ploše vymezeného 
koridoru VRT požadavek na zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy 
a člověka. 
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Tabulka 9: Vztah A3 ZÚR MSK k Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje včetně aktualizací 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje včetně aktualizací 

- podpora prevence vzniku odpadů, zpomalování trendu 
nárůstu produkce odpadů v souladu s principy trvale 
udržitelného rozvoje, snižování měrné produkce odpadů;  

- podpora systému separace dále využitelných složek 
komunálního odpadu a odděleného sběru nebezpečných 
složek komunálního odpadu;  

- podpora systémů pro materiálové nebo energetické využití 
odpadů;  

- omezování skládkování odpadů, snížení počtu skládek, 
rekultivace zaplněných skládkových prostor;  

- podpora integrace obcí za účelem společného řešení 
nakládání s komunálními odpady;  

- vybudování sítě zařízení pro nakládání s odpady v kraji 
v rámci integrovaného systému;  

- vybudování krajského centra pro odpadové hospodářství.  

 

0 

Komentář: 

Při realizaci koncepce a omezeně při jejím provozu budou produkovány odpady, s nimiž bude 
nakládáno v souladu s cíli koncepce.   

 

Tabulka 10: Vztah A3 ZÚR MSK ke Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 

Propojenější a chytřejší kraj – Koridorové tratě otevírají kraj 
světu, regionální železnice vyžadují modernizaci. 

Koridorové tratě ležící v kraji jsou kvalitní a rekonstruované. 
Regionální tratě jsou zastaralé, s výjimkou několika opravených a 
elektrifikovaných tratí. Z hlediska tranzitních koridorů má kraj 
geograficky výhodnou polohu, která mu umožňuje stát se 
součástí panevropské sítě vysokorychlostních železnic. Nová 
vysokorychlostní trať uvolní stávající kapacity, které lze využít pro 
nákladní dopravu. 

 

 

2 

 

 

Komentář: 

Koncepce počítá se zlepšením dopravního železničního spojení s dalšími místy ČR 
prostřednictvím vysokorychlostní trati. 
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Tabulka 11: Vztah A3 ZÚR MSK ke Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (akt. 
2006) 

Koncepce/Cíl 
Vztah A3 ZÚR MSK 
k danému cíli 

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (akt. 2006) 

Obecná a územních ochrana: 

- Ochrana mokřadů 

- Doplnění (zhodnocení) soustavy přírodních parků 

- Obnova vodního režimu v krajině 

Lesnictví 

- Zvýšení lesnatosti 

Zemědělství 

- Ochrana povrchových a podzemních vod 

Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech 

- Rozvoj infrastruktury a vybavenosti venkovských sídel 

- Podpora hospodářských činností, diversifikace činností, 
zakládání mikropodniků a cestovní ruch 

Modernizace a budování technické infrastruktury 

- rozvoj dopravní dostupnosti 

- rozvoj cestovního ruchu 

- rozvoj a zkvalitnění občanské vybavenosti a života 

Péče o krajinu a zlepšování životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Komentář: 

A3 ZÚR MSK obsahuje koridor pro VRT, jehož realizace povede k rozvoji dopravní 
dostupnosti, zlepšení podmínek cestovního ruchu i podnikání, ale také k záborům 
zemědělské a lesní půdy a k negativním vlivům na krajinný ráz. 

 

Závěr: 

A3 ZÚR MSK je s relevantními cíli výše uvedených koncepcí v souladu, v dílčích cílech 
týkajících se zejména ochrany ZPF, PUPFL, ochrany přírody a krajiny ale může 
potenciálně dojít k částečnému rozporu. 

Cíle zapracované v dalších koncepcích, výše neuvedených, nemají pro hodnocení 
A3 ZÚR MSK význam. 
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3 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a 
jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika 
územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace. 

3.1  Vymezení území 

Řešené území, tj. Moravskoslezský kraj, sousedí s Olomouckým krajem na západě, 
Zlínským krajem na jihu, severní hranici má s Polskou republikou a východní hranici se 
Slovenskem. 

 

Obrázek 2: Situace Moravskoslezského kraje (Zdroj: Google Maps) 

Moravskoslezský kraj je jednou z nejprůmyslovějších oblastí ČR se značnými rozdíly mezi 
jednotlivými částmi kraje. Kraj se skládá z celkem 6 okresů (od západu Bruntál, Opava, Nový 
Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a území 22 obcí s rozšířenou působností. 
V kraji se nachází celkem 300 obcí, z toho 6 statutárních měst, 35 měst a 3 městyse. 
Zaujímá rozlohu 5 427 km² a žije v něm 1 203 299 obyvatel (údaj k 31. 12. 2018). 

Kraj se rozprostírá od Jeseníků po Beskydy. Na západní hranici kraje se nachází Hrubý 
Jeseník s nejvyšší horou Pradědem (1491 m n. m.). Na jihovýchodě a východě, při hranicích 
se Slovenskem a Polskem, se nacházejí Moravskoslezské Beskydy s nejvyšším vrcholem 
Lysou horou (1 323 m n. m.), která je turisty velmi vyhledávaná. Jihozápadní část kraje tvoří 
nedotčené oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Mezi horami leží i níže položené 
oblasti, konkrétně nejjižnější výběžek Slezské nížiny, který je tvořen Opavsko-ostravskou 
pánví. Na ni dále na jihu navazuje přirozený krajinný koridor Moravská brána. Nižšími 
polohami protékají řeky Odra, Opava, Ostravice, Olše atd. 

V rámci A3 ZÚR MSK je řešena pouze část území od Ostravy po hranici se sousedním 
Olomouckým krajem. Návaznost bude řešit Aktualizace č. 4 ZUR Olomouckého kraje. 

Předmětem řešení A3 ZÚR MSK je vymezení koridoru vysokorychlostní dopravy VR1 
v úseku (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, řešený ve čtyřech variantách: 

 VR1A – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-
Svinov, nová stavba;  
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 VR1B – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-
Svinov, nová stavba, včetně tzv. Vítkovické spojky; 

 VR1C – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-
Svinov, nová stavba; 

 VR1D – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-
Svinov, nová stavba, včetně tzv. Vítkovické spojky.  

Zbývající úsek Ostrava-Svinov – Bohumín není předmětem A3 ZÚR MSK a zůstává 
vymezen jako koridor územní rezervy D507. 

3.2 Klimatické poměry  

Moravskoslezský kraj zasahuje do několika klimatických oblastí: 

 

Obrázek 3: Klimatické oblasti v Moravskoslezském kraji (Zdroj: Národní geoportál INSPIRE) 

3.3 Imisní charakteristika 

Z hlediska imisní charakteristiky je situace ovlivňována jak emisemi z průmyslového 
Ostravska a Karvinska, tak dálkovým přenosem emisí z průmyslových oblastí Polska a také 
související dopravou. 

To dokazují také mapy průměrných koncentrací znečištění ovzduší sledovaného ČHMÚ za 
roky 2013–2018, dostupné na stránkách www.chmi.cz, na jejichž základě lze stanovit 
koncentrace škodlivin v ovzduší ve čtvercích 101 km. Je zřejmé, že největším problémem 

teplá 

mírně teplá 

chladná 

http://www.chmi.cz/


Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Moravskoslezského kraje na udržitelný rozvoj území | ČÁST A: SEA 

37 

zejména průmyslových oblastí a tedy také řešené části území jsou zvýšené koncentrace 
PM10, PM2,5, NOx a benzo(a)pyrenu.  

Z hlediska překračování imisních limitů náleží Moravskoslezský kraj k oblastem s vysokým 
imisním zatížením.  

Průměrné lokální koncentrace jsou v řešené části Moravskoslezského kraje následující 
(Zdroj: ČHMÚ): 

- NO2: K překračování ročního imisního limitu NO2 dochází pouze na omezeném počtu 
stanic (od 2 do 4 % lokalit v posledních pěti letech), a to na dopravně exponovaných 
lokalitách aglomerací a velkých měst mimo řešené území, 

- PM10: K překročení 24hodinového imisního limitu PM10 došlo v roce 2018 na 31 % 
stanic. Nejvíce zatíženou souvislou oblastí byla, stejně jako v předešlých letech, 
aglomerace Ostrava-Karviná-Frýdek-Místek (O/K/F-M), ve které byl denní imisní limit 
PM10 v roce 2018 překročen na většině stanic. 24hodinový imisní limit PM10 však bývá 
překračován i v dalších zónách a aglomeracích. V roce 2018 byly nadlimitní koncentrace 
naměřeny jak v aglomeraci O/K/F-M, tak i v Moravskoslezském kraji bez údajů z aglo-
merace O/K/F-M. Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 byl v roce 2018 
překročen na 2,1 % stanic, tj. na 3 z celkového počtu 146 stanic v ČR s dostatečným 
počtem dat pro hodnocení, a to na průmyslové lokalitě Ostrava-Radvanice ZÚ 
a Ostrava-Přívoz a na venkovské lokalitě Věřňovice (vše v aglomeraci Ostrava-Karviná-
Frýdek-Místek). Roční chod koncentrací PM10 v roce 2018 měl typický průběh s jasnou 
dominancí podzimních a zimních měsíců, pro které je příznačný nejméně častý výskyt 
dobrých rozptylových podmínek. 

- PM2,5 roční: Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 byl v roce 2018 překročen 
na 1,2 % území ČR s cca 6,1 % obyvatel. V roce 2017 se jednalo o 0,9 % plochy 
s 4,9 % obyvatel, v roce 2016 o 0,5 % plochy s 3 % obyvatel. Překročení imisního limitu 
bylo zaznamenáno na 13 stanicích (16 %) z celkového počtu 80, v roce 2017 na 10 
stanicích (12,7 %) z celkového počtu 79 a v roce 2016 na 10 stanicích (12,3 %) z 81. 
Všechny stanice, u nichž došlo v roce 2018 k překročení ročního imisního limitu, leží na 
území Moravskoslezského kraje převážně v aglomeraci O/K/F-M, 

- Benzo(a)pyren: Nejvyšší roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu jsou dlouhodobě 
zaznamenávány na celém území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (O/K/F-M) 
v důsledku nejvyššího emisního zatížení v rámci ČR (z různých typů zdrojů) a vlivu 
přeshraničního přenosu z Polska. Stejně jako v minulých letech i v roce 2018 byla 

nejvyšší hodnota roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu (7,7 ng.m–3) 

zaznamenána na průmyslové lokalitě Ostrava-Radvanice ZÚ a hodnota imisního limitu 
byla tedy překročena více než sedminásobně.  Nadlimitní hodnoty lze očekávat 
i v dalších obcích s vyšším podílem vytápění domácností pevnými palivy, kde se 
benzo[a]pyren rutinně neměří. Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu na 
lokalitách v posledních deseti letech kolísají a nevykazují výrazný trend, maxima se 
projevují v zimním období. 

 

Koncentrace dosahované v roce 2018 a za pětiletí 2014–2018  lze odečíst z následujících 
map Ročenky ČHMÚ: 
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Obrázek 4: Oblasti s překročeným imisním limitem pro ochranu ekosystémů a vegetace 
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Vývoj území bez realizace A3 ZÚR MSK by byl z hlediska ochrany ovzduší mírně negativní – 

nedošlo by ke snížení intenzity průjezdů silničních vozidel  z důvodu nerealizace koridoru pro 

VRT, u nějž se předpokládá částečná náhrada silniční přepravy za železniční bez spalování 

pohonných hmot. Zároveň výstavbou VRT dojde k výraznému posílení kapacity stávajících 

koridorových tratí, které jsou v současné době na hranici svých kapacit, a to jak v oblasti 

osobní, tak nákladní dopravy, z čehož plyne posílení role železniční ve srovnání s dopravou 

silniční. 

3.4  Voda 

Páteřním tokem celého území je řeka Odra (854 km dlouhá řeka, z toho 113 km je v Česku) 
se svými přítoky Opavou (s přítokem Moravicí), Ostravicí, Olší, Bílovkou, Lubinou, Husím 
potokem a dalšími. Na relevantních tocích jsou vyhlášena záplavová území. Vymezované 
varianty koridoru pro vysokorychlostní trať se dotýkají záplavových území řeky Odry, Husího 
potoka a řeky Bílovky. 

Kvalita vody v tocích se postupně pod většími sídly zlepšuje díky postupující intenzifikaci 
ČOV. 

Území, v němž má být realizován koridor VR1, nespadá do žádné CHOPAV. Prochází 
jedním ochranným pásmem zdroje přírodních léčivých vod lázeňského místa Nový Darkov 
v Klimkovicích. 

Vývoj území bez realizace A3 ZÚR MSK je v tomto ohledu mírně pozitivní – nedošlo by 
k mírnému zvýšení rizika znečištění povrchových nebo podzemních vod z případné havárie 
vlakové soupravy nebo v době stavby trati. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
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3.5 Nerostné suroviny a přírodní zdroje (horninové prostředí) 

V řešené části území se nachází kromě ložisek černého uhlí jen ojedinělá ložiska jiných 
nerostných surovin. Hlavním zdrojem nerostného bohatství v této části území je černé uhlí 
v ložiscích kolem Ostravy a Karviné.  

Všechny navrhované varianty procházejí CHLÚ 14400000 Čs. část Hornoslezské pánve 
(černé uhlí, zemní plyn) a 07100100 Rychvald (zemní plyn).  

 

 

Obrázek 5: Ilustrační zákres ložisek nerostných surovin v řešeném území (Zdroj: Česká geologická služba) 

Vývoj území bez realizace A3 ZÚR MSK je v tomto ohledu neutrální. 

3.6 Poddolovaná a sesuvná území 

V severní části řešené části území se nacházejí rozsáhlá poddolovaná území, jimiž budou 
procházet trasy železnice ve všech variantách – 4535 Svinov a okrajově 4541 Mariánské 
Hory. V jižní části řešeného území se nacházejí plošně menší pozůstatky po těžbě železné 
rudy a metalických rud v oblasti kolem Oder a Vražného.  

Vývoj území bez realizace A3 ZÚR MSK by byl v tomto ohledu mírně pozitivní – nedocházelo 
by k rizikovým otřesům při stavebních pracích ani při pojezdech vlakových souprav. 

3.7 Příroda a krajina 

Řešené území spadá do bioregionů: 

2.3 Ostravský bioregion 

Zabírá Ostravskou pánev s řadou podmáčených stanovišť na hlínách, se silným 
antropogenním narušením hlubinou těžbou uhlí a koncentrací měst a těžkého průmyslu. Ve 
volné krajině dnes převažuje orná půda. Časté zastoupení mají také vlhké louky, vodní 
plochy a olšové lesy. Flóra je uniformní, relativně chudá s převahou vodních, mokřadních, 
bažinných a lužních druhů. Fauna je zásadně determinována antropogenním vlivem celého 
území. 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Moravskoslezského kraje na udržitelný rozvoj území | ČÁST A: SEA 

46 

2.4 Pooderský bioregion 

Bioregion je tvořen nivami řeky Odry a jejích přítoků, je typicky nivní se středoevropskou 
vlhkomilnou a mokřadní biotou. V současné době jsou zde hojně zastoupeny vlhké louky, 
rybniční soustavy a menší lužní lesy se zpravidla hodnotnou biotou. Flóra je zastoupena 
především druhy vodních a bažinatých stanovišť. Fauna je díky zachovalému přírodnímu 
prostředí relativně bohatá. 

3.4 Hranický bioregion 

Do řešeného území zasahuje pouze okrajově. V regionu převažují dubohabrové háje. Ve 
flóře i fauně dochází k prolínání prvků karpatského a hercynského předhůří. Biota je 
poměrně bohatá se zastoupením subtermofilních druhů vázaných na vápence. 
Charakteristická je absence většiny horských druhů. 

Velkoplošná zvláště chráněná území 

Řešená část území zahrnuje velkoplošné zvláště chráněné území (CHKO Poodří), které je 
současně lokalitou Natura 2000 – EVL a PO Poodří, a některá dále jmenovaná maloplošná 
ZCHÚ. 

Všechny čtyři navržené varianty VRT prochází přes území CHKO Poodří. Varianty VR1A 
a VR1B zasahují pouze do okrajové části CHKO v blízkosti Klimkovic a Jistebníku. Varianty 
VR1C a VR1D prochází územím CHKO Poodří také v blízkosti Pustějova a zasahují 
centrální část CHKO – lokalitu Na Oderských loukách. 

Území CHKO Poodří se nachází v severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi 
Mankovice a Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem města Ostravy (k. ú. Svinov). Plošná 
výměra činí zhruba 81,5 km2. Jádrovou částí je rovinatá niva řeky Odry, na kterou navazují 
zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 
mezi 212 m n. m. (Odra u PR Rezavka) a 310 m n. m. (na komunikaci mezi Šenovem 
u Nového Jičína a Bernarticemi nad Odrou, SSV od vrchu Salaš). 

Na území CHKO Poodří se nachází 10 maloplošných zvláště chráněných území. 

V trase koridoru nebo v jeho těsné blízkosti se nachází také EVL Kunín, která nebude 
dotčena, a EVL a PO Poodří. 

 

Obrázek 6: Ilustrační zákres lokalit Natura 2000 v trase koridoru 

Předmětem ochrany CHKO Poodří je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích 
přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému, s typickým 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Moravskoslezského kraje na udržitelný rozvoj území | ČÁST A: SEA 

47 

krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních aluviálních porostů, porostů lužního 
lesa, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo les, se starými rameny vodních toků, 
trvalými a periodickými tůněmi, prameništi ve svazích říčních teras a rybníky s druhově 
pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků a s přírodními 
hodnotami krajiny spočívajícími v zachovalé dynamice přirozených říčních procesů 
meandrujících toků a režimu povrchových rozlivů.  

Předmětem ochrany jsou také mokřadní společenstva a na ně vázané vzácné a zvláště 
chráněné druhy rostlin a živočichů, rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně 
dochovaných památek historického osídlení. 

Lokality soustava Natura 2000 

Základní popis Ptačí oblasti Poodří (PO Poodří) 

PO Poodří (kód: CZ0811020) byla vyhlášena Nařízením vlády ČR č. 25/2005 Sb. na ploše 
8042 ha. Území se nachází mezi obcemi Ostrava-Jih a Jeseník nad Odrou. Hranice ptačí 
oblasti jsou totožné s hranicemi CHKO Poodří, území tvoří úzký pruh podél řeky Odry, který 
je 32 km dlouhý a 4 km široký. 

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace těchto druhů ptáků: bukač velký (Botaurus 
stellaris), kopřivka obecná (Anas streperaa), ledňáček říční (Alcedo atthis), moták pochop 
(Circus aeruginosus) a jejich biotop (§ 1 nařízení Vlády ČR). 

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy 
ptáků, pro které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění 
podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany 
(§ 1 nařízení Vlády ČR). 

Mokřadní charakter EVL Poodří nabízí řadu vhodných stanovišť pro vodní a mokřadní druhy 
ptáků jak v době hnízdění, tak při tahu. Při jarním tahu se jako významný potravní zdroj 
uplatňují mělce zaplavené louky v nivě Odry (až 20 km2). Na vodních tocích, zejména na 
meandrujícím toku řeky Odry po celé délce v oblasti (45 říčních kilometrů), se nachází 
výborné podmínky ledňáček říční (Alcedo atthis). Na rybnících s rozsáhlejšími porosty 
rákosu nebo orobince hnízdí bukač velký (Botaurus stellaris), další z předmětů ochrany – 
moták pochop (Circus aeruginosus) neobsazuje jen rybníky se zachovalým tvrdými porosty 
vodních rostlin, ale také louky s drobnými mokřady s rákosinami nebo odvodňovací kanály 
s ostrovy rákosu i obilná pole. Z početných druhů na tahu je jedním z nejvýznamnějších 
druhů kopřivka obecná (Anas strepera), tento druh v oblasti rovněž hnízdí (zdroj: AOPK ČR). 

Základní popis EVL Poodří 

EVL Poodří (kód: CZ0814092) byla vyhlášena Nařízením vlády ČR č.132/2005 Sb. na ploše 
5 235 ha. Jedná se o údolní nivu řeky Odry jihovýchodně od Ostravy v úseku Jistebník – 
Studénka – Mankovice, včetně jejích říčních teras. 

Předmětem ochrany EVL jsou následující přírodní stanoviště: 

3130 – Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně 
kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea 
uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 

3140 – Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 

3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 

6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis) 

9170 – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

91E0* – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

http://ptaci.natura2000.cz/index.php?page=druh_detail&DruhID=19
http://ptaci.natura2000.cz/index.php?page=druh_detail&DruhID=19
http://ptaci.natura2000.cz/index.php?page=druh_detail&DruhID=71
http://ptaci.natura2000.cz/index.php?page=druh_detail&DruhID=60
http://ptaci.natura2000.cz/index.php?page=druh_detail&DruhID=30
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91F0 – Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), 
j. habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým 
(F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)  

Poznámka: symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť 

 

Mezi další předměty ochrany EVL Poodří patří následující evropsky významné druhy 
živočichů: 

svinutec tenký (Anisus vorticulus) 

kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

ohniváček černočárný (Lycaena dispar) 

modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) 

páchník hnědý (Osmoderma eremita *) 

čolek velký (Triturus cristatus) 

velevrub tupý (Unio crassus) 

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) 

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) 

Poznámka: symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť 

 

Při realizaci A3 ZÚR MSK je možno v místě vedení jednotlivých variant trasy koridoru VR1 
očekávat výskyt a dotčení následujících zvláště chráněných druhů a stanovišť: 

Tabulka 12: Výskyt a dotčení zvláště chráněných druhů a stanovišť v trase koridoru VR1 

Předmět ochrany Možné dotčení hodnocenou koncepcí  

3130 - ne, v místě navržených ploch změn využití území se tento typ 
přírodního stanoviště nevyskytuje 

3140 - ne, v místě navržených ploch změn využití území se tento typ 
přírodního stanoviště nevyskytuje 

3150 - ano, tento typ přírodního stanoviště se vyskytuje v trase koridoru 
VRT ve variantě VR1A a VR1B. Nelze tedy vyloučit jeho negativní 
ovlivnění realizací hodnocené koncepce. 

6510 - ano, tento typ přírodního stanoviště se vyskytuje v trase Vítkovické 
spojky, která je součástí koridoru ve variantě VR1B a VR1D. Nelze 
tedy vyloučit jeho negativní ovlivnění realizací hodnocené koncepce. 

9170 - ne, v místě navržených ploch změn využití území se tento typ 
přírodního stanoviště nevyskytuje 

91E0* - ano, tento typ přírodního stanoviště se vyskytuje v trase koridoru 
VRT ve všech navržených variantách. Nelze tedy vyloučit jeho 
negativní ovlivnění realizací hodnocené koncepce. 

91F0 - ano, tento typ přírodního stanoviště se vyskytuje v trase koridoru 
VRT ve všech navržených variantách. Nelze tedy vyloučit jeho 
negativní ovlivnění realizací hodnocené koncepce. 
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čolek velký 
(Triturus cristatus) 

- ano, v prostoru navrženého koridoru ve všech čtyřech předložených 
variantách se nachází potenciálně vhodné biotopy pro tento druh 

hořavka duhová 
(Rhodeus sericeus 
amarus) 

- ano, v prostoru navrženého koridoru ve variantě VR1C a VR1D se 
nachází potenciálně vhodné biotopy pro tento druh 

klínatka rohatá 

(Ophiogomphus 
cecilia) 

- ano, v prostoru navrženého koridoru ve variantě VR1C a VR1D se 
nachází potenciálně vhodné biotopy pro tento druh 

kuňka ohnivá 
(Bombina 
bombina) 

- ano, v prostoru navrženého koridoru ve všech čtyřech předložených 
variantách se nachází potenciálně vhodné biotopy pro tento druh 

modrásek bahenní 
(Maculinea 
nausithous) 

- ano, v prostoru navrženého koridoru ve variantě VR1C a VR1D se 
nachází potenciálně vhodné biotopy pro tento druh 

ohniváček 
černočárný 
(Lycaena dispar) 

- ano, v prostoru navrženého koridoru ve variantě VR1C a VR1D se 
nachází potenciálně vhodné biotopy pro tento druh 

páchník hnědý 
(Osmoderma 
eremita *) 

- ano, v prostoru navrženého koridoru ve variantě VR1C a VR1D se 
nachází potenciálně vhodné biotopy pro tento druh 

piskoř pruhovaný 
(Misgurnus 
fossilis) 

- ano, v prostoru navrženého koridoru ve variantě VR1C a VR1D se 
nachází potenciálně vhodné biotopy pro tento druh 

svinutec tenký 

(Anisus vorticulus) 

- ne, v místě navržených ploch změn využití území se tento druh 
nevyskytuje 

velevrub tupý (Unio 
crassus) 

- ne, v místě navržených ploch změn využití území se tento druh 
nevyskytuje 

Maloplošná ZCHÚ 

PR Rezavka je přírodní rezervace nacházející se na katastru ostravského městského 
obvodu Svinov. Skládá se z lužního lesa v okolí slepého ramene Odry a rozsáhlých rákosin 
Vrbenského rybníka. Lesní porost je tvořen kombinací jilmových doubrav a mokřadních olšin. 
Roste zde celá řada zvláště chráněných rostlin, jako je např. kruštík polabský (Epipactis 
albensis), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) či 
kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). Mezi další vzácné zástupce flóry patří nadmutice 
bobulnatá (Cucubalus baccifer), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a hvězdnatec zubatý 
(Hacquetia epipactis). Tyto rostliny řadíme mezi regionálně významné druhy. 

Území přiléhající k vodě je porostlé společenstvy rákosin a vysokých ostřic. Roste zde např. 
žebratka bahenní (Hottonia palustris). Prostředí poskytuje vhodné podmínky pro 
rozmnožování čolka velkého (Triturus cristatus) či skokana ostronosého (Rana arvalis). 
Mimo ně pak samozřejmě i mnoha běžným druhům bezobratlých, ryb, ptáků a savců. 

Významnost přírodní památky podtrhuje přítomnost vzácných druhů hub, jako je např. 
ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca), šťavnatka narudlá (Hygrophorus leucophaeus), 
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bělochoroš jabloňový (Aurantioporus fissilis), ostropórka lužní (Oxyporus latemarginatus), 
pevník kaštanový (Lopharia spadicea) či bradavnatka (Eutypa scoparia). 

PR Rákosina je přírodní rezervace ev. č. 2198 poblíž obce Jistebník v okrese Nový Jičín. 
Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Poodří. 

Důvodem ochrany je území, které tvoří terestrická rákosina, na niž navazují mokřady, louky 
a lesní porost. Mělké tůně zarůstající plovoucími vodními rostlinami obklopují společenstva 
vysokých bažinatých bylin. Je to zoologicky významná lokalita bezobratlých, obojživelníků 
apod. 

Významné krajinné prvky (VKP), památné stromy 

V území se vyskytuje celá řada významných krajinných prvků evidovaných i „ze zákona“, 
jako jsou lesní porosty, vodoteče, skalní výstupy, vodní plochy, údolní nivy nebo liniová 
společenstva. V trase koridoru VR1 se nevyskytují žádné památné stromy. 

Pro zajištění územního systému ekologické stability jsou vymezeny v řešeném území 
nadregionální i regionální prvky ÚSES v souladu s Generelem ÚSES ČR. 

Přírodní parky 

Všechny čtyři navržené varianty koridoru VRT na několika místech zasahují do území 
přírodního parku Oderské vrchy.  

ÚSES a migrační prostupnost území 

Řešeným územím procházejí významné migrační koridory a nacházejí se zde migračně 
významná území.  

 

Obrázek 7: Migračně významná území 

Všechny čtyři varianty zasahují do nadregionálního biocentra Oderská niva (NRBC 92 dle 
platných ZÚR MSK). V největším rozsahu do tohoto NRBC zasahuje varianta VR1D, naopak 
v nejmenším plošném rozsahu varianta VR1A. 

Varianty VR1A a VR1B kříží regionální biokoridory č. 598, 644, 601, 643 a 531 a zasahují do 
regionálního biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 
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Varianty VR1C a VR1D kříží regionální biokoridory č. 601 a 531 a zasahují do regionálního 
biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 

Z hlediska migrační prostupnosti území mají velký význam také dálkové migrační koridory 
a biotopy velkých savců, jejichž aktuální vymezení je k dispozici na mapovém portálu AOPK 
ČR.  

Krajina 

 

Obrázek 8: Typy krajin a přechodová pásma 

Řešená část území spadá do typů krajin: 

D-01 Klimkovice – Suchdol (D-01) 

Charakteristické znaky krajiny: 

 Údolí Odry se soustavou rybníků u Oder, Životický vrch (284 m n. m.).  

 Zemědělská a urbanizovaná krajina velkého měřítka v kontaktu s cennou krajinou 
Poodří a s vizuálními vazbami na panorama Vítkovské vrchoviny, údolní nivu Odry 
a západní okraj Moravskoslezských Beskyd.  

 Specifická struktura osídlení v podobě sídelních pásů, paralelně s liniemi vodních 
toků, rovnoměrně členící levobřežní svah sníženiny Oderské brány.  

D-02 Poodří 

Charakteristické znaky krajiny 

 Meandrující tok Odry, vysýchavé tůně, lužní lesy, systémy mrtvých ramen. 

 Krajinná osa Oderského úvalu s významnou funkcí údolní nivy jako plochy přirozené 
inundace (záplavová území). 

 Jedinečné scenérie meandrujícího toku Odry s vegetačními doprovody a partiemi 
lužního lesa, jedinečné scenérie historických rybníků s břehovými porosty a dalším 
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vegetačním doprovodem, kontrast otevřených a neprostupných ploch v krajinné 
scéně. 

E-01 Ostrava-Karviná 

Charakteristické znaky krajiny: 

 Památkově a urbanisticky hodnotné soubory městské zástavby (Karviná-Fryštát, 
Ostrava-Poruba, Ostrava-Přívoz a Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Hrabůvka – Jubilejní 
kolonie, Havířov).  

 Slezská zástavba v území mezi řekou Ostravicí a státní hranicí.  

 Hustá síť vodních toků (Odra, Opava, Ostravice, Lučina) a vodních ploch (rybniční 
soustavy podél Vrbické, resp. Rychvaldské stružky mezi Vrbicí, Novým Bohumínem 
a Orlovou, zatopené poklesové kotliny, odkaliště).  

 Enklávy lesních celků v prostoru mezi Ostravou, Vratimovem, Havířovem a Orlovou.  

 Halda Ema – významná dominanta a vyhlídkový bod Ostravy.  

 Hustě osídlená industriální krajina s vysokým zastoupením antropogenních tvarů 
a struktur včetně enkláv nelesní zeleně vzniklých primární sukcesí na antropicky 
přeměněných plochách, pohledové dominanty průmyslových a těžebních areálů, 
výrazné liniové struktury sítí dopravní a technické infrastruktury.  

B-11 Oderské vrchy 

Charakteristické znaky krajiny: 

 Přírodní dominanty: údolí řeky Odry, Fidlův kopec (680 m n. m.), Strážisko 
(675 m n. m.), Strážná (641 m n. m.).  

 Petrova skála (staré důlní dílo), vrásy v lomu u Staré Vsi.  

 Údolími vodotečí a zelenými koridory přítoků Odry rozčleněné území Oderských 
vrchů s průhledy do prostoru Oderské brány a na siluety Beskyd.  

 Výrazné údolí středního toku Odry s Odersku kotlinou v lesnatém rámci.  

 Fulnek – středověké město s výraznou dominantou zámku na kopci nad městem na 
místě původního gotického hradu.  

 

Koridor prochází přechodovými pásmy 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54. 

Bez realizace A3 ZÚR MSK by vývoj území z hlediska ochrany přírody a krajiny mírně až 
středně pozitivní. Přestože byly zásahy do přírody a krajiny vyhodnoceny jako 
akceptovatelné a mírně negativní zejména u variant VR1A a VR1B, k dotčení přírody dojde 
již z pohledu vytvoření nové migrační bariéry a zásahu do CHKO/EVL/Poodří. 

Z hlediska krajinného rázu by nerealizování A3 ZÚR MSK bylo neutrální až mírně pozitivní. 
Významné negativní vlivy koridoru na krajinný ráz se v tomto případě neočekávají, je ale 
zřejmé, že se bude jednat o nový prvek způsobující fragmentaci území, i když jsou trasy 
jednotlivých variant voleny tak, aby v maximální možné míře kopírovaly významné dopravní 
tepny (železnici, dálnici). 
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3.8 Nemovité kulturní památky, archeologická naleziště, hmotné statky 

Moravskoslezský kraj v trase koridoru v žádné z variant neobsahuje nemovité kulturní 
památky. Ty by mohly být ojediněle dotčeny vizuálně. 

Z hlediska vlivu na tuto oblast mohou být teoreticky obecně dotčeny: 

 památkové rezervace a zóny; 

 národní kulturní památky; 

 území s archeologickými nálezy; 

 lázeňská místa; 

 linie předválečného opevnění; 

 urbanizovaná území (hmotné statky). 

Ovlivnění historického a kulturního dědictví lze předpokládat spíše nepřímo, tzn. nikoliv 
přímými územními zásahy, ale spíše estetickým narušením charakteru místa bude-li záměr 
umístěn v blízkosti předmětu ochrany nebo v místě s ním vizuálně kontrastujícím. Možnou 
výjimkou mohou být území archeologických nalezišť, jejich ochrana je však zajištěna 
záchranným archeologickým výzkumem. 

Kumulace kulturního, architektonického a archeologického dědictví se zpravidla nacházejí v 
historických centrech sídel. Podporou vymisťování tranzitní dopravy mimo stávající 
zastavěná území lze předpokládat snížení potenciálních negativních vlivů na předměty 
ochrany. 

Z hlediska vlivů na tuto oblast by se nerealizace koncepce projevila mírně pozitivně díky 
vyloučení rizika poškození objektů a ploch archeologických nalezišť. 

3.9 Půda, lesy 

Výměra jednotlivých druhů pozemků a celkové rozlohy kraje jsou patrné z následujícího 
přehledu. 

 
Obrázek 9: Výměra jednotlivých druhů pozemků (Zdroj: Půdní ročenka, ČSÚ 2019) 

Vliv nerealizování koncepce v této oblasti by byl pozitivní z důvodu vypuštění záboru půdy.  
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Z hlediska lesních pozemků (PUPFL) bude obdobně dopad nerealizování A3 ZÚR MSK 
mírně pozitivní z důvodu vypuštění záboru půdy, zábory PUPFL pro realizaci koncepce jsou 
ale v tomto ohledu minimální. 

3.10 Hygiena životního prostředí – hluk, vibrace, pohoda bydlení, inženýrské 
sítě 

Sídla podél dopravních cest, ať už se jedná o silnice nebo železnice, jsou u významných 
komunikací vysoce zatížena hlukem a lokálně i vibracemi z dopravy. Zatímco se daří 
průběžně zajišťovat odhlučnění průmyslových areálů, u silniční a železniční dopravy se 
jedná o složitá a nákladná řešení, nebo nelze taková opatření vůbec realizovat. Realizace 
protihlukových opatření v zástavbě sídel je prakticky nemožná, přitom i zatížené silniční 
systémy dále často vedou centry měst a obcí. Jednou z cest, jak zajistit snížení hlukové 
zátěže, je převedení části dopravy na železnici. U VRT jako moderního dopravního 
prostředku lze očekávat, že protihluková opatření i vlastní konstrukce stavby budou vhodně 
zvoleny a celková hluková zátěž území sídel se pak sníží, aniž by nadměrně vzrostla 
hluková zátěž v trase VRT. 

Jak vyplývá z dostupných hlukový map, jsou nejvíce hlukově zatíženými oblastmi v řešené 
části kraje území podél dálnice D1. Na tomto místě je níže prezentován výřez z Hlukové 
mapy silnic a železnic. 

 

Obrázek 10: Hluková mapa silnic a železnic (Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Hlukové mapy 2017) 

Spolu s hlukem a vibracemi se na snížení pohody bydlení podél významných dopravních 
tahů podílí i zvýšená imisní zátěž oxidy dusíku, prachu a benzo(a)pyrenem, který přispívá 
k růstu počtu onemocnění. Tyto jevy působí na veřejné zdraví synergicky, tzn., že jejich 
výsledná míra působení je vyšší, než prostý součet působení jednotlivých faktorů. Neustálé 
působení hluku v denních i nočních hodinách je i psychosomatickým faktorem, zvyšuje 
nervozitu, nevyspání a únavu. Proto je v každém případě žádoucí i nutné, aby intenzita 
silniční dopravy byla snížena, což sníží úhrnné množství produkovaných emisí z dopravy. 

Moravskoslezský kraj je v trase koridoru dostatečně zabezpečen zásobováním médii 
(zemním plynem, el. energií, pitnou vodou).  

Z hlediska vlastního nerealizování A3 ZÚR MSK by byl dopad značně negativní, a to jak 
z důvodu nepromítnutí poklesu imisního a hlukového zatížení, tak z hlediska nezajištění 
konkurenceschopnosti území.   
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4 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být 
uplatněním územně plánovací dokumentace významně 
ovlivněny. 

Charakteristiky složek životního prostředí byly uvedeny v předchozí kapitole. 

Významné ovlivnění složek životního prostředí se předpokládá zejména v následujících 
oblastech: 

- zábor zemědělské a lesní půdy: vliv realizace koncepce bude negativní z důvodu 
záboru půdy pro koridor VR1, 

- maloplošná a velkoplošná zvláště chráněná území: vliv realizace koncepce bude 
mírně negativní, koridor je ve střetu s limity – zvláště chráněnými územími – CHKO 
Poodří, EVL a PO Poodří, PR Rezavka a PR Rákosina. Na základě údajů v kapitole 
6 a 7 se ale nepředpokládají významné vlivy, které by dávaly již v tomto stadiu 
posuzování důvod k vyloučení koridoru, 

- Natura 2000: koncepce navrhuje koridor vysokorychlostní trati ve čtyřech variantách.  
Charakteristika části B VVURÚ byla uvedena v předchozí kapitole a podrobně je 
zhodnocena v části B VVURÚ.  U variant VR1C a VR1D se předpokládají významné 
vlivy, které dávají již v tomto stadiu posuzování důvod k vyloučení. Z tohoto důvodu je 
nutno vliv A3 ZÚR MSK považovat z hlediska Natury 2000 za negativní, 

- krajinný ráz, kulturní hodnoty: vliv realizace bude neutrální až mírně negativní 
z důvodu vnosu fragmentace území, 

- kvalita ovzduší: vliv koncepce bude mírně pozitivní z důvodu očekávaného snížení 
intenzity dopravy na silniční síti, 

- hluková zátěž: vliv koncepce bude mírně pozitivní z důvodu očekávaného snížení 
intenzity dopravy na silniční síti, z hlediska ovlivnění okolí podél nové trasy VRT bude 
vliv koncepce mírně negativní, 

- veřejné zdraví: realizace koncepce bude mít mírně pozitivní dopad díky snížení 
intenzity dopravy s doprovodným snížením hlukové a imisní zátěže,  

- prostupnost krajiny: vliv realizace koncepce bude mírně negativní, nová trasa VRT 
představuje novou bariéru v území,  

- ekologická stabilita krajiny: vliv realizace koncepce bude mírně negativní z důvodu 
mírného snížení výměry lesů pro zajištění průchodu koridoru, 

- voda: vliv realizace koncepce bude neutrální až mírně negativní, z důvodu rizika 
havárie s únikem provozních kapalin a vlivu na mělké podzemní vody při vedení 
koridoru v zářezech. 

Charakteristika uvedených složek životního prostředí byla uvedena v předchozí kapitole. 
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5 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly 
být uplatněním územně plánovací dokumentace významně 
ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí 
oblasti. 

 

Hlavními problémy, detekovanými v území v rámci tohoto posouzení, jsou: 

a) vybřežování vodotečí při dlouhotrvajících deštích a bleskové povodně při přívalových 
deštích 

K vybřežování a rozlivům vodotečí, zejména Odry a jejích přítoků, ale i dalších drobnějších 
vodních toků, docházelo v průběhu běžně vodného roku i vícekrát. Za posledních 20 let 
došlo i k záplavám velkého až katastrofického rozsahu a jejich důsledkem byly velké 
materiální škody i ztráty na lidských životech. K rozlivům významných vodotečí se 
v posledních letech přidávají i tzv. bleskové povodně na drobných vodních tocích a splachy 
dešťových vod a bahna ze svažitých pozemků. S tímto jevem úzce souvisí i fenomén vodní 
eroze, kdy jsou úrodné svrchní vrstvy půdy splachovány srážkovými vodami mimo 
obdělávané pozemky. 

 

Obrázek 11: Střet variant koridoru VR1 se záplavovými územími 
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Příčinou tohoto jevu je jednak stále klesající sorpční kapacita území (nedostatek travních 
pásů kolem vodotečí, velké plochy pozemků bez mezí, špatný způsob obdělávání pozemků 
s absencí hnojení statkovými a zelenými hnojivy), jednak přírůstek zastavěných 
a zpevněných ploch, z nichž jsou vody odváděny do vodotečí bez retence. 

V daném ohledu by bylo akceptování koncepce při respektování podmínek protipovodňové 
ochrany a minimalizaci střetů se záplavovými územími bez podstatných vlivů. 

b) klesající výměra a kvalita zemědělské půdy a lesů 

Vlivem antropogenních činností, kterými jsou rozvoj zástavby měst, především velkých 
skaldových komplexů, ale i značného počtu drobných staveb včetně obytné zástavby, 
výstavba dopravní a technické infrastruktury a protipovodňových opatření, pokračující 
povrchová těžba nerostů, ale i změna kultury pozemků z důvodu doplňování ÚSES všech 
úrovní, vede k postupnému nevratnému snižování výměry zemědělské a lesní půdy. 
V řešeném území jsou takto ve značné míře postiženy i půdy I. a II. třídy ochrany. Celkový 
zábor pro uplatnění koncepce se pro jednotlivé varianty pohybuje: 

V rámci A3 ZÚR MSK dochází dle kvalifikovaného odhadu záborů ZPF mj. k záboru celkem: 

 cca 5,27 ha půd I. třídy ochrany ZPF a 73,78 ha II. třídy ochrany ZPF v případě 
varianty A 

 cca 5,27 ha půd I. třídy ochrany ZPF a 75,42 ha II. třídy ochrany ZPF v případě 
varianty B 

 cca 12,33 ha půd I. třídy ochrany ZPF a 52,27 ha II. třídy ochrany ZPF v případě 
varianty C 

 cca 12,33 ha půd I. třídy ochrany ZPF a 53,92 ha II. třídy ochrany ZPF v případě 
varianty D 

PUPFL bude potenciálně zabírán v rozsahu 2,91 ha v případě varianty VR1A a VR1B, a 5,21 
ha v případě varianty VR1C a VR1D. 

Koncepce bude mít v tomto ohledu středně negativní dopad.  

Výše již bylo zmíněno nevhodné hospodaření na pozemcích, které kromě nadměrného 
hnojení průmyslovými hnojivy v důsledku poklesu počtu chovaných kusů zemědělských 
zvířat zahrnuje i přílišné rozšíření pěstování širokořádkových plodin a technických plodin, 
jako je např. řepka, slunečnice, kukuřice apod. Tuto oblast A3 ZÚR MSK neovlivňuje. 

c) imisní zatížení škodlivinami, zejména oxidy dusíku, PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenem 

Přes postupné významné zlepšování kvality ovzduší zůstávají v kraji k řešení lokálně 
i koncentračně významné problémy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, způsobenou 
v blízkosti větších měst průmyslem (Ostrava, Třinec, Bohumín aj.), ale také silniční dopravou 
podél významných dopravních tepen a přenosem škodlivin z Polska. 

V tomto směru přináší koncepce pozitivní vliv z důvodu navržení významného železničního 
tahu, jehož důsledkem bude snížení zatížení silniční sítě a následně potenciální zlepšení 
kvality ovzduší. 

Dalším důvodem zhoršené kvality ovzduší i v lokalitách mimo průmyslová centra (resp. právě 
v lokalitách mimo centra) je postupný návrat obyvatelstva k pevným palivům. Tuto část jevu 
A3 ZÚR MSK nemůže ovlivnit. 
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d) hlukové zatížení 

Vysoká hluková zátěž se projevuje zejména v obytné zástavbě sídel situovaných podél 
významných dopravních tras a v průmyslových městech a je často doprovázena vibracemi 
a již výše popsaným zatížením imisním. Hlukové vlivy stacionárních zdrojů jsou 
v Moravskoslezském kraji problémem pouze lokálně.  

Pozitivní vliv koncepce se v tomto ohledu projeví z hlediska již zmíněného odlehčení silniční 
sítě. Mírně negativně se i při moderním technickém řešení koridoru a při realizaci 
protihlukových opatření ve všech variantách uplatnění A3 ZÚR MSK potenciálně projeví 
podél trasy VRT.    

Obrázek 12: Hluková mapa ČR 

e) riziko znečištění povrchových a podzemních vod 

Především u malých sídel s počtem obyvatel 1000 až 2000 se projevuje absence vhodného 
čištění splaškových odpadních vod. Při jejich vypouštění do povrchových vod hrozí nebo již 
probíhá jejich znečišťování, které zprostředkovaně může vyústit až do ohrožení kvality zdrojů 
podzemních vod využívaných pro zásobování pitnou vodou. Dalším problémem je v případě 
Moravskoslezského kraje odvádění důlních vod. 

Uplatnění hodnocené koncepce se v tomto případě významně negativně ani pozitivně 
neprojeví. 

f) střety s ÚSES 

Problematika křížení biokoridorů s liniovými stavbami, v extrémních případech dokonce 
souběh vedení liniové stavby nebo křížení biocentra, je příčinou omezení přirozené migrace 
zvířat přes řešené území a omezení funkčnosti ÚSES. 

Jak vyplývá z následujícího obrázku, je návrh koridoru VR1na několika místech ve střetu 
s nadregionálním a regionálním ÚSES, což znamená, že nelze a priori vyloučit mírně 
negativní vliv hodnocené koncepce na jeho funkčnost. 

Vlastní ÚSES z hlediska navrhované koncepce zůstává beze změny. Koncepce má v tomto 
ohledu mírně negativní vliv z důvodu střetu s prvky ÚSES. 
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Obrázek 13: Střet koridorů VRT s ÚSES 

 

g) oblasti se zvýšeným rizikem negativních kumulativních a synergických vlivů  

Na základě vyhodnocení byla vymezena oblast zvýšených kumulativních a synergických 
vlivů, která je již nyní nadlimitně zatížena kumulací několika významných negativních vlivů 
a jevů (zhoršená kvalita ovzduší, zatížení hlukem nad úroveň hygienických limitů, rozsáhlá 
záplavová území, vysoká dopravní zátěž) a ve které je současně navrhováno více ploch 
nebo koridorů vnášejících další negativními vlivy. Vymezení této oblasti je znázorněno na 
níže uvedeném obrázku.↓ 

Oblast Ostravska: Jedná se o jednu z nejprůmyslovějších oblastí České republiky. Více než 
20 % území města je zatíženo těžbou a pouze necelých 14 % má přírodní nebo přírodě 
blízký charakter. Město Ostrava má 292 681 obyvatel, saldo migrace a přirozený přírůstek 
jsou záporné (meziročně ubylo 1500 obyvatel). Z celkové výměry 21 423 ha tvoří lesy 
11,4 %, zemědělská půda 38,5 ha. Koeficient ekologické stability činí 0,45, což je nestabilní 
území. 

Ve městě se nacházejí kromě těžebních podniků koksovny a chemické závody 
zpracovávající černé uhlí a hutní a strojírenské podniky zpracovávající kovové rudy a kovy. 
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Městem prochází kromě dálnice D1 také několik vysoce zatížených komunikací I. třídy 
a železniční trati. 

Ve městě je vymezeno záplavové území a zasahují do něj ochranná pásma vodních zdrojů. 
Město spadá dlouhodobě do OZKO z hlediska PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu.  

Do tohoto území se zvýšenou koncentrací kumulativních a synergických vlivů koridor VR1 
zasahuje. 

 

Obrázek 14: Oblast zvýšených kumulativních a synergických vlivů (Pozn. kompletní legenda k uvedenému výřezu 
je ve výkresu C.6 Výkres synergických a kumulativních vlivů) 
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6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných 
variant územně plánovací dokumentace, včetně vlivů 
sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, 
kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské 
zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové 
prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví 
včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na 
krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení. 

6.1  Postup při hodnocení vlivů  

6.1.1 Rozsah hodnocení vlivů A3 ZÚR MSK z hlediska charakteristik, problémů a jevů 
ŽP 

V následujícím textu je hodnocení rozděleno na dvě hlavní oblasti, v nichž jsou záměry 
a změny uvedené v A3 ZÚR MSK posouzeny ve vztahu k jednotlivým složkám a k jejich 
vzájemným vztahům:  

Příroda a krajina celkem 

 vlivy na zvláště chráněná území a lokality NATURA 2000, přírodní parky; 

 vlivy na flóru, faunu a migrační koridory; 

 vlivy na ekologickou stabilitu krajiny, ÚSES, biodiverzitu; 

 vlivy na krajinný ráz, fragmentaci krajiny; 

 vlivy na ZPF; 

 vlivy na PUPFL; 

 vlivy na prostředí související s vodou, nerostné bohatství a horninové prostředí. 

 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví celkem 

 vlivy na kvalitu ovzduší a klima; 

 vlivy na kvantitu a kvalitu vodních zdrojů a povrchových vod; 

 vlivy na riziko povodní a jejich následků; 

 vlivy na hlukovou zátěž; 

 vlivy na kulturní dědictví a hmotné statky; 

 přeshraniční vlivy. 

6.1.2 Postup hodnocení 

Hodnocení vlivů A3 ZÚR MSK je provedeno ve třech krocích: 

A. Identifikace podstatných vlivů; 

B. Charakteristika vlivů jednotlivých variant koridoru VR1 obsaženého v A3 ZÚR MSK 
včetně odhadu jejich významu; 

C. Vyhodnocení vlivu změny či úpravy. 

Při vyhodnocení vlivů je brán v úvahu také princip předběžné opatrnosti. V případě shledání 
možných nepříznivých vlivů byla v souladu s tímto principem formulována doporučení, jak 
těmto nepříznivým vlivům předejít (například vhodným výběrem a umístěním záměru). 
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6.1.3 Hodnocení vlivů z hlediska charakteru a rozsahu dopadu 

I. Přímé vlivy 

Hodnoceny jsou dopady na ŽP související s realizací záměru, pro který A3 ZÚR MSK vytváří 
předpoklad. Vyhodnocení vychází ze znalosti území a z analýz střetů záměru s hodnotami 
a limity v území. 

II. Nepřímé vlivy 

Hodnoceny jsou vlivy s kauzálním vztahem ke změně definované v A3 ZÚR MSK, např. 
vlivy, které se projeví uplatněním požadavků na rozhodování v území či úkolů pro územní 
plánování nebo se mohou v území projevit zprostředkovaně. 

III. Sekundární vlivy 

Zvažovány jsou důsledky realizace záměru a činnosti, pro kterou A3 ZÚR MSK vytváří 
předpoklad. Jedná se např. o vlivy související s rozvojem území vyvolaným dopravní či 
infrastrukturní stavbou. 

IV. Synergické vlivy 

Jako synergické vlivy se označují vlivy vznikající působením vlivů různého druhu a původu 
na danou složku životního prostředí, které při souběhu několika vlivů nebo vlivů několika 
záměrů působí obvykle silněji, než je pouhý součet jednotlivých vlivů. 

Je analyzována možnost posilování dopadů na ŽP jednotlivých změn a úprav s dopady 
jiných záměrů případných dalších změn v území na úrovni ZÚR. Zjištěné synergie jsou 
zahrnuty do hodnocení. 

V. Kumulativní vlivy 

Kumulativní vliv je dán součtem vlivů stejného druhu (např. emise jednoho polutantu) 
z různých zdrojů, přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv mohl 
být nulový nevýznamný. 

Zjištěné kumulace jsou zahrnuty do hodnocení.  

VI. Vlivy z hlediska času 

Při stanovení významnosti vlivu (viz dále) je zvážena délka působení záměrů či činností, pro 
jejichž realizaci vytváří A3 ZÚR MSK předpoklady, tedy zda jde o vlivy krátkodobé, 
střednědobé či dlouhodobé. 

VII. Vlivy z hlediska trvalosti 

Hodnotí se, zda daný vliv přetrvává po celou dobu existence záměru. 

VIII. Vlivy z hlediska lokalizace 

Při hodnocení vlivů jsou sledovány specifické vlivy na určité lokality, jsou-li identifikovány. 

VIII. Vlivy z hlediska podrobnosti 

V souladu s ustanovením stavebního zákona jsou sledovány pouze vlivy, které lze předvídat 
v měřítku a podrobnosti ZÚR. 

IX. Nejistoty hodnocení 

Hodnocení je v tomto dokumentu provedeno bez použití speciálních výpočtových metod. 
Nejistota hodnocení je dána zejména neznalostí konkrétního technického řešení (výměry 
zpevněných a zastavěných ploch, využití mostů nebo mimoúrovňového křížení, počty 
a výšky sloupů el. vedení apod.). Ty lze na základě znalosti obdobných záměrů v hrubých 
obrysech odhadnout, ale nikoliv přesně určit – to se týká zejména umístění konkrétní stavby 
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v poměrně širokém koridoru, který okrajově zasahuje řadu jevů (limitů), aniž by konkrétní 
záměr do těchto jevů musel nutně zasáhnout. A3 ZÚR MSK vytváří právní podmínky pro 
upřesnění lokalizace koridoru nadmístního významu v územních plánech obcí. Tyto stavby 
a činnosti budou teprve následně povoleny v řízeních podle stavebního zákona na základě 
podrobných dokumentací. Přitom záměr bude následně podléhat projektové EIA, v níž bude 
možno na základě podrobného technického řešení stanovit konkrétní podmínky realizace 
záměrů.  

V měřítku A3ZUR MSK tedy nelze identifikovat zcela přesně případné konkrétní negativní 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Dále uvedené hodnocení je proto nutno považovat 
za stanovení potenciálních negativních a pozitivních vlivů daných záměrů, k nimž při vlastní 
realizaci nemusí dojít.   

K otázce stanovení opatření pro eliminaci, minimalizaci a případně kompenzaci 
negativních vlivů ploch a koridorů a stanovení monitoringu: 

Opatření pro zamezení vzniku negativních vlivů záměru včetně kumulativních a synergických 
vlivů nebo návrhy jejich kompenzace jsou zahrnuty do kapitol č. 6 a 10, v případě, že je to 
možné, také do tabulek u hodnocení jednotlivých ploch a koridorů. Vzhledem k tomu, že 
kumulativní a synergické vlivy vycházejí primárně z vlivů záměru na jednotlivé složky 
životního prostředí, budou opatření stanovená pro eliminaci a minimalizaci vlivů na 
detekované složky působit rovněž z hlediska zmírnění kumulativního a synergického 
působení.   

Zásady územního rozvoje jsou koncepčním územně plánovacím dokumentem na úrovni 
kraje. Pracuje se v nich s územně plánovacími nástroji ve velmi hrubém rozlišení, které 
nezobrazuje reálné provedení stavby, pouze ho v širokém měřítku umisťuje do řešeného 
území. Toto měřítko neumožňuje identifikovat přesně případné konkrétní negativní vlivy na 
životní prostředí, proto zde dále uvedené vyhodnocení vlivů na životní prostředí (ať již 
u jednotlivých složek nebo u jejich kumulace a synergie) stanovuje pouze potenciální 
možnost, nikoliv jistotu vlivu.  

Při vyhodnocení A3 ZÚR MSK se dále vychází ze skutečnosti, že v měřítku zásad územního 
rozvoje nemůže být přihlíženo ke konkrétnímu technickému řešení staveb umisťovaných 
v plochách a koridorech ani je nařizovat (jednalo by se o nadbytečnou podrobnost, která by 
byla v legislativním rozporu s účelem ZÚR, a o podrobnost řešitelnou nižšími správními akty, 
kterou tedy nelze, a to i na základě řady soudních precedentů, do územně plánovací 
dokumentace závazně stanovit). Konkrétní technické řešení ani ve většině případů není 
v době hodnocení známo. Na taková případná opatření je možno v textu SEA případně 
pouze upozornit, aniž by se jednalo o opatření vymahatelná, která je možno uvádět ve 
stanovisku k vyhodnocení SEA. Obdobně je postupováno u opatření vyplývajících ze 
zákonných předpisů, která rovněž nelze do stanoviska z procesu SEA stanovit.  

Výše uvedené se promítá rovněž do návrhu monitoringu, který je dále stanoven rovněž jako 
společný pro vlivy koncepce na jednotlivé složky životního prostředí a pro vlivy kumulativní 
a synergické. Stavební zákon v § 36 odst. 3 definuje požadavek: „Zásady územního rozvoje 
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování 
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem 
územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.“ Z tohoto důvodu jsou 
opatření směřující v tomto vyhodnocení brána jen jako doporučující a upozorňující, nikoliv 
jako opatření závazná. 
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6.1.4 Hodnocení vlivů z hlediska jejich významu 

Pro hodnocení A3 ZÚR MSK byla použita následující stupnice hodnocení: 

+2  silný pozitivní vliv 

+1  slabý (mírný) pozitivní vliv 

  0  bez vlivu, vliv není detekován nebo je zanedbatelný 

-1 slabý (mírný) negativní vliv 

-2  silný negativní vliv 

??  vliv nelze hodnotit s ohledem na neznalost konkrétního řešení  

Vlivy v textu jsou hodnoceny obecným slovním hodnocením. Vlivy návrhu konkrétních změn 
koridorů a ploch jsou hodnoceny tabulkově s komentářem nejvýznamnějších vlivů pod 
tabulkou a s doporučením pro stanovisko MŽP. 

Použité číslování variant koridoru VR1 odpovídá číslování použitému v návrhu A3 ZÚR MSK. 

Konkrétní návrhy koridorů a ploch jsou doprovázeny podle potřeby (a je-li to z hlediska jejich 
rozsahu možné) výřezem koordinačního výkresu pro lepší orientaci a možnost zvážení 
souvislostí (výřez je podle potřeby zmenšen nebo zvětšen bez stanovení měřítka, pouze se 
zachováním proporcí zobrazených jevů). 

Poznámka:  

Uváděné hodnoty záboru ZPF a PUPFL jsou převzaty z odůvodnění A3 ZÚR MSK, kapitoly 
H) Kvalifikovaný odhad záborů fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního 
významu. 

Kvalifikovaný odhad záborů ZPF vychází z následujících předpokladů: 

 Šířka pláně železničního spodku VRT bude cca 14 m.1 V případě vedení VRT 
v zářezu nebo na náspu pak bude tato šířka zvětšena o šířku svahů, která je 
variabilní a není ji možné v současné době na základě dostupných podkladů přesně 
stanovit. Zároveň je potřeba uvažovat s prostorem pro odvodnění stavby, realizaci 
ochranných pásů izolační zeleně a stavbu oplocení vč. manipulačního prostoru vně 
prostoru stavby VRT. Tento způsob vedení VRT zvýší reálný zábor ZPF. 

 VRT bude ve vybraných úsecích vedena mimoúrovňově – po estakádě. V tomto 
případě bude zábor ZPF vyvolán pouze plochou pro umístění zakládacích patek, 
přičemž jedna zakládací patka bude mít půdorysnou plochu cca 20 m2. Vzdálenost 
mezi jednotlivými patkami estakády bude cca 25–35 m. Vedení VRT po estakádách 
v konkrétních úsecích není v současné době známo. Vedení VRT po estakádě 
snižuje oproti vedení VRT po rostlém terénu (bez nutnosti zářezů či náspů) reálný 
zábor ZPF o cca 95 %. Tento způsob vedení VRT sníží reálný zábor ZPF. 

 VRT bude ve vybraných úsecích vedena mimoúrovňově – po mostních konstrukcích 
s proměnným rozpětím. V tomto případě bude zábor ZPF vyvolán pouze plochou pro 
umístění zakládacích pilotů při okrajích příslušné mostní konstrukce. Samotný zábor 
ZPF bude v tomto případě minimální a v měřítku ZÚR zanedbatelný. Vedení VRT po 
mostních konstrukcích v konkrétních úsecích není v současné době známo. Vedení 
VRT po mostní konstrukci nepředstavuje zábor ZPF. Tento způsob vedení VRT sníží 
reálný zábor ZPF. 

Na základě výše uvedených předpokladů a odborné konzultaci s provozovatelem železniční 
infrastruktury je pro účely stanovení kvalifikovaného odhadu záborů ZPF a PUPFL 
stanovena jednotná odhadovaná šířka tělesa stavby VRT včetně ostatních součástí stavby 

                                                

 
1
 Dle ÚTS VRT Bohumín – Přerov (Moravia Consult, 2013) je tato hodnota 13,70 m. 
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a včetně započtení odhadované průměrné šíře náspů, zářezů, příkopů, odvodněních ploch, 
ochranných pásů izolační zeleně, oplocení, manipulačního prostoru vně prostoru stavby VRT 
na 45 m. 

6.2  Vyhodnocení vlivů jednotlivých variant koridoru VR1  

V rámci vyhodnocení jednotlivých ploch a koridorů jsou rovněž hodnoceny i kumulativní 
a synergické vlivy navrhovaných jevů. Základní postup hodnocení kumulativních 
a synergických vlivů zahrnuje následující kroky: 

A. Metodologie hodnocení kumulativních a synergických vlivů 

B. Zjištění současného stavu životního prostředí v řešeném území, 

C. Popis charakteristik životního prostředí, které by mohly být kumulativními 
a synergickými vlivy výrazně ovlivněny, 

D. Vymezení lokalit, v nichž existuje riziko vzniku a působení kumulativních 
a synergických vlivů,  

E. Zhodnocení kumulativních a synergických vlivů při posuzování variant řešení  

F. Návrh kompenzačních opatření, která by bránila vzniku nebo omezovala 
působení kumulativních a synergických vlivů,  

G. Stanovení pravidel monitorování kumulativních a synergických vlivů. 

 

K jednotlivým bodům postupu hodnocení kumulativních a synergických vlivů: 

A. Metodologie hodnocení kumulativních a synergických vlivů 

Kumulativní vliv je vliv daný součtem vlivů stejného druhu (např. více zdrojů hluku), přičemž 
při posuzování jednotlivých zdrojů samostatně by sledovatelný vliv nemusel nastat 

Synergický vliv vzniká působením vlivů různého druhu (např. společné působení hlukových 
a imisních vlivů) na danou složku životního prostředí, přičemž výsledný účinek současně 
působících zdrojů je větší než prostý součet účinků jednotlivých zdrojů, i když by jednotlivě 
ani nemusely vykazovat sledovatelné účinky  

Místa, v nichž by mohlo dojít ke kumulativním a synergickým vlivům, jsou vymezena 
zejména na základě koordinačního výkresu (z něhož jsou u jednotlivých jevů uvedeny 
výřezy) a dále na základě vyhodnocení kartogramů a mapových podkladů v příloze 
SEA (viz příloha SEA a grafická část výroku A3 ZÚR MSK).   

Zjištění současného stavu životního prostředí v řešeném území 

Popis současného stavu životního prostředí v řešeném území je uveden výše v kapitole 
3 tohoto vyhodnocení a zahrnuje složky životního prostředí: 

 ovzduší, 

 obyvatelstvo a hlukové a imisní vlivy, 

 povrchové a podzemní vody, 

 půdy (ZPF, PUPFL), 

 horninové prostředí, 

 flóru, faunu, ekosystémy, migrační koridory, zvláště chráněná území a ÚSES, 

 kulturní a archeologické dědictví a hmotné statky. 
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B. Popis charakteristik, které by mohly být kumulativními a synergickými vlivy 
významně ovlivněny 

Popis charakteristik a problémů, které by mohly být kumulativními a synergickými vlivy 
významně ovlivněny, byl uveden v kapitolách 3, 4 a 5 vyhodnocení SEA a je dále upřesněn 
v tabulkách jednotlivých jevů.  

C. Vymezení lokalit, ve kterých existuje riziko vzniku a působení kumulativních 
a synergických vlivů  

Na základě vyhodnocení údajů o současném stavu území a o charakteristikách složek 
životního prostředí, které by mohly být uplatněním posuzované koncepce významně 
uplatněny, byly vymezeny lokality, v nichž je navržen větší počet ploch a koridorů nebo je 
konkrétní záměr spojen s potenciálním rizikem negativního ovlivnění složek životního 
prostředí. Tyto lokality jsou vždy vyznačeny na mapových výřezech u jednotlivých jevů. 

D. Zhodnocení kumulativních a synergických vlivů při posuzování variant řešení  

A3 ZÚR MSK vymezuje 4 varianty navrženého koridoru VR1.Popis variant byl uveden 
v kapitole 1. Každá z variant je hodnocena samostatně v celém rozsahu a poté je uvedeno 
porovnání variant mezi sebou 

E. Stanovení kompenzačních opatření, které by bránily nebo omezovaly vznik 
kumulativního a synergického působení vlivů 

Kompenzační opatření pro jednotlivé varianty koridoru VR1, pokud jsou navrhována, jsou 
součástí podmínek pro realizaci dané varianty jako doporučení pro stanovisko MŽP 
v kapitole 6. Kompenzační opatření jsou aplikovatelná v nižších územně plánovacích 
dokumentacích.  

F. Stanovení pravidel monitorování kumulativních a synergických vlivů 

Pravidla monitorování možných kumulativních a synergických vlivů, jejichž prostřednictvím 
lze sledovat intenzitu působení vlivů na životní prostředí, jsou stanovena v kapitole 9. Jedná 
se o návrh monitorování, který je společný pro sledování vlivů koncepce na jednotlivé složky 
životního prostředí a pro vlivy kumulativní a synergické, což je na úrovni ZÚR jako sledování 
vlivu koncepčního dokumentu v měřítku kraje jediným možným řešením. 
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Hodnocení varianty VR1A 

Označení koridoru:  VR1A 

Dotčené obce:  Bílov, Hladké Životice, Jistebník, Kujavy, Mankovice, Odry, Ostrava, 
Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Velké Albrechtice, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Butovice, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně přechází údolí Bílovky a na k. ú. Jistebník se 
přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. 
Koridor je ukončen v místě křížení železniční trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 rozšířením až na 720 m v prostoru severně od Studénky v k. ú. Bílov, 
k. ú. Butovice, k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Velké Albrechtice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 
II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 
v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 
Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Tabulka 13: Hodnocení míry vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – VR1A 
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Příroda a krajina celkem  -1 až -2 

ZCHÚ, Natura 2000, přírodní 
parky 

-1 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 

flóra, fauna, migrační 
koridory 

-2 -1 0 -1 -1 -1 0 -2 -2 

Ekologická stabilita, ÚSES, 
biodiverzita 

-1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 

Krajinný ráz, fragmentace 
krajiny 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ZPF -2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 

PUPFL -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Prostředí související 
s vodou, nerostné bohatství 
a horninové prostředí 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Veřejné zdraví celkem  stávající -1 / po uplatnění A3 ZÚR MSK +1 

Kvalita ovzduší, klima +1 0 0 0 0 0 0 +1 +1 

Kvalita a kvantita vodních 
zdrojů a povrchových vod 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Riziko povodní a jejich 
následků 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hluková zátěž +1/-1 0 0 0 0 0 0 +1/-1 +1/-1 

Kulturní dědictví a hmotné 
statky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přeshraniční vlivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka 14: Kumulativní a synergické vlivy – VR1A  

A. Stávající funkce, hodnoty a limity ve vymezeném koridoru 

Hlavní funkce Specifikace 

Zastavěné území Bílov, Hladké Životice, Jistebník, Kujavy, Mankovice, Odry, Ostrava, 
Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Velké Albrechtice, Vražné 

Dopravní infrastruktura stávající silnice všech tříd včetně dálnic, koridor DZ14 

Technická infrastruktura EZ10, PZ2 + územní rezerva E501 

ZPF 
I. II. III. IV. V. 

Odhad reálného záboru 
ZPF celkem [ha] 

5,27 73,78 51,43 10,59 3,05 144,12 

PUPFL 
Les ochranný Les zvl. určení 

Les 
hospodářský 

Reálný zábor PUPFL 
celkem [ha] 

0,00 2,21 0,69 2,91 

Hodnoty a limity Specifikace 

Kvalita ovzduší koridor leží v OZKO 

Povrchové a podzemní 
vody 

koridor neprochází CHOPAV, ale prochází ochranným pásmem zdrojů 
léčivých vod a západním okrajem soustavy Jistebnických rybníků 

Horninové prostředí CHLÚ Čs. část Hornoslezské pánve (černé uhlí, zemní plyn) a 07100100 
Rychvald (zemní plyn); poddolované a sesuvná území v oblasti Oder, 
Vražného a Ostravy 

Příroda včetně ZCHÚ a 
krajina 

koridor prochází migračně významným územím (protíná čtyři dálkové 
migrační koridory) a prochází přírodním parkem Oderské vrchy, CHKO 
Poodří a maloplošnými ZCHÚ – PR Rezavka, PR Rákosina 

Kulturní památky x 

B. Předpokládané kumulativní a synergické vlivy na životní prostředí a odhad jejich 
významnosti 

Potenciálně ovlivněná 
složka 

Specifikace způsobu ovlivnění Míra kumul. a 
syn. vlivů 

Obyvatelstvo a hygiena 
prostředí (hluk) 

kumulace vlivů potenciálně nastane v místě křížení silnic 
vyšších i nižších tříd včetně D1 a železniční trati č. 270 

-1 

Ovzduší kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Povrchové a podzemní 
vody 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 
0 

ZPF, PUPFL kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Horninové prostředí kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Flóra, fauna, biologická 
rozmanitost, ZCHÚ, 

kumulativní a synergické vlivy se stávající silniční sítí a 
železnicí se projeví v místě průchodu migračními koridory 
narušením migračního potenciálu území a v místě 

-2 
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ÚSES průchodu přes ÚSES a CHKO Poodří, projeví se rovněž 
kumulativní vliv se stávajícími a navrhovanými koridory na 
zvláště chráněné druhy fauny včetně jejich potravní 
základny 

Krajina kumulativní vlivy se stávající silniční sítí a železnicí vedou 
k negativnímu ovlivnění krajinného rázu – fragmentace 
území 

-1 

Kulturní, architektonické 
a archeologické 
dědictví, hmotné statky 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 

0 

Komentář vlivů hodnocené varianty:  

Záměr okrajově prochází evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí Poodří a přírodním parkem 
Oderské vrchy. Vlivy na tato ZCHÚ a přírodní park byly vyhodnoceny jako mírně negativní – 
akceptovatelné. Koridor rovněž prochází NRBK 100 N a NRBC 92 Oderská niva, u regionálních prvků 
ÚSES dochází ke střetu s RBK 598, 644, 601, 643 a 531 a k zásahu do regionálního biocentra č. 121 
dle platných ZÚR MSK. Ve všech případech se jedná o akceptovatelné vlivy, ale nelze vyloučit mírné 
omezení funkčnosti této části ÚSES. Obdobně také v případě střetu a migračními koridory dochází 
k potenciálnímu omezení průchodnosti územím, ale koridor nezasahuje do jádrového území biotopu 
velkých druhů savců. 

Památné stromy nebudou negativně ovlivněny. 

Dle střetové analýzy dojde k reálnému plošnému dotčení CHKO Poodří v následujícím rozsahu: 

varianta plocha zásahu do zón ochrany CHKO Poodří (ha) 

I. II. III. IV. 

VR1A 0 0,3 10,1 0 

Koridor VR1A dle vymezení v A3 ZÚR MSK zasahuje do PR Rezavka v blízkosti Nového rybníka a do 
PR Rákosina v blízkosti Jistebníku (severozápadně od rybníka Bezruč). Dotčení PR Polanský les se 
nepředpokládá.  

 

Obrázek 15: Zobrazení prostorové kolize koridoru VR1A (modrý polygon) s PR Rezavka. 
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Obrázek 16:Zobrazení prostorové kolize koridoru VR1A (modrý polygon) s PR Rákosina 

Pozn.: Uvedené prostorové kolize na obrázku výše jsou shodné pro všechny varianty. 

 

Negativní vliv na kvalitu vody daný potenciálním únikem závadných látek lze minimalizovat technickými 
opatřeními ve fázi výstavby. Zrychlení odtoku vody z území se nepředpokládá.  

Záměr je situován v migračně významném území a ve své západní části je ve střetu s migračními 
koridory nadmístního významu procházejícími přibližně SZ-JV. Tento střet je možno částečně omezit 
realizací dostatečně prostupných migračních objektů včetně navedení zvěře do místa průchodu, nebo 
vedením stavby na estakádě. Jako obdobné liniové stavby bude zvyšovat fragmentaci krajiny a lokálně 
ovlivní krajinný ráz (míra ovlivnění závisí na konkrétním provedení stavby). 

Záměr se svou lokalizací přibližuje obytné zástavbě, což dává předpoklad negativních vlivů na hlukovou 
a imisní situaci, tedy i negativního vlivu na veřejné zdraví v zástavbě podél trasy. 

Uplatněním koridoru VR1A dojde k dotčení EVL a PO Poodří v následujícím rozsahu: 

 varianta plocha zásahu do lokalit soustavy Natura 2000 (ha) 

EVL Poodří PO Poodří 

VR1A 10,3 8,9 

V prostoru koridoru VR1A byl detekován výskyt zvláště chráněných druhů: 

čolek velký (Triturus cristatus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), ledňáček říční (Alcedo atthis), 
kopřivka obecná (Anas streperaa) a moták pochop (Circus aeruginosus). 

U všech uvedených druhů byla shledána akceptovatelná míra dotčení. 

http://ptaci.natura2000.cz/index.php?page=druh_detail&DruhID=71
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V trase koridoru VR1 byl zjištěn střet s přírodními stanovišti  

 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition - 

Dané přírodní stanoviště se vyskytuje na území v EVL Poodří na celkové ploše 197,6332 ha. 
Zčásti jde o vody přirozeného původu, zejména mrtvá ramena řek, aluviální tůně a klidné úseky 
toků, ale i o rybníky s vyvinutou zonací jednotlivých typů vodní vegetace. 

 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae): Dané přírodní stanoviště se vyskytuje na území v EVL Poodří na 
celkové ploše 389,2194 ha. Jedná se o prioritní přírodní stanoviště lužních lesů v nejnižších 
částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné záplavy 
způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní vodou.  

 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), 
j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým 
(F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris): 

Celkově byl v rámci biologického průzkumu shledán u varianty VR1A mírně negativní vliv (-1) na pět 
předmětů ochrany EVL Poodří – typy přírodních stanovišť 3150, 91E0, 91F0, čolka velkého a kuňku 
ohnivou. Dále byl u varianty VR1A konstatován mírně negativní vliv  (-1) na tři předměty ochrany PO 
Poodří: ledňáčka říčního, kopřivku obecnou a motáka pochopa. U ostatních předmětů ochrany EVL 
a PO Poodří byl u této varianty konstatován nulový vliv. 

Z hlediska kvality ovzduší se řešené území nachází v OZKO z hlediska benzo(a)pyrenu a částečně také 
z hlediska PM10 (36. nejv. hodnota denních koncentrací i průměrná roční koncentrace). Z hlediska 
hlukové zátěže je třeba zajistit, aby při průchodu v blízkosti obytné zástavby (zejména u Studénky) byla 
vytvořena územní opatření pro umístění protihlukových opatření.  

VR1A prochází okrajem záplavového území Odry a okrajem soustavy Jistebnických rybníků.  

Přeshraniční vlivy koridoru VR1A byly vyloučeny. 

C. Závěry a doporučení 

Závěr: Koridor je možno realizovat při splnění navržených podmínek SEA. 

Návrh podmínek SEA:  Minimalizovat rozsah záborů PUPFL a ZPF, zejména půd I. a II. třídy 
ochrany. 

Minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území, do území 
s identifikovaným výskytem ochranářsky významných druhů rostlin 
a živočichů a do migračních koridorů nadmístního významu. 

Vhodnou volbou trasy liniové stavby v rámci koridoru minimalizovat hlukové 
vlivy na zastavěné území. 

Minimalizovat vliv na ochranné pásmo zdroje přírodních léčivých vod. 

Vytvořit územní podmínky pro realizaci migračních opatření k zachování 
prostupnosti územím. 

Při průchodu v blízkosti obytné zástavby (zejména u Studénky) vytvořit 
územní podmínky pro umístění protihlukových opatření.  
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Hodnocení varianty VR1B 

Označení koridoru:  VR1B 

Dotčené obce:  Bílov, Hladké Životice, Jistebník, Kujavy, Mankovice, Odry, Ostrava, 
Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Velké Albrechtice, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba, 
včetně tzv. Vítkovické spojky 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Butovice, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně přechází údolí Bílovky a na k. ú. Jistebník se 
přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. 
Koridor je ukončen v místě křížení železniční trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 rozšířením až na 720 m v prostoru severně od Studénky v k. ú. Bílov, 
k. ú. Butovice, k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Velké Albrechtice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 
II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 
v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 
Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku; 

 zúžením na 70 m v úseku tzv. Vítkovické spojky  v k. ú. Svinov. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Tabulka 15: Hodnocení míry vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – VR1B 
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Příroda a krajina celkem  -1/-2 

ZCHÚ, Natura 2000, přírodní 
parky 

-1 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 

flóra, fauna, migrační 
koridory 

-2 -1 0 -1 -1 -1 0 -2 -2 

Ekologická stabilita, ÚSES, 
biodiverzita 

-1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 

Krajinný ráz, fragmentace 
krajiny 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ZPF -2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 

PUPFL -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Prostředí související s vodou 
a nerostné bohatství a 
horninové prostředí 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Veřejné zdraví celkem  stávající -1/ výhled po realizaci +1 

Kvalita ovzduší, klima +1 0 0 0 0 0 0 +1 +1 

Kvalita a kvantita vodních 
zdrojů a povrchových vod 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Riziko povodní a jejich 
následků 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hluková zátěž +1/-1 0 0 0 0 0 0 +1/-1 +1/-1 

Kulturní dědictví a hmotné 
statky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přeshraniční vlivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka 16: Kumulativní a synergické vlivy – VR1B 

A. Stávající funkce, hodnoty a limity ve vymezeném koridoru 

Hlavní funkce Specifikace 

Zastavěné území Bílov, Hladké Životice, Jistebník, Kujavy, Mankovice, Odry, Ostrava, 
Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Velké Albrechtice, Vražné 

Dopravní infrastruktura stávající silnice všech tříd včetně dálnic, koridor DZ14 

Technická infrastruktura EZ10, PZ2 + územní rezerva E501  

ZPF 
I. II. III. IV. V. 

Odhad reálného záboru 
ZPF celkem [ha] 

5,27 75,42 51,43 10,59 3,05 145,76 

PUPFL 
Les ochranný Les zvl. určení 

Les 
hospodářský 

Reálný zábor PUPFL 
celkem [ha] 

0,00 2,21 0,69 2,91 

Hodnoty a limity Specifikace 

Kvalita ovzduší koridor leží v OZKO 

Povrchové a podzemní 
vody 

koridor neprochází CHOPAV, ale prochází ochranným pásmem zdrojů 
léčivých vod a západním okrajem soustavy Jistebnických rybníků 

Horninové prostředí, 
nerostné bohatství 

CHLÚ Čs. část Hornoslezské pánve (černé uhlí, zemní plyn) a 07100100 
Rychvald (zemní plyn); poddolované a sesuvná území v oblasti Oder, 
Vražného a Ostravy 

Příroda včetně ZCHÚ a 
krajina 

koridor prochází migračně významným územím (protíná čtyři dálkové 
migrační koridory) a prochází přírodním parkem Oderské vrchy, CHKO 
Poodří a maloplošnými ZCHÚ – PR Rezavka, PR Rákosina 

Kulturní památky x 

B. Předpokládané kumulativní a synergické vlivy na životní prostředí a odhad jejich 
významnosti 

Potenciálně ovlivněná 
složka 

Specifikace způsobu ovlivnění Míra kumul. a 
syn. vlivů 

Obyvatelstvo a hygiena 
prostředí (hluk) 

kumulace vlivů potenciálně nastane v místě křížení silnic 
vyšších i nižších tříd včetně D1 a železniční trati č. 270 

 

-1 

Ovzduší kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Povrchové a podzemní 
vody 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 
0 

ZPF, PUPFL kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Horninové prostředí, 
nerostné bohatství 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 
0 

Flóra, fauna, biologická 
rozmanitost, ZCHÚ, 

kumulativní a synergické vlivy se stávající silniční sítí a 
železnicí se projeví v místě průchodu migračními koridory 

-2 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Moravskoslezského kraje na udržitelný rozvoj území | ČÁST A: SEA 

76 

ÚSES narušením migračního potenciálu území a v místě 
průchodu přes ÚSES a CHKO Poodří, projeví se rovněž 
kumulativní vliv se stávajícími a navrhovanými koridory na 
zvláště chráněné druhy fauny včetně jejich potravní 
základny 

Krajina kumulativní vlivy se stávající silniční sítí a železnicí vedou 
k negativnímu ovlivnění krajinného rázu – fragmentace 
území 

-1 

Kulturní, architektonické 
a archeologické 
dědictví, hmotné statky 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 

 
0 

Komentář vlivů hodnocené varianty:  

Záměr okrajově prochází evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí Poodří a přírodním parkem 
Oderské vrchy. Vlivy na tato ZCHÚ byly vyhodnoceny jako mírně negativní – akceptovatelné. Koridor 
rovněž prochází PP Oderské vrchy a NRBK 100 N a NRBC 92 Oderská niva, u regionálních prvků 
ÚSES dochází ke střetu s RBK 598, 644, 601, 643 a 531 a k zásahu do regionálního biocentra č. 121 
dle platných ZÚR MSK. Ve všech případech se jedná o akceptovatelné vlivy, ale nelze vyloučit mírné 
omezení funkčnosti této části ÚSES. Obdobně také v případě střetu a migračními koridory dochází 
k potenciálnímu omezení průchodnosti územím. 

Památné stromy nebudou negativně ovlivněny.  

Dle střetové analýzy dojde k reálnému plošnému dotčení CHKO Poodří v následujícím rozsahu: 

varianta plocha zásahu do zón ochrany CHKO Poodří (ha) 

I. II. III. IV. 

VR1B 0 0,5 12,2 0 

Koridor VR1B stejně jako VR1A dle vymezení v aktualizaci ZÚR zasahuje do PR Rezavka v blízkosti 
Nového rybníka, navíc zasahuje do této rezervace v oblasti Vítkovické spojky. Zasahuje rovněž do PR 
Rákosina v blízkosti Jistebníku (severozápadně od rybníka Bezruč). Dotčení PR Polanský les se 
nepředpokládá.  

 

Obrázek 17: Zobrazení prostorové kolize koridoru VR1B (modrý polygon) s PR Rezavka 
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Obrázek 18: Zobrazení prostorové kolize koridoru VR1B (modrý polygon) s PR Rákosina 

Pozn.: Uvedené prostorové kolize na obrázku výše jsou shodné pro všechny varianty. 
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Negativní vliv na kvalitu vody zde potenciálně vyplývá z rizika úniku závadných látek, což je možno 
minimalizovat technickými opatřeními ve fázi výstavby: Zrychlení odtoku vody z území se 
nepředpokládá.  

Záměr je situován v migračně významném území a ve své západní části je ve střetu s migračními 
koridory nadmístního významu procházejícími přibližně SZ-JV. Tento střet je možno částečně omezit 
realizací dostatečně prostupných migračních objektů včetně navedení zvěře do místa průchodu, nebo 
vedením stavby na estakádě.  

Jako obdobné liniové stavby bude zvyšovat fragmentaci krajiny a lokálně ovlivní krajinný ráz (míra 
ovlivnění závisí na konkrétním provedení stavby). 

Záměr se svou lokalizací přibližuje obytné zástavbě, což dává předpoklad negativních vlivů na hlukovou 
a imisní situaci, tedy i negativního vlivu na veřejné zdraví v zástavbě podél jeho trasy. 

Uplatněním koridoru VR1A dojde k dotčení EVL a PO Poodří: 

 varianta plocha zásahu do lokalit soustavy Natura 2000 (ha) 

EVL Poodří PO Poodří 

VR1B 11,9 10,0 

V prostoru koridoru VR1B byl detekován výskyt zvláště chráněných druhů: 

čolek velký (Triturus cristatus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), ledňáček říční (Alcedo atthis), 
kopřivka obecná (Anas streperaa) a moták pochop (Circus aeruginosus), páchník hnědý 

U všech uvedených druhů byla shledána akceptovatelná míra dotčení. 

V trase koridoru VR1B byl zjištěn střet s přírodními stanovišti  

 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition – 
Dané přírodní stanoviště se vyskytuje na území v EVL Poodří na celkové ploše 197,6332 ha. 
Zčásti jde o vody přirozeného původu, zejména mrtvá ramena řek, aluviální tůně a klidné úseky 
toků, ale i o rybníky s vyvinutou zonací jednotlivých typů vodní vegetace. 

 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae): Dané přírodní stanoviště se vyskytuje na území v EVL Poodří na 
celkové ploše 389,2194 ha. Jedná se o prioritní přírodní stanoviště lužních lesů v nejnižších 
částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné záplavy 
způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní vodou.  

 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), 
j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. 
angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris). 

 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis: Dané přírodní stanoviště se vyskytuje na území v EVL Poodří na celkové ploše 
205,3707 ha. Jedná se o extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou 
vysokostébelných travin jako je ovsík vyvýšený, psárka luční, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo 
kostřava červená. Vyskytují se v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na 
zatravněných úhorech a v ovocných sadech od nížin do hor, většinou v blízkosti sídel. Obecně 
hlavním ohrožením pro toto stanoviště je přehnojování, ruderalizace, opouštění pozemků 
a následné zarůstání. 

http://ptaci.natura2000.cz/index.php?page=druh_detail&DruhID=71
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 stanoviště 

3150 6510 91E0* 91F0 

plocha biotopu v EVL 
Poodří 

197,6332 ha 205,3707 389,2194 ha 390,092 ha 

limit záboru pro stanovení 
významného vlivu 

6 % 6 % 2 % 6 % 

plocha záboru 
variantou VR1B  

0,1511 ha 

0,08 % 

0,3667 

0,18 % 

0,5604 ha 

0,14 % 

2,6753 ha 

0,69 % 

plocha záboru včetně 
kumulativních vlivů 

max. 0,16 ha 

0,08 % 

max. 0,54 ha 

0,26 % 

max. 1,49 ha 

0,38 % 

max. 2,70 ha 

0,69 % 

celkový vliv na předmět 
ochrany 

- 1 - 1 - 1 - 1 

U varianty VR1B byl konstatován mírně negativní vliv (-1) na šest předmětů ochrany EVL Poodří – 
typy přírodních stanovišť 3150, 6510, 91E0, 91F0, čolka velkého a kuňku ohnivou. Dále byl u varianty 
VR1B konstatován mírně negativní vliv (-1) na tři předměty ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního, 
kopřivku obecnou a motáka pochopa. U ostatních předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl u této 
varianty konstatován nulový vliv. 

Z hlediska kvality ovzduší se řešené území nachází v OZKO z hlediska benzo(a)pyrenu a částečně také 
z hlediska PM10 (36. nejv. hodnota denních koncentrací i průměrná roční koncentrace). Z hlediska 
hlukové zátěže je třeba zajistit, aby při průchodu v blízkosti obytné zástavby (zejména u Studénky) byla 
vytvořena územní opatření pro umístění protihlukových opatření. 

VR1B prochází okrajem záplavového území Odry a okrajem soustavy Jistebnický rybníků.  

Přeshraniční vlivy koridoru VR1B byly vyloučeny 

C. Závěry a doporučení 

Závěr: Koridor je možno realizovat při splnění navržených podmínek SEA. 

Návrh podmínek SEA:  Minimalizovat rozsah záborů PUPFL a ZPF, zejména půd I. a II. třídy 
ochrany. 

Minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území, do území 
s identifikovaným výskytem ochranářsky významných druhů rostlin 
a živočichů a do migračních koridorů nadmístního významu. 

Vhodnou volbou trasy liniové stavby v rámci koridoru minimalizovat hlukové 
vlivy na zastavěné území. 

Minimalizovat vliv na ochranné pásmo zdroje přírodních léčivých vod. 

Vytvořit územní podmínky pro realizaci migračních opatření k zachování 
prostupnosti územím. 

Při průchodu v blízkosti obytné zástavby (zejména u Studénky) vytvořit 
územní podmínky pro umístění protihlukových opatření. 
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Hodnocení varianty VR1C 

Označení koridoru:  VR1C 

Dotčené obce:  Hladké Životice, Jistebník, Mankovice, Odry, Ostrava, Pustějov, 
Studénka, Suchdol nad Odrou, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Kletné, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně prochází jižně od obcí Pustějov a Studénka 
přes CHKO Poodří a na k. ú. Jistebník se přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její 
trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. Koridor je ukončen v místě křížení železniční 
trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 
II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 
v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 
Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK.  
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Tabulka 17: Hodnocení míry vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – VR1C 
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Příroda a krajina celkem  -2 

ZCHÚ, Natura 2000, přírodní 
parky 

-2 0 0 -1 0 0 0 -2 -2 

flóra, fauna, migrační 
koridory 

-2 -1 0 -1 -1 -1 0 -2 -2 

Ekologická stabilita, ÚSES, 
biodiverzita 

-1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 

Krajinný ráz, fragmentace 
krajiny 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ZPF -2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 

PUPFL -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Prostředí související 
s vodou, horninové prostředí 
a nerostné bohatství 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Veřejné zdraví celkem  stávající -1/ výhled po realizaci +1 

Kvalita ovzduší, klima +1 0 0 0 0 0 0 +1 +1 

Kvalita a kvantita vodních 
zdrojů a povrchových vod 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Riziko povodní a jejich 
následků 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hluková zátěž +1/-1 0 0 0 0 0 0 +1/-1 +1/-1 

Kulturní dědictví a hmotné 
statky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přeshraniční vlivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka 18: Kumulativní a synergické vlivy – VR1C 

A. Stávající funkce, hodnoty a limity ve vymezeném koridoru 

Hlavní funkce Specifikace 

Zastavěné území Hladké Životice, Jistebník, Mankovice, Odry, Ostrava, Pustějov, Studénka, 
Suchdol nad Odrou, Vražné 

Dopravní infrastruktura stávající silnice všech tříd včetně dálnic, koridor DZ14 

Technická infrastruktura EZ10, PZ2 + územní rezerva E501 

ZPF 
I. II. III. IV. V. 

Odhad reálného záboru ZPF 
celkem [ha] 

12,33 52,27 51,03 8,40 21,70 145,74 

PUPFL 
Les ochranný Les zvl. určení 

Les 
hospodářský 

Reálný zábor PUPFL 
celkem [ha] 

0,00 1,42 3,79 5,21 

Hodnoty a limity Specifikace 

Kvalita ovzduší koridor leží v OZKO 

Povrchové a podzemní 
vody 

koridor neprochází CHOPAV, ale prochází ochranným pásmem zdrojů 
léčivých vod a západním okrajem soustavy Jistebnických rybníků 

Horninové prostředí a 
nerostné bohatství 

CHLÚ Čs. část Hornoslezské pánve (černé uhlí, zemní plyn) a 07100100 
Rychvald (zemní plyn); poddolované a sesuvná území v oblasti Oder, 
Vražného a Ostravy 

Příroda včetně ZCHÚ a 
krajina 

koridor prochází migračně významným územím (protíná čtyři dálkové 
migrační koridory) a prochází přírodním parkem Oderské vrchy, CHKO 
Poodří a maloplošnými ZCHÚ – PR Rezavka, PR Rákosina 

Kulturní památky x 

B. Předpokládané kumulativní a synergické vlivy na životní prostředí a odhad jejich 
významnosti 

Potenciálně ovlivněná 
složka 

Specifikace způsobu ovlivnění Míra kumul. 
a syn. vlivů 

Obyvatelstvo a hygiena 
prostředí (hluk) 

kumulace vlivů potenciálně nastane v místě křížení silnic 
vyšších i nižších tříd včetně D1 a železniční trati č. 270 

 

-1 

Ovzduší kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Povrchové a podzemní 
vody 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

ZPF, PUPFL kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Horninové prostředí, 
nerostné bohatství 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Flóra, fauna, biologická kumulativní a synergické vlivy se stávající silniční sítí -2 
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rozmanitost, ZCHÚ, 
ÚSES 

a železnicí se projeví v místě průchodu migračními 
koridory narušením migračního potenciálu území a v místě 
průchodu přes ÚSES a CHKO Poodří, projeví se rovněž 
kumulativní vliv se stávajícími a navrhovanými koridory na 
zvláště chráněné druhy fauny včetně jejich potravní 
základny 

Krajina kumulativní vlivy se stávající silniční sítí a železnicí vedou 
k negativnímu ovlivnění krajinného rázu – fragmentace 
území 

-1 

Kulturní, architektonické 
a archeologické 
dědictví, hmotné statky 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Komentář vlivů hodnocené varianty:  

Záměr okrajově prochází evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí Poodří a přírodním parkem 
Oderské vrchy. Vlivy na tato ZCHÚ byly vyhodnoceny jako mírně negativní – akceptovatelné. Koridor 
rovněž prochází PP Oderské vrchy a kříží regionální biokoridory č. 601 a 531 a zasahují do regionálního 
biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 

Ve všech případech se jedná o akceptovatelné vlivy, ale nelze vyloučit mírné omezení funkčnosti této 
části ÚSES. Obdobně také v případě střetu a migračními koridory dochází k potenciálnímu omezení 
průchodnosti územím. 

Památné stromy nebudou negativně ovlivněny. 

Dle střetové analýzy dojde k reálnému plošnému dotčení CHKO Poodří v následujícím rozsahu: 

varianta plocha zásahu do zón ochrany CHKO Poodří (ha) 

I. II. III. IV. 

VR1C 6,5 15,3 15,7 0 

Koridor VR1C dle vymezení v aktualizaci ZÚR zasahuje do PR Rezavka v blízkosti Nového rybníka a do 
PR Rákosina v blízkosti Jistebníku. Dotčení PR Polanský les se nepředpokládá.  

  

Obrázek 19: Zobrazení prostorové kolize koridoru VR1C (modrý polygon) s PR Rezavka. 
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Obrázek 20: Zobrazení prostorové kolize koridoru VR1C (modrý polygon) s PR Rákosina 

Pozn.: Uvedené prostorové kolize na obrázku výše jsou shodné pro všechny varianty. 

 

Negativní vliv na kvalitu vody zde potenciálně vyplývá z rizika úniku závadných látek, což je možno 
minimalizovat technickými opatřeními ve fázi výstavby. Zrychlení odtoku vody z území se 
nepředpokládá.  

Záměr je situován v migračně významném území a ve své západní části je ve střetu s migračními 
koridory nadmístního významu procházejícími přibližně SZ-JV směrem. Tento střet je možno částečně 
omezit realizací dostatečně prostupných migračních objektů včetně navedení zvěře do místa průchodu, 
nebo vedením stavby na estakádě.  

Jako obdobné liniové stavby bude zvyšovat fragmentaci krajiny a lokálně ovlivní krajinný ráz (míra 
ovlivnění závisí na konkrétním provedení stavby). 

Záměr se svou lokalizací přibližuje obytné zástavbě, což dává předpoklad negativních vlivů na hlukovou 
a imisní situaci, tedy i negativního vlivu na veřejné zdraví v zástavbě podél jeho trasy. 
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Uplatněním koridoru VR1C dojde k dotčení EVL a PO Poodří: 

 varianta plocha zásahu do lokalit soustavy Natura 2000 (ha) 

EVL Poodří PO Poodří 

VR1C 35,7 33,5 

V případě realizace hodnocené koncepce ve variantě VR1C dojde k významné redukci ploch výskytu 
některých předmětů ochrany  EVL a PO Poodří, konkrétně se jedná o kuňku ohnivou, čolka velkého, 
modráska bahenního a páchníka hnědého. Dále dojde k významnému narušení prostoru mezi 
jednotlivými hnízdišti, resp. některými hnízdišti a potravními biotopy motáka pochopa. 

V případě realizace hodnocené koncepce ve variantě VR1C dojde k významnému ovlivnění důležitých 
ekologických funkcí na území EVL i PO Poodří – výstavba železničního tělesa v centrální části EVL 
a PO potenciálně ovlivní mimo jiné průtok povodňových záplav a splaveninový režim v nivě. 

U varianty VR1C byl konstatován významně negativní vliv (-2) na celistvost EVL a PO Poodří a dále 
na čtyři předměty ochrany EVL Poodří – čolka velkého, kuňku ohnivou, modráska bahenního a páchníka 
hnědého a jeden předmět ochrany PO Poodří – motáka pochopa. 

 stanoviště 

91E0* 91F0 

plocha biotopu v EVL 
Poodří 

389,2194 ha 390,092 ha 

limit záboru pro stanovení 
významného vlivu 

2 % 6 % 

plocha záboru 
variantou VR1C 

5,3839 ha 

1,38 % 

2,7766 ha 

0,71 % 

plocha záboru včetně 
kumulativních vlivů 

max. 6,32 ha 

1,62 % 

max. 2,80 ha 

0,72 % 

celkový vliv na předmět 
ochrany 

-1 -1 

 

V případě varianty VR1C bylo konstatováno významně negativní ovlivnění některých předmětů 
ochrany (viz výše), cílů ochrany a ekologické integrity EVL a PO Poodří, s předpokladem její nadměrné 
fragmentace.  

Detailně nebyly kumulativní a synergické vlivy této varianty řešeny, jelikož již samotnou realizací 
navržené koncepce A3 ZÚR MSK by u některých předmětů ochrany došlo k překročení limitu významně 
negativního vlivu. 

Z hlediska kvality ovzduší se řešené území nachází v OZKO z hlediska benzo(a)pyrenu a částečně také 
z hlediska PM10 (36. nejv. hodnota denních koncentrací i průměrná roční koncentrace). 

VR1C prochází záplavovým územím Odry a okrajem soustavy Jistebnických rybníků.  

Přeshraniční vlivy koridoru VR1C byly vyloučeny 

C. Závěry a doporučení, případný návrh kompenzační opatření 

Závěr: Koridor ve variantě VR1C není doporučen k realizaci zejména z důvodu 
zjištění potenciálního významně negativního ovlivnění některých předmětů 
ochrany EVL a PO Poodří, pro které není možno stanovit adekvátní opatření 
pro minimalizaci nebo eliminaci. 
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Hodnocení varianty VR1D 

Označení koridoru:  VR1D 

Dotčené obce:  Hladké Životice, Jistebník, Mankovice, Odry, Ostrava, Pustějov, 
Studénka, Suchdol nad Odrou, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba, 
včetně tzv. Vítkovické spojky 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Kletné, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně prochází jižně od obcí Pustějov a Studénka 
přes CHKO Poodří a na k. ú. Jistebník se přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její 
trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. Koridor je ukončen v místě křížení železniční 
trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 

II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 

v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 

Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku; 

 zúžením na 70 m v úseku tzv. Vítkovické spojky v k. ú. Svinov. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Tabulka 19: Hodnocení míry vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – VR1D 
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Příroda a krajina celkem  -2 

ZCHÚ, Natura 2000, přírodní 
parky 

-2 0 0 -1 0 0 0 -2 -2 

flóra, fauna, migrační 
koridory 

-2 -1 0 -1 -1 -1 0 -2 -2 

Ekologická stabilita, ÚSES, 
biodiverzita 

-1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 

Krajinný ráz, fragmentace 
krajiny 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ZPF -2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 

PUPFL -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Prostředí související s vodou 
a nerostné bohatství a 
horninové prostředí 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Veřejné zdraví celkem  stávající -1/ výhled po realizaci +1 

Kvalita ovzduší, klima +1 0 0 0 0 0 0 +1 +1 

Kvalita a kvantita vodních 
zdrojů a povrchových vod 

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Riziko povodní a jejich 
následků 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hluková zátěž +1/-1 0 0 0 0 0 0 +1/-1 +1/-1 

Kulturní dědictví a hmotné 
statky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přeshraniční vlivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka 20: Kumulativní a synergické vlivy – VR1D 

A. Stávající funkce, hodnoty a limity ve vymezeném koridoru 

Hlavní funkce Specifikace 

Zastavěné území Hladké Životice, Jistebník, Mankovice, Odry, Ostrava, Pustějov, Studénka, 
Suchdol nad Odrou, Vražné 

Dopravní infrastruktura stávající silnice všech tříd včetně dálnic, koridor DZ14 

Technická infrastruktura EZ10, PZ2 + územní rezerva E501 

ZPF 
I. II. III. IV. V. 

Odhad reálného záboru ZPF 
celkem [ha] 

12,33 53,92 51,03 8,40 21,70 147,39 

PUPFL 
Les ochranný Les zvl. určení 

Les 
hospodářský 

Reálný zábor PUPFL 
celkem [ha] 

0,00 1,42 3,79 5,21 

Hodnoty a limity Specifikace 

Kvalita ovzduší koridor leží v OZKO 

Povrchové a podzemní 
vody 

koridor neprochází CHOPAV, ale prochází ochranným pásmem zdrojů 
léčivých vod a západním okrajem soustavy Jistebnických rybníků 

Horninové prostředí CHLÚ Čs. část Hornoslezské pánve (černé uhlí, zemní plyn) a 07100100 
Rychvald (zemní plyn); poddolované a sesuvná území v oblasti Oder, 
Vražného a Ostravy 

Příroda včetně ZCHÚ a 
krajina 

koridor prochází migračně významným územím (protíná čtyři dálkové 
migrační koridory) a prochází přírodním parkem Oderské vrchy, CHKO 
Poodří a maloplošnými ZCHÚ – PR Rezavka, PR Rákosina 

Kulturní památky x 

B. Předpokládané kumulativní a synergické vlivy na životní prostředí a odhad jejich 
významnosti 

Potenciálně ovlivněná 
složka 

Specifikace způsobu ovlivnění Míra kumul. a 
syn. vlivů 

Obyvatelstvo a hygiena 
prostředí (hluk) 

kumulace vlivů potenciálně nastane v místě křížení silnic 
vyšších i nižších tříd včetně D1 a železniční trati č. 270 

 

-1 

Ovzduší kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Povrchové a podzemní 
vody 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 
0 

ZPF, PUPFL kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Horninové prostředí kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 0 

Flóra, fauna, biologická 
rozmanitost, ZCHÚ, 

kumulativní a synergické vlivy se stávající silniční sítí 
a železnicí se projeví v místě průchodu migračními 

-2 
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ÚSES koridory narušením migračního potenciálu území a v místě 
průchodu přes ÚSES a CHKO Poodří, projeví se rovněž 
kumulativní vliv se stávajícími a navrhovanými koridory na 
zvláště chráněné druhy fauny včetně jejich potravní 
základny 

Krajina kumulativní vlivy se stávající silniční sítí a železnicí vedou 
k negativnímu ovlivnění krajinného rázu – fragmentace 
území 

-1 

Kulturní, architektonické 
a archeologické 
dědictví, hmotné statky 

kumulace vlivů ve sledovatelné míře nenastane 

0 

Komentář vlivů hodnocené varianty:  

Záměr okrajově prochází evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí Poodří a přírodním parkem 
Oderské vrchy. Vlivy na tato ZCHÚ byly vyhodnoceny jako mírně negativní – akceptovatelné. Koridor 
rovněž prochází PP Oderské vrchy a kříží regionální biokoridory č. 601 a 531 a zasahují do regionálního 
biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 

Ve všech případech se jedná o akceptovatelné vlivy, ale nelze vyloučit mírné omezení funkčnosti této 
části ÚSES. Obdobně také v případě střetu a migračními koridory dochází k potenciálnímu omezení 
průchodnosti územím. 

Památné stromy nebudou negativně ovlivněny. 

Dle střetové analýzy dojde k reálnému plošnému dotčení CHKO Poodří v následujícím rozsahu: 

varianta plocha zásahu do zón ochrany CHKO Poodří (ha) 

I. II. III. IV. 

VR1D 6,5 15,5 15,9 0 

Koridor VR1D dle vymezení v aktualizaci ZÚR zasahuje do PR Rezavka v blízkosti Nového rybníka a do 
PR Rákosina v blízkosti Jistebníku. Dotčení PR Polanský les se nepředpokládá.  

 

Obrázek 21: Zobrazení prostorové kolize koridoru VR1D (modrý polygon) s PR Rezavka 
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Obrázek 22: Zobrazení prostorové kolize koridoru VR1D (modrý polygon) s PR Rákosina 

Pozn.: Uvedené prostorové kolize na obrázku výše jsou shodné pro všechny varianty 

 

Negativní vliv na kvalitu vody zde potenciálně vyplývá z rizika úniku závadných látek, což je možno 
minimalizovat technickými opatřeními ve fázi výstavby. Zrychlení odtoku vody z území se 
nepředpokládá.  

Záměr je situován v migračně významném území a ve své západní části je ve střetu s migračními 
koridory nadmístního významu procházejícími přibližně SZ-JV. Tento střet je možno částečně omezit 
realizací dostatečně prostupných migračních objektů včetně navedení zvěře do místa průchodu, nebo 
vedením stavby na estakádě.  

Jako obdobné liniové stavby bude zvyšovat fragmentaci krajiny a lokálně ovlivní krajinný ráz (míra 
ovlivnění závisí na konkrétním provedení stavby). 

Záměr se svou lokalizací přibližuje obytné zástavbě, což dává předpoklad negativních vlivů na hlukovou 
a imisní situaci, tedy i negativního vlivu na veřejné zdraví v zástavbě podél jeho trasy. 
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Uplatněním koridoru VR1A dojde k dotčení EVL a PO Poodří: 

 varianta plocha zásahu do lokalit soustavy Natura 2000 (ha) 

EVL Poodří PO Poodří 

VR1D 37,4 34,4 

V případě realizace hodnocené koncepce ve variantě VR1D dojde k významné redukci ploch výskytu 
některých předmětů ochrany  EVL a PO Poodří, konkrétně se jedná o kuňku ohnivou, čolka velkého, 
modráska bahenního a páchníka hnědého. Dále dojde k významnému narušení prostoru mezi 
jednotlivými hnízdišti, resp. některými hnízdišti a potravními biotopy motáka pochopa. 

V případě realizace hodnocené koncepce ve variantě VR1C dojde k významnému ovlivnění důležitých 
ekologických funkcí na území EVL i PO Poodří – výstavba železničního tělesa v centrální části EVL 
a PO potenciálně ovlivní mimo jiné průtok povodňových záplav a splaveninový režim v nivě. 

U varianty VR1D byl konstatován významně negativní vliv (-2) na celistvost EVL a PO Poodří a dále 
na čtyři předměty ochrany EVL Poodří – čolka velkého, kuňku ohnivou, modráska bahenního a páchníka 
hnědého a jeden předmět ochrany PO Poodří – motáka pochopa. 

 stanoviště 

6510 91E0* 91F0 

plocha biotopu v EVL 
Poodří 

205,3707 389,2194 ha 390,092 ha 

limit záboru pro stanovení 
významného vlivu 

6 % 2 % 6 % 

plocha záboru 
variantou VR1D 

0,3667 ha 

0,18 % 

5,3839 ha 

1,38 % 

3,1166 ha 

0,80 % 

plocha záboru včetně 
kumulativních vlivů 

max. 0,54 ha 

0,26 % 

max. 6,32 ha 

1,62 % 

max. 3,14 ha 

0,80 % 

celkový vliv na předmět 
ochrany 

-1 -1 -1 

 

V případě varianty VR1D bylo konstatováno významně negativní ovlivnění některých předmětů 
ochrany (viz výše), cílů ochrany a ekologické integrity EVL a PO Poodří, s předpokladem její nadměrné 
fragmentace.  

Detailně nebyly kumulativní a synergické vlivy těchto dvou variant řešeny, jelikož již samotnou realizací 
navržené koncepce A3 ZÚR MSK by u některých předmětů ochrany došlo k překročení limitu významně 
negativního vlivu. 

Z hlediska kvality ovzduší se řešené území nachází v OZKO z hlediska benzo(a)pyrenu a částečně také 
z hlediska PM10 (36. nejv. hodnota denních koncentrací i průměrná roční koncentrace). 

VR1D prochází záplavovým územím Odry a okrajem soustavy Jistebnických rybníků.  

Přeshraniční vlivy koridoru VR1D byly vyloučeny 

C. Závěry a doporučení, případný návrh kompenzačních opatření 

Závěr: Koridor ve variantě VR1D není doporučen k realizaci zejména z důvodu 
zjištění potenciálního významně negativního ovlivnění některých předmětů 
ochrany EVL a PO Poodří, pro které není možno stanovit adekvátní opatření 
pro minimalizaci nebo eliminaci. 
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6.3 Vyhodnocení vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí 

A3 ZÚR MSK je jako celková koncepce navržena ve čtyřech variantách, které jsou odděleně 
v rámci tohoto hodnocení posuzovány.  

Varianty byly hodnoceny slovně, bez použití speciální výpočetních modelů a programů. 
Metoda vyhodnocení vlivů předložené aktualizace koncepce spočívala v multikriteriálním 
hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které bylo pro jednotlivé dílčí změny 
detailně provedeno v předchozí kapitole. 

V této kapitole je uvedeno hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí 
a veřejného zdraví koncepce jako celku. 

6.3.1 Vlivy na půdu 

Vlivy na půdu, ať již se jedná o půdu zemědělskou nebo lesní, patří k relativně významným 
negativním vlivům hodnocené koncepce, zejména s přihlédnutím k tomu, že se ve 
významném měřítku jedná o půdy I. a především II. třídy ochrany s vysokou úrodností 
a intenzivně zemědělsky využívané.  

Zábory půdy jsou v tomto případě stanoveny kvalifikovaným odhadem vycházejícím z reálné 
šíře stavby v koridoru v rozsahu 45 m, jak bylo popsáno v části Odůvodnění dané koncepce 
a výše v textu SEA. Jedná se o metodu odpovídající úrovni znalostí konkrétního rozsahu 
záměru vycházející ze zkušeností s výstavbou obdobných staveb. 

Kromě vlastního nevratného záboru půdy přináší její zastavění další sekundární negativní 
vlivy – narušení nebo likvidaci biotopů fauny, přerušení migračních cest a omezení přístupu 
zvířat k potravě. Odstranění půdního pokryvu a zpevnění ploch snižuje sorpční kapacitu 
území a zrychluje odtok dešťových vod z území. Půda tedy plní i jinou než produkční funkci – 
vododržnou, krajinotvornou, je nutným podkladem pro rozšíření flóry a fauny atd., a i z těchto 
důvodů vyžaduje maximální ochranu. V daném případě jsou tyto sekundární vlivy 
minimalizovány malou šířkou výhledové stavby VRT. 

Negativní vliv na půdu je akceptovatelný pouze s ohledem na to že se jedná o záměr 
realizovaný ve veřejném zájmu – koridor pro vysokorychlostní trať.   

Celkový předpokládaný zábor zemědělské půdy pro území řešené danou koncepcí 
z hlediska funkčního členění ploch a koridorů je uveden pro jednotlivé varianty v následující 
tabulce. 

Tabulka 21: Kvalifikovaný odhad záborů ZPF, srovnání všech variant 

Navržené 
využití 

 

Označení 
koridoru 

Stav 
záměru 

+ = 
přidává 

se 

Délka osy koridoru přes příslušnou třídu ochranu ZPF 
[m] Šířka 

stavby, pro 
kterou je 
vymezen 

koridor [m] 

Odhad reálného záboru ZPF vlastním záměrem podle 
tříd ochrany [ha]  

I. II. III. IV. V. 
Celkem 

[m] 
I. II. III. IV. V. 

Odhad 
reálného 

záboru ZPF 
celkem [ha] 

VR1A + 1172 16395 11428 2354 678 32027 45 5,27 73,78 51,43 10,59 3,05 144,12 

VR1B + 1172 16760 11428 2354 678 32392 45 5,27 75,42 51,43 10,59 3,05 145,76 

VR1C + 2741 11616 11341 1866 4823 32382 45 12,33 52,27 51,03 8,40 21,70 145,74 

VR1D + 2741 11982 11341 1866 4823 32753 45 12,33 53,92 51,03 8,40 21,70 147,39 
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Tabulky kvalifikovaného odhadu záborů PUPFL pro jednotlivé varianty návrhu A3 ZÚR MSK 
jsou uvedeny níže. 

Tabulka 22: Kvalifikovaný odhad záborů PUPFL, srovnání všech variant 

Kód koridoru 

Délka osy koridoru přes příslušný druh PUPFL [m] Šířka 
stavby, pro 
kterou je 
vymezen 

koridor [m] 

Reálný zábor PUPFL vlastním záměrem [ha]  

Stav 
záměru 

Les 
ochranný 

Les zvl. 
určení 

Les 
hospodářsk

ý 

Celkem 
[m] 

Les 
ochrann

ý 

Les zvl. 
určení 

Les 
hospodářský 

Charakter záboru 
Reálný zábor 

PUPFL 
celkem [ha] 

VR1A + 0 492 154 646 45 0,00 2,21 0,69 odnětí 2,91 

VR1B + 0 492 154 646 45 0,00 2,21 0,69 odnětí 2,91 

VR1C + 0 315 843 1158 45 0,00 1,42 3,79 odnětí 5,21 

VR1D + 0 315 843 1158 45 0,00 1,42 3,79 odnětí 5,21 

V kraji historicky vznikala, obdobně jako na jiných místech republiky, sídla především 
v blízkosti řek, kupeckých cest a v dosahu úrodné půdy. To je důvodem toho, že převážná 
část navrhovaných ploch a koridorů je situována na půdách vysoké bonity. Jejich zábor ve 
výše uvedeném rozsahu nelze považovat za nevýznamný, ale z pohledu rozlohy kraje se 
jedná o akceptovatelnou výměru. 

Navrhovaný koridor je záměrem, jehož pozitivní společenský dopad je nesporně nutno 
považovat za vysoce přínosný. Míra přínosu jejich realizace z hlediska snížení dopravní 
zátěže na silnicích, doprovodného snížení hlukové a imisní zátěže sídel, zvýšení atraktivity 
železniční dopravy, podpora konkurenceschopnosti aj. jsou aktivity, u nichž přínos převažuje 
nad negativním dopadem na zemědělskou půdu a PUPFL. V neposlední řadě se jedná 
o převzetí záměru ze schválené PÚR ČR, která je pro územní plánování závazná. Návrh 
vznikal na základě pečlivé přípravy a zvažování dopadu jeho realizace do území, nejen po 
stránce záboru půdy, ale také po stránce lidských zdrojů, průchodnosti územím, 
a respektování limitů přírodního prostředí. Pro zajištění vyváženého rozvoje kraje a jeho 
obyvatel je nutno zajistit mimo jiné i vytváření podmínek pro jeho ekonomický rozvoj, jehož 
důležitou součástí jsou i obdobné aktivity nadmístního významu.  

Skutečný zábor pozemků bude minimalizován podle konkrétních parametrů a lze jej vyčíslit 
až na základě zpracované podrobné dokumentace stavby. Zlepšení parametrů dopravních 
cest je veřejným zájmem – jednou z priorit kraje je podporovat rekonstrukce železničních 
tratí, jako významné alternativy pro snížení množství přepravovaných osob a nákladů po 
silnicích. 

Na základě odůvodnění uvedeného záborů půdy (Kapitola H Odůvodnění A3 ZÚR MSK) 
považuje zpracovatelka SEA rozsah záborů půdy za akceptovatelný a nevylučující záměr 
z realizace v žádné z variant. 

6.3.2 Vlivy na dopravní zátěž území 

Předložená koncepce přináší záměr vedoucí ke snížení dopravního zatížení silniční sítě. To 
s sebou nese související pozitivní vlivy na imisní a hlukové zatížení obytné zástavby 
a zprostředkovaně i na veřejné zdraví. 

Realizací koncepce, tzn. výstavbou VRT, dojde k výraznému posílení kapacity stávajících 
koridorových tratí, které jsou v současné době na hranici svých kapacit jak v oblasti osobní 
tak nákladní dopravy. 

Vliv koncepce byl vyhodnocen jako pozitivní ve všech variantách. 

6.3.3 Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv koncepce na ovzduší se předpokládá mírně pozitivní, a to z důvodu předpokládaného 
snížení objemu silniční dopravy v řešeném území.  
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Vlivy realizace koncepce na klima se ve sledovatelné míře neprojeví u žádné z variant. 

6.3.4 Vlivy na hlukovou zátěž 

Hlukové vlivy jsou v území spojeny zejména s dopravou v nové trase VRT. Tyto vlivy budou 
jako krátkodobé, pocházející z výstavby trati, tak trvalé, dané provozem VRT. 

Hlukové vlivy z realizace koridorů pro technickou infrastrukturu budou krátkodobé, 
soustředěné jen na jejich výstavbu. V době provozu se hlukové vlivy u těchto druhů ploch 
nepředpokládají. 

Vlivy hlukové a imisní zátěže jsou do značné míry vlivy synergickými a kumulativními, 
způsobujícími při významném působení sekundárně poškození zdraví. V řešeném území se 
nepředpokládá nadlimitní hluková zátěž podél nové trasy železnice v žádné z variant, 
protože při výstavbě nového železničního koridoru lze budovat protihluková opatření. 

Rizikovým místem u všech variant jsou lokality, v nichž dochází k většímu přiblížení trasy 
VRT k obytné zástavbě.  

6.3.5 Vlivy na vody 

Realizace předložené A3 ZÚR MSK u žádné z variant nebude znamenat významně 
negativní zásahy do prostředí souvisejícího s vodou, protože potenciální negativní vliv při 
průchodu záplavovým územím, ochranného pásma zdroje přírodních léčivých vod a při 
překonání vodotečí je možno technicky ošetřit tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality nebo 
omezení kvantity podzemních nebo povrchových vod a ke zhoršení průchodu povodňové 
vlny. Relativně větší zásah do této složky životního prostředí se projeví u variant VR1C 
a VR1D. 

Negativním vlivem koncepce ve všech variantách z hlediska vodního hospodářství je riziko 
znečištění podzemních nebo povrchových vod při výstavbě stavby v železničním koridoru, 
zejména z toho důvodu, že se jedná u všech variant o průchod přes ochranné pásmo zdroje 
přírodních léčivých vod a o průchod tras přes záplavové území Odry. 

Předpoklad zvýšeného rizika znečištění podzemních a povrchových vod je spojen se 
stavebními pracemi, kdy se jedná o negativní vliv krátkodobý. V době provozu VRT nebude 
riziko znečištění vod významné. U všech variant platí, že stavba v koridoru musí být řešena 
tak, aby byl zajištěn plynulý odtok povodňových vod a nedocházelo k jejich hromadění 
a následnému zvýšení povodňové vlny. 

Uplatnění A3 ZÚR MSK nepředpokládá významnou změnu odtokových poměrů v území, ani 
změny vedoucí ke zvýšení rizika sucha. 

6.3.6 Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Jak již bylo výše řečeno, vlivy navrhovaných variant záměru dopravního charakteru (VRT) 
jsou v koncepci navrhovány tak, aby pokud možno vedly v souběhu se stávající tratí a dálnicí 
D1, nebo aby byly alespoň minimalizovány vlivy na krajinný ráz a fragmentace území. 
Uplatnění A3 ZÚR MSK se v tomto případě projeví mírně negativně, především z důvodu 
křižování 4 migračních koridorů u všech navrhovaných variant. Vzhledem k tomu, že 
všechny varianty koridoru VRT budou vyžadovat oplocení trati z obou stran jak kvůli 
bezpečnosti obyvatelstva, tak kvůli omezení střetů se zvěří, jednalo by se bez realizace 
migračních opatření o zcela neprostupnou bariéru. 

Z tohoto důvodu je realizace kterékoliv z variant podmíněna územní přípravou opatření pro 
zajištění prostupnosti územím. 
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6.3.7 Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů 

Přímé vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů, především nerostných surovin, vody, paliv 
a energií z důvodu realizace koncepce nenastanou a nebude omezena těžba žádného 
z ložisek. 

6.3.8 Vlivy na veřejné zdraví 

Obsahem návrhu koncepce je návrh koridoru, který má sloužit pro umístění vysokorychlostní 
trati. Provoz na této trati bude nositelem hlukové zátěže, která se projeví podél trasy ve 
vybrané variantě. Jako u všech nových dopravních staveb bude povinností investora, aby 
zajistil dodržení hlukových limitů pro denní i noční dobu u zástavby podél celé trasy VRT. 
Reálná šíře dopravního koridoru, která se předpokládá 45 m, již počítá se zřízením takových 
opatření, např. protihlukových opatření nebo protihlukových stěn. 

Naopak podél stávajících tras silnic lze očekávat snížení hlukové zátěže dané nižší 
intenzitou dopravy. 

Celkově se očekává, že při realizaci navrhované koncepce dojde k mírnému snížení imisní 
a hlukové zátěže zástavby sídel, z důvodu částečného vymístění dopravy ze silnic, a že 
budou realizována potřebná protihluková opatření. Zklidnění v centrální části zástavby sídel 
povede i ke zlepšení pohody bydlení. 

6.3.9 Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES a zvláště chráněná území  

Neakceptovatelné negativní vlivy realizace posuzované koncepce na biologickou 
rozmanitost, faunu a flóru se neprojeví. Podrobněji jsou tyto vlivy hodnoceny v části 
B VVURU, a to jak z hlediska lokalit Natura 2000, tak z hlediska vlivů na zvláště chráněné 
druhy fauny. 

Předložená koncepce se ve všech navrhovaných variantách dostává do střetu s ÚSES 
regionální, případně i nadregionální úrovně.  Vliv všech navrhovaných variant na tuto složku 
životního prostředí tedy bude mírně negativní. Ve všech variantách bude potřebné kácení 
vzrostlých dřevin – lesních i mimolesních porostů. 

Koridor pro VRT ve všech variantách zasahuje do zvláště chráněných území, přírodního 
parku Oderské vrchy a EVL a PO Poodří. U variant VR1A a VR1B byly tyto střety 
vyhodnoceny jako akceptovatelné a mírně negativní, u variant VR1C a VR1D byly 
vyhodnoceny jako významně negativní a z důvodu neakceptovatelného negativního vlivu 
nebyly tyto dvě varianty doporučeny k realizaci. 

STŘETOVÁ ANALÝZA Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY PRO A3 ZÚR MSK 

Metodický postup provedení střetové analýzy: 

V Aktualizaci č. 3 ZÚR MSK jsou navrženy 4 varianty koridoru VRT (VR1A, VR1B, VR1C 
a VR1D). U všech těchto čtyř variant byla prověřena jejich případná prostorová kolize 
z hlediska ochrany přírody a krajiny. Konkrétně se jednalo o velkoplošná a maloplošná 
zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, prvky ÚSES, přírodní parky, dálkové 
migrační koridory a památné stromy. 

V případě zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 byla provedena 
prostorová analýza (GIS), kterou byla odhadnuta plocha těchto území, která bude dotčena 
realizací záměru výstavby koridoru VRT. Z dodaných podrobnějších podkladů k záměru 
výstavby koridoru VRT v místě navržených koridorů VR1A-D od Správy železnic (SŽDC) 
vyplývá, že skutečná šířka železničního tělesa bude výrazně užší než navržené koridory 
v proměnlivé šířce 70–720 m. Šířka pláně železničního spodku VRT bude cca 14 m.  
V případě vedení VRT v zářezu nebo na náspu bude tato šířka zvětšena o šířku svahů, která 
je variabilní a není ji možné v současné době na základě dostupných podkladů přesně 
stanovit. Dále je nutno započítat prostor pro odvodnění stavby, realizaci ochranných pásů 
izolační zeleně a stavbu oplocení, včetně manipulačního prostoru vně prostoru stavby VRT. 
Správou železnic byly poskytnuty geograficky zpřesněné osy všech čtyř navržených variant 
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koridoru VRT, což umožnilo přesněji zhodnotit vlivy koncepce a budoucího záměru VRT na 
obecně a zvláště chráněná území, včetně lokalit soustavy Natura 2000 a jejich předmětů 
ochrany. V textové části Odůvodnění ZÚR je uvedeno, že při průchodu koridoru územím 
lokalit soustavy Natura 2000 bude průměrná šířka tělesa stavby minimalizována na max. 
35 m. Na základě provedených prostorových analýz a po konzultaci se zástupci Správy 
železnic, zpracovatelem návrhu ZÚR a pořizovatelem bylo při prostorových analýzách 
uvažováno se šířkou tělesa 35 m, přičemž v místě mostů a estakád je uvažováno se 
šířkou tělesa 20 m. 

 Velkoplošná zvláště chráněná území 

Všechny čtyři navržené varianty VRT prochází přes území CHKO Poodří. Varianty VR1A 
a VR1B zasahují pouze do okrajové části CHKO v blízkosti Klimkovic a Jistebníku. Varianty 
VR1C a VR1D prochází územím CHKO Poodří také v blízkosti Pustějova a zasahují 
centrální část CHKO – lokalitu Na Oderských loukách. 

 

Obrázek 23: Varianty koridoru a dotčení CHKO Poodří dle zonace 2017 

Dle zvoleného metodického postupu střetové analýzy potom varianty VR1A a VR1B zasahují 
pouze do II. a III. zóny CHKO. Varianty VR1C a VR1D zasahují kromě II. a III. zóny na 
poměrně rozsáhlém území do I. zóny CHKO Poodří. Konkrétní údaje jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka 23: Plocha zásahu do zón CHKO Poodří 

Varianta 
Plocha zásahu do zón ochrany CHKO Poodří (ha) 

I. II. III. IV. 

VR1A 0 0,3 10,1 0 

VR1B 0 0,5 12,2 0 

VR1C 6,5 15,3 15,7 0 

VR1D 6,5 15,5 15,9 0 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Moravskoslezského kraje na udržitelný rozvoj území | ČÁST A: SEA 

97 

 Maloplošná zvláště chráněná území 

Všechny čtyři koridory dle vymezení v aktualizaci ZÚR zasahují do PR Rezavka v blízkosti 
Nového rybníka. Varianty VR1B a VR1D zasahují do této rezervace také v oblasti Vítkovické 
spojky. 

Všechny čtyři koridory dle vymezení v aktualizaci ZÚR zasahují do PR Rákosina v blízkosti 
Jistebníku (severozápadně od rybníka Bezruč). 

 Lokality soustavy Natura 2000 

Všechny čtyři navržené varianty prochází přes území evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti Poodří. Konkrétní údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 24: Plocha dotčení EVL a PO Poodří 

Varianta 
Plocha zásahu do lokalit soustavy Natura 2000 (ha) 

EVL Poodří PO Poodří 

VR1A 10,3 8,9 

VR1B 11,9 10,0 

VR1C 35,7 33,5 

VR1D 37,4 34,4 

 

Obrázek 24: Lokalizace tras VR1 vůči lokalitám Natura 2000 

Detaily o vlivech navržených koridorů VRT jsou uvedeny v části B VVURÚ, kde se v závěru 
konstatuje: 

„Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na vyhodnocení vlivu jediného 
konkrétního jevu v oblasti dopravy – vysokorychlostního koridoru VRT, který byl navržen ve 
čtyřech variantách – VR1A-D. Tyto návrhy mají svůj prostorový průmět v jednotlivých 
výkresech (grafických přílohách) hodnocené koncepce.  
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Bylo konstatováno, že všechny čtyři navržené varianty koridoru VRT mohou potenciálně 
ovlivnit lokality soustavy Natura 2000, resp. jejich předměty ochrany (konkrétně EVL a PO 
Poodří). U ostatních částí hodnocené koncepce bylo definováno nulové ovlivnění lokalit 
soustavy Natura 2000, resp. jejich předmětů ochrany.  

V kap. 8.2 tohoto hodnocení jsou podrobně komentovány potenciální negativní vlivy 
jednotlivých variant koridoru VRT na konkrétní předměty ochrany EVL a PO Poodří. V závěru 
kap. 8.2 je uvedeno tabelární shrnutí hodnocení vlivů (Tab. 11 a Tab. 12). 

Konkrétně byl u varianty VR1A konstatován mírně negativní vliv (-1) na pět předmětů 
ochrany EVL Poodří – typy přírodních stanovišť 3150, 91E0, 91F0, čolka velkého a kuňku 
ohnivou. Dále byl u varianty VR1A konstatován mírně negativní vliv (-1) na tři předměty 
ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního, kopřivku obecnou a motáka pochopa. U ostatních 
předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty konstatován nulový vliv. 

U varianty VR1B byl konstatován mírně negativní vliv (-1) na šest předmětů ochrany EVL 
Poodří – typy přírodních stanovišť 3150, 6510, 91E0, 91F0, čolka velkého a kuňku ohnivou. 
Dále byl u varianty VR1B konstatován mírně negativní vliv (-1) na tři předměty ochrany PO 
Poodří: ledňáčka říčního, kopřivku obecnou a motáka pochopa. U ostatních předmětů 
ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty konstatován nulový vliv. 

U varianty VR1C byl konstatován významně negativní vliv (-2) na celistvost EVL a PO 
Poodří a dále na čtyři předměty ochrany EVL Poodří – čolka velkého, kuňku ohnivou, 
modráska bahenního a páchníka hnědého a jeden předmět ochrany PO Poodří – motáka 
pochopa. Dále byl u varianty VR1C konstatován mírně negativní vliv (-1) na typy přírodních 
stanovišť 91E0, 91F0, ohniváčka černočárného, hořavku duhovou, piskoře pruhovaného 
a na dva předměty ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního a kopřivku obecnou. U varianty 
VR1C konstatován nulový až mírně negativní vliv (0 až -1) na jeden předmět ochrany EVL 
Poodří – klínatku rohatou. U ostatních předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty 
konstatován nulový vliv. 

U varianty VR1D byl konstatován významně negativní vliv (-2) na celistvost EVL a PO 
Poodří a dále na čtyři předměty ochrany EVL Poodří – čolka velkého, kuňku ohnivou, 
modráska bahenního a páchníka hnědého a jeden předmět ochrany PO Poodří – motáka 
pochopa. Dále byl u varianty VR1D konstatován mírně negativní vliv (-1) na typy přírodních 
stanovišť 6510, 91E0, 91F0, ohniváčka černočárného, hořavku duhovou, piskoře 
pruhovaného a na dva předměty ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního a kopřivku obecnou. 
U varianty VR1D byl konstatován nulový až mírně negativní vliv (0 až -1) na jeden předmět 
ochrany EVL Poodří – klínatku rohatou. U ostatních předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl 
u této varianty konstatován nulový vliv. 

Z přehledu výše vyplývá, že pro realizaci předložené koncepce, resp. koridoru VRT ve 
variantě VR1C či VR1D bylo konstatováno významně negativní ovlivnění lokalit 
soustavy Natura 2000, resp. jejich předmětů ochrany (-2 dle stupnice hodnocení). 

Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění lze, konstatovat, že uvedená koncepce ve variantě VR1A či VR1B 
nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL a PO 
Poodří. 

Předložená koncepce ve variantě VR1C a VR1D bude mít významný negativní vliv na 
celistvost a předměty ochrany EVL a PO Poodří.“ 

 ÚSES a migrační prostupnost území 

Všechny čtyři varianty zasahují do nadregionálního biocentra Oderská niva (NRBC 92 dle 
platných ZÚR MSK). V největším rozsahu do tohoto NRBC zasahuje varianta VR1D, naopak 
v nejmenším plošném rozsahu varianta VR1A. 

Varianty VR1A a VR1B kříží regionální biokoridory č. 598, 644, 601, 643 a 531 a zasahují do 
regionálního biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 
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Varianty VR1C a VR1D kříží regionální biokoridory č. 601 a 531 a zasahují do regionálního 
biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 

Z hlediska migrační prostupnosti území mají velký význam také dálkové migrační koridory 
a biotopy velkých savců, jejichž aktuální vymezení je k dispozici na mapovém portálu AOPK 
ČR. Z tohoto důvodu byla zpracována také prostorová analýza zásahu jednotlivých variant 
do dálkových migračních koridorů a biotopu velkých savců dle dat AOPK ČR. Při analýze 
bylo zjištěno, že ani jedna ze čtyř navržených variant nezasahuje do jádrového území 
biotopu velkých druhů savců. Všechny čtyři varianty koridoru VRT však čtyřikrát prostorově 
kolidují s dálkovými migračními koridory vymezenými AOPK ČR – viz obrázek níže. 
Konkrétně se jedná o koridor procházející severozápadně od Jistebníku, do kterého zasahují 
všechny čtyři varianty severně od rybníku Podhorník. Toto místo je dle dat AOPK také 
místem omezení prostupnosti DMK. Dále se jedná o koridor vedený podél Pustějovského 
potoka mezi Bartošovicemi a Bílovcem. Varianty VR1A a VR1B kříží tento DMK v souběhu 
s dálnicí D1 v místě migračně prostupného mostu dálnice D1. Varianty VR1C a VR1D 
koridor kříží jihovýchodně od Pustějova poblíž rybníku Kaménka. Obě tato místa jsou dle dat 
AOPK také místy omezení prostupnosti DMK. Všechny čtyři varianty také kříží v souběhu 
s dálnicí D1 koridor západně od Mankovic, který je veden podél Odry a koridor jihozápadně 
od Vražného. Oba tyto koridory jsou v současnosti migračně prostupné – dálnice D1 
i navržený koridor VRT překonávají řeku Odru na dlouhé estakádě, u Vrážného je přes 
dálnici D1 vystavěn nadzemní ekodukt. Při realizaci výstavby VRT je vhodné ekodukt rozšířit 
i přes těleso železnice. 

Celkově lze konstatovat, že v důsledku realizace předložené koncepce ve variantě VR1A či 
VR1B nedojde k významnému ovlivnění migrační prostupnosti území. V případě varianty 
VR1C a VR1D by bylo nutné zajistit migrační prostupnost jihovýchodně od Pustějova poblíž 
rybníku Kaménka. 

Problematika vlivu jednotlivých variant koncepce (variant VRT) na migrační prostupnost 
území pro velké savce je také diskutována v naturovém hodnocení v části B VVURÚ. 

 

Obrázek 25: Střetová místa VR1 s migračními koridory 
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 Přírodní parky 

Všechny čtyři navržené varianty koridoru VRT na několika místech zasahují do území 
přírodního parku Oderské vrchy. Ve větším rozsahu do tohoto přírodního parku zasahují 
varianty VR1A a VR1B, naopak v menším plošném rozsahu varianty VR1C a VR1D. 

 Památné stromy 

Památné stromy nejsou žádnou z variant dotčeny. 

Koncepce podle možnosti respektuje ochranu lesních porostů, ale plně se vyhnout jejich 
záboru není možné. Vliv na tuto složku životního prostředí byl proto vyhodnocen jako mírně 
negativní, ale akceptovatelný. 

6.3.10  Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického 
a archeologického 

A3 ZÚR MSK respektuje nemovité kulturní památky, hmotné statky, kulturní dědictví včetně 
dědictví architektonického a archeologického a v žádné z variant nepřináší jejich potenciální 
negativní dotčení.  

6.3.11 Přeshraniční vlivy 

Přeshraniční vlivy nebyly u žádné z variant zjištěny. 

6.3.12 Kumulativní a synergické vlivy  

Kumulativní a synergické vlivy byly vyhodnoceny v první části této kapitoly u všech variant, 
ale pouze z hlediska negativního vlivu hluku z provozu na stávající silniční a železniční síti 
a u koridoru DZ14. 

 

Závěr 

Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, 
je uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska potřeby 
posouzení jejich akceptovatelnosti dostatečný. 

V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily 
realizaci koncepce jako celku. U variant VR1C a VR1D byly zjištěny neakceptovatelné 
negativní vlivy, které vyloučily realizaci těchto variant. Tyto vlivy nebylo možno 
minimalizovat z důvodu nemožnosti stanovení podmínek pro jejich omezení. 

Zpracovatelka SEA doporučuje A3 ZÚR MSK ke schválení při splnění navržených 
podmínek, a to variantách VR1A a VR1B, které nemají neakceptovatelné negativní 
vlivy na žádnou ze složek životního prostředí. Zpracovatelka SEA současně 
konstatuje, vlivy těchto dvou variant jsou rovnocenné a není třeba stanovovat jejich 
pořadí. Pokud by to ale bylo nutné, jeví se jako nejvýhodnější z hlediska vlivu na 
životní prostředí varianta VR1A a jako druhá nejvýhodnější varianta VR1B. 
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7 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných 
a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich 
zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení 
včetně jejich omezení. 

Návrh koncepce je zpracován ve čtyřech variantách, které byly v předchozí kapitole SEA 
samostatně v celém rozsahu hodnoceny. 

V předchozí kapitole byly vyhodnoceny vlivy navrhované varianty koncepce a bylo 
konstatováno, že relativně nejvýznamnějšími negativními vlivy realizace koncepce je zábor 
zemědělské a lesní půdy a vlivy na flóru, faunu, ÚSES, zvláště chráněná území a lokality 
Natura 2000. Pro jejich minimalizaci byla navržena opatření. 

Na základě odůvodnění uvedeného záborů půdy, které jsou u jednotlivých variant 
srovnatelné (viz Kapitola H Odůvodnění A3 ZÚR MSK) považuje zpracovatelka SEA rozsah 
záborů půdy za akceptovatelný a nevylučující žádný ze záměrů z realizace. 

Z významných negativních vlivů se při realizaci navrhované varianty koncepce projeví lokální 
fragmentace krajiny s doprovodným vznikem migračních bariér, lokální narušení krajinného 
rázu při umístění plošně nebo objemově významných staveb v plochách a koridorech, 
přenos hlukových a imisních vlivů ze stávajících míst působení do lokalit podél nových 
liniových zdrojů hluku a emisí z dopravy, zvýšená produkce potenciálně znečištěných 
dešťových a splaškových i technologických vod i z hlediska vod (CHOPAV, ochranná pásma 
vodních zdrojů) a potřeba kácení dřevin. Tyto negativní vlivy je možno z velké části 
eliminovat nebo omezit realizací technických opatření a obecných podmínek jejich realizace. 

Vliv koncepce na přírodu a krajinu, na chráněná území, lokality NATURA 2000 a na lokality 
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je hodnocen jako mírně negativní 
u variant VR1A a VR1B. U variant VR1C a VR1D byly shledány významně negativní vlivy na 
lokality soustavy Natura 2000 (EVL a PO Poodří a předměty jejich ochrany. 

Vlivy na ekologickou stabilitu krajiny, migrační koridory a ÚSES byly u všech navrhovaných 
variant koridoru VR1 shledány jako mírně negativní. 

Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny u všech navrhovaných variant koridoru VR1 jako mírně 
negativní, ovlivnění bude pouze lokálního charakteru bez ovlivnění dálkových pohledů. 

Z neutrálních, pozitivních nebo málo významných negativních vlivů navrhované varianty 
koncepce je možno uvést zejména vlivy na klima (nulový vliv), vlivy na povrchové 
a podzemní vody (mírně negativní vlivy), na horninové prostředí a nerostné suroviny 
(neutrální vliv). Vlivy realizace posuzovaných variant koncepce na biologickou rozmanitost, 
faunu a flóru se ve významné míře projeví negativně u variant VR1C a VR1D. K negativnímu 
ovlivnění nemovitých kulturních památek, archeologických lokalit a hmotného majetku 
nedojde. 

Zdraví obyvatelstva by potenciálně mohlo být negativně ovlivněno realizací koridoru ve 
všech variantách z důvodu hlukové zátěže v zástavbě v blízkosti koridoru, a mírně pozitivně 
z důvodu potenciálního snížení intenzity silniční dopravy v území.   

Přeshraniční vlivy ani vlivy na území jiných krajů nebyly u žádné varianty zjištěny. 

Hodnocení vlivů na životní prostředí je metodicky založeno na slovním multikriteriálním 
posouzení variant bez zvláštních výpočetních modelů v míře podrobnosti dané měřítkem A3 
ZÚR MSK. S ohledem na obecnou znalost technických parametrů stavby v koridoru nebyl 
pro účely hodnocení použit ani výpočtový model pro stanovení hlukové zátěže nejbližších 
objektů hygienické ochrany. 

Při hodnocení nebylo bráno v úvahu technické řešení stavby VRT výhledově umístěné 
(násypy, zářezy apod.).  

Kritéria a postup hodnocení byl popsán výše v kapitole 6.1.  
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Vlivy návrhu konkrétních změn koridorů a ploch jsou hodnoceny tabulkově s textovým 
komentářem nejvýznamnějších vlivů pod tabulkou a s doporučením pro stanovisko MŽP. 

Nejvýznamnějšími negativními vlivy navrhovaných variant koridoru VR1 pro VRT jsou 
následující vlivy: 

Tabulka 25: Multikriteriální analýza variant koridoru VRT 

Hodnotící 
kritérium 

Hodnocení variant 

VR1A VR1B VR1C VR1D 

Zásah Pořadí Body Zásah Pořadí Body Zásah Pořadí Body Zásah Pořadí Body 

Chráněná 
krajinná oblast 
[km] 

2,2 1. 18 2,8 2. 24 11,4 3. 95 12,0 4. 100 

EVL [km] 2,5 1. 23 3,1 2. 28 10,4 3. 94 11,1 4. 100 

Ptačí oblasti [km] 0,8 1. 6 1,5 2. 12 11,7 3. 94 12,4 4. 100 

Přírodní park 
[km] 

8,9 3. 100 8,9 3. 100 5,9 1. 66 5,9 1. 66 

I. třída ochrany 
ZPF [ha] 

5,27 1. 43 5,27 1. 43 12,33 3. 100 12,33 3. 100 

II. třídy ochrany 
ZPF [ha] 

73,78 3. 98 75,42 4. 100 52,27 1. 69 53,92 2. 71 

PUPFL [ha] 2,91 1. 56 2,91 1. 56 5,21 3. 100 5,21 3. 100 

Záplavové území 
[km] 

5,8 1. 38 6,5 2. 43 14,4 3. 95 15,1 4. 100 

Souběh s dálnicí 
D1 [km] 

21 1. 40 21 1. 40 8,5 3. 100 8,5 3. 100 

Souběh se žel. 
tratí č. 270 [km] 

13 3. 100 13 3. 100 15 1. 87 15 1. 87 

CELKEM - 1. 523 - 2. 546 - 3. 901 - 4. 924 

Vysvětlivky k tabulce: 

Hodnotící kritéria byla volena v závislosti na dostupnosti relevantních a měřitelných dat 
v podrobnosti a měřítku ZÚR. Součástí hodnocení nejsou jevy, u kterých je míra dotčení 
jednotlivými variantami stejná (např. jevy horninového prostředí). 

Sloupec "Zásah" vyjadřuje míru vlivu koridoru na hodnotící kritérium. Míra vlivu je vyjádřena 
buď délkou, tzn. jak dlouhý je průchod koridoru daným územím, nebo plochou vyjadřující 
odhad reálného záboru daného území (týká se pouze ZPF a PUPFL). 

Sloupec "Pořadí" vyjadřuje pořadí jednotlivých variant z hlediska míry jejich vlivu na dané 
hodnotící kritérium. Varianta s nejmenším vlivem na dané hodnotící kritérium má pořadí 1., 
varianta s největším vlivem na dané hodnotící kritérium má pořadí 4. 

Sloupec "Body" vyjadřuje kvantifikační rozdíl vlivu jednotlivých variant na dané hodnotící 
kritérium. Varianta s nejvyšší mírou vlivu na dané hodnotící kritérium má bodové hodnocení 
100 (tzv. referenční varianta). Ostatní varianty jsou bodově hodnoceny poměrově vzhledem 
k referenční variantě na základě míry vlivu na dané hodnotící kritérium (viz sloupec "Zásah"). 
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Pro zvolená hodnotící kritéria nejsou stanoveny kvantifikační preference ve vztahu 
k ostatním hodnotícím kritériím (tj. váhy kritérií). Pro účely uvedeného hodnocení mají 
všechna hodnotící kritéria shodnou váhu, tj. 1.  

Celkové hodnocení jednotlivých variant je vyjádřeno jejich bodovým součtem. Nejvhodnější 
varianta má nejnižší bodový součet, tzn. její míra dotčení hodnotících kritérií je nejmenší. 
Nejméně vhodná varianta má nejvyšší bodový součet, tzn. její míra dotčení hodnotících 
kritérií je největší. 

 

Varianta VR1A 

Celkový bodový součet: 523 

Celkové pořadí: 1. (doporučená varianta) 

Srovnání s ostatními variantami: VR1B má o 4,4 % vyšší míru dotčení než VR1A. 

VR1C má o 72,3 % vyšší míru dotčení než 
VR1A. 

VR1D má o 76,7 % vyšší míru dotčení než 
VR1A. 

Komentář: 

Varianta VR1A je na základě provedené multikriteriální analýzy vyhodnocena jako nejméně 
invazivní (tzn. s nejnižší mírou vlivu) ve vztahu ke zvoleným hodnotícím kritériím. 
Srovnatelnou alternativu k variantě VR1A představuje varianta VR1B, která vykazuje pouze 
o 4,4 % vyšší míru dotčení hodnotících kritérií. Obě varianty koridoru se od sebe liší pouze 
ve vymezení tzv. Vítkovické spojky, která je v tomto případě součástí varianty VR1B. 

Varianta VR1A má ze všech variant nejkratší průchod územím CHKO Poodří. Konkrétně se 
jedná o křížení koridoru s údolím řeky Bílovky a poté o průchod rybniční soustavou 
jihovýchodně od Polanky nad Odrou, kde je však již koridor veden v těsném souběhu se 
stávající železniční tratí č. 270. 

Varianta VR1A má ze všech variant rovněž nejkratší průchod evropsky významnými 
lokalitami a ptačími oblastmi. Rozdíl ve srovnání s variantou VR1D je v tomto ohledu zcela 
markantní (77 % v případě průchodu EVL a 94 % v případě průchodu PO), jak vyplývá výše 
z Tabulky 25. Přestože v rámci multikriteriální analýzy nejsou stanoveny kvantifikační 
preference ve vztahu k ostatním hodnotícím kritériím (tj. váhy kritérií), a to zejména z důvodu 
obtíženého určení převažujícího veřejného zájmu na ochranu jednotlivých kritérií, je potřeba 
vnímat lokality soustavy NATURA 2000 jako přírodní hodnoty jedinečné v kontextu celé EU 
a jejich případnému dotčení či narušení věnovat zvýšenou pozornost. Podrobné hodnocení 
jednotlivých variant je provedeno v rámci Vyhodnocení vlivů A3 ZÚR MSK na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Banaš, 2020), které bylo zpracováno paralelně s návrhem 
A3 ZÚR MSK. 

Varianta VR1A (shodně s variantou VR1B) představuje ve srovnání s variantami VR1C 
a VR1D o cca 34 % větší zásah do území Přírodního parku Oderské vrchy, který byl zřízen 
k ochraně krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Při hodnocení tohoto kritéria je potřeba upozornit na skutečnost, 
že koridor varianty VR1A je v místě průchodu Přírodním parkem Oderské vrchy vymezen 
v těsném souběhu s dálnicí D1, která již v současné době ovlivňuje toto území vymezené 
k ochraně krajinného rázu. Lze tedy konstatovat, že případná realizace stavby VRT v rámci 
koridoru varianty VR1A vymezeného v souběhu s dálnicí D1 nebude mít z hlediska dopadů 
na krajinný ráz (resp. Přírodní park Oderské vrchy) tak zásadní vliv, jako by tomu bylo 
v případě vymezení koridoru mimo souběh s dálnicí D1.  
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Varianta VR1A (shodně s variantou VR1B) představuje ve srovnání s variantami VR1C 
a VR1D o cca 67 % nižší reálný zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany ZPF, která zahrnuje 
bonitně nejcennější půdy. Do součtu odhadu záborů je zahrnován jen trvalý zábor. Podrobné 
vyhodnocení vlivů na ZPF je provedeno v textové části odůvodnění A3 ZÚR MSK v kapitole 
H.1) Kvalifikovaný odhad záborů ZPF. Varianta VR1A má ze všech variant nejnižší zábor 
zemědělské půdy I. třídy ochrany ZPF (shodně s variantou VR1B). 

Varianta VR1A představuje o 29 % vyšší zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany ZPF ve 
srovnání s variantou VR1C, která je v tomto ohledu hodnocena jako varianta s nejnižším 
záborem. Do součtu odhadu záborů je zahrnován jen trvalý zábor. 

Varianta VR1A (shodně s variantou VR1B) představuje ve srovnání s variantami VR1C 
a VR1D o cca 44 % nižší reálný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
Varianta VR1A má ze všech variant nejnižší zábor PUPFL (shodně s variantou VR1B). 
Podrobné vyhodnocení vlivů na PUPFL je provedeno v textové části odůvodnění A3 ZÚR 
MSK v kapitole H.2) Kvalifikovaný odhad záborů PUPFL.  

Varianta VR1A má ze všech variant nejkratší průchod záplavovým územím Q100. 
V porovnání s variantou VR1D je tento průchod o 9,3 km kratší, tj. o 62 %. Vymezení 
koridoru přes záplavové území s sebou přináší zvýšené nároky na technické řešení samotné 
stavby VRT, aby při jejím umístění byly minimalizované vlivy na odtokové poměry a retenční 
schopnosti záplavových území. Jako doporučovaná je tedy z tohoto pohledu varianta 
s nejkratším průchodem se záplavovým územím Q100, tj. varianta VR1A. 

Varianta VR1A (shodně s variantou VR1B) má nejdelší souběh s dálnicí D1. V porovnání 
s variantami VR1C a VR1D je tento souběh o 12,5 km delší, tj. o 60 %. Souběh koridoru pro 
VRT se stávajícími stavbami dopravní infrastruktury je z hlediska zachování prostupnosti 
krajiny a minimalizace fragmentace krajiny žádoucí a čím je tento souběh delší, tím nižší je 
potenciální vliv na zhoršení prostupnosti a fragmentace krajiny. Tento způsob vymezení 
koridoru pro VRT je zároveň v souladu s republikovou prioritou územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území (23) stanovenou v PÚR ČR, která mj. stanoví: „Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně.“.  

Varianta VR1A (shodně s variantou VR1B) je v úseku cca 13 km vymezena v souběhu se 
železniční tratí č. 270. V tomto ohledu jsou srovnatelně hodnoceny varianty VR1C a VR1D, 
kde tento souběh činí 15 km, tedy o 13 % více. I tento souběh se železniční tratí č. 270 je 
z hlediska zachování prostupnosti krajiny a minimalizace fragmentace krajiny žádoucí (viz 
předchozí odstavec). 

Na základě provedené multikriteriální analýzy je varianta VR1A hodnocena jako 
1. doporučená varianta. 
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Varianta VR1B 

Celkový bodový součet: 546 

Celkové pořadí (dle vhodnosti): 2. (doporučená varianta) 

Srovnání s ostatními variantami: VR1A má o 4,4 % nižší míru dotčení než VR1B. 

VR1C má o 67,9 % vyšší míru dotčení než 
VR1B. 

VR1D má o 72,3 % vyšší míru dotčení než 
VR1B. 

Komentář: 

Varianta VR1B je na základě provedené multikriteriální analýzy vyhodnocena jako 
2. nejméně invazivní (tzn. s nejnižší mírou vlivu) ve vztahu ke zvoleným hodnotícím kritériím. 
Představuje téměř srovnatelnou alternativu k variantě VR1A, která vykazuje pouze o 4,4 % 
nižší míru dotčení hodnotících kritérií. Obě varianty koridoru se od sebe liší pouze ve 
vymezení tzv. Vítkovické spojky, která je v tomto případě součástí varianty VR1B. 

Varianta VR1B má po variantě VR1A 2. nejkratší průchod s územím CHKO Poodří. 
Konkrétně se jedná o křížení koridoru s údolím řeky Bílovky, poté o průchod rybniční 
soustavou jihovýchodně od Polanky nad Odrou, kde je však již koridor veden v těsném 
souběhu se stávající železniční tratí č. 270, a dále o zásah v místě odbočky Odra, kde je 
však koridor veden v souběhu se stávající železniční tratí č. 321. 

Varianta VR1B má po variantě VR1A 2. nejkratší průchod evropsky významnými lokalitami 
a ptačími oblastmi. Rozdíl ve srovnání s variantou VR1A není příliš zásadní, jedná se pouze 
o cca 600 m dlouhý úsek, ve kterém se obě varianty liší. Naopak rozdíl ve srovnání 
s variantou VR1D je v tomto ohledu zcela markantní (72 % v případě průchodu EVL a 88 % 
v případě průchodu PO), jak vyplývá výše z Tabulky 25. Přestože v rámci multikriteriální 
analýzy nejsou stanoveny kvantifikační preference ve vztahu k ostatním hodnotícím kritériím 
(tj. váhy kritérií), a to zejména z důvodu obtíženého určení převažujícího veřejného zájmu na 
ochranu jednotlivých kritérií, je potřeba vnímat lokality soustavy NATURA 2000 jako přírodní 
hodnoty jedinečné v kontextu celé EU a jejich případnému dotčení či narušení věnovat 
zvýšenou pozornost. Podrobné hodnocení jednotlivých variant je provedeno v rámci 
Vyhodnocení vlivů A3 ZÚR MSK na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Banaš, 
2020), které bylo zpracováno paralelně s návrhem A3 ZÚR MSK. 

Varianta VR1B (shodně s variantou VR1A) představuje ve srovnání s variantami VR1C 
a VR1D o cca 34 % větší zásah do území Přírodního parku Oderské vrchy, který byl zřízen 
k ochraně krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Při hodnocení tohoto kritéria je potřeba upozornit na skutečnost, 
že koridor varianty VR1B je v místě průchodu Přírodním parkem Oderské vrchy vymezen 
v těsném souběhu s dálnicí D1, která již v současné době ovlivňuje toto území vymezené 
k ochraně krajinného rázu. Lze tedy konstatovat, že případná realizace stavby VRT v rámci 
koridoru varianty VR1B vymezeného v souběhu s dálnicí D1 nebude mít z hlediska dopadů 
na krajinný ráz (resp. Přírodní park Oderské vrchy) tak zásadní vliv, jako by tomu bylo 
v případě vymezení koridoru mimo souběh s dálnicí D1.  

Varianta VR1B (shodně s variantou VR1A) představuje ve srovnání s variantami VR1C 
a VR1D o cca 67 % nižší reálný zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany ZPF, která zahrnuje 
bonitně nejcennější půdy. Do součtu odhadu záborů je zahrnován jen trvalý zábor. Podrobné 
vyhodnocení vlivů na ZPF je provedeno v textové části odůvodnění A3 ZÚR MSK v kapitole 
H.1) Kvalifikovaný odhad záborů ZPF. Varianta VR1B má ze všech variant nejnižší zábor 
zemědělské půdy I. třídy ochrany ZPF (shodně s variantou VR1A). 

Varianta VR1B představuje o 31 % vyšší zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany ZPF ve 
srovnání s variantou VR1C, která je v tomto ohledu hodnocena jako varianta s nejnižším 
záborem. Varianta VR1B představuje ze všech hodnocených variant největší zábor 
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zemědělské půdy II. třídy ochrany ZPF. Do součtu odhadu záborů je zahrnován jen trvalý 
zábor. 

Varianta VR1B (shodně s variantou VR1A) představuje ve srovnání s variantami VR1C 
a VR1D o cca 44 % nižší reálný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
Varianta VR1B má ze všech variant nejnižší zábor PUPFL (shodně s variantou VR1A). 
Podrobné vyhodnocení vlivů na PUPFL je provedeno v textové části odůvodnění A3 ZÚR 
MSK v kapitole H.2) Kvalifikovaný odhad záborů PUPFL. 

Varianta VR1B má 2. nejkratší průchod záplavovým územím Q100. V porovnání s  variantou 
VR1D je tento průchod o 8,6 km kratší, tj. o 57 %. Vymezení koridoru přes záplavové území 
s sebou přináší zvýšené nároky na technické řešení samotné stavby VRT, aby při jejím 
umístění byly minimalizované vlivy na odtokové poměry a retenční schopnosti záplavových 
území. Jako doporučovaná je tedy z tohoto pohledu hodnocena varianta s nejkratším 
průchodem se záplavovým územím Q100, tj. varianta VR1A, ale varianta VR1B je s ní 
srovnatelná. 

Varianta VR1B (shodně s variantou VR1A) má nejdelší souběh s dálnicí D1. V porovnání 
s variantami VR1C a VR1D je tento souběh o 12,5 km delší, tj. o 60 %. Souběh koridoru pro 
VRT se stávajícími stavbami dopravní infrastruktury je z hlediska zachování prostupnosti 
krajiny a minimalizace fragmentace krajiny žádoucí a čím je tento souběh delší, tím nižší je 
potenciální vliv na zhoršení prostupnosti a fragmentace krajiny. Tento způsob vymezení 
koridoru pro VRT je zároveň v souladu s republikovou prioritou územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území (23) stanovenou v PÚR ČR, která mj. stanoví: „Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně.“.  

Varianta VR1B (shodně s variantou VR1A) je v úseku cca 13 km vymezena v souběhu se 
železniční tratí č. 270. V tomto ohledu jsou srovnatelně hodnoceny varianty VR1C a VR1D, 
kde tento souběh činí 15 km, tedy o 13 % více. I tento souběh se železniční tratí č. 270 je 
z hlediska zachování prostupnosti krajiny a minimalizace fragmentace krajiny žádoucí (viz 
předchozí odstavec). 

Na základě provedené multikriteriální analýzy je varianta VR1B hodnocena jako 
2. doporučená varianta. 
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Varianta VR1C 

Celkový bodový součet: 901 

Celkové pořadí: 3. 

Srovnání s ostatními variantami: VR1A má o 72,3 % nižší míru dotčení než VR1C. 

VR1B má o 67,9 % nižší míru dotčení než VR1C. 

VR1D má o 4,4 % vyšší míru dotčení než VR1C. 

 

Komentář: 

Varianta VR1C je na základě provedené multikriteriální analýzy vyhodnocena jako 2. nejvíce 
invazivní (tzn. s nejvyšší mírou vlivu) ve vztahu ke zvoleným hodnotícím kritériím. Rozdíl 
mezi míry dotčení ve vztahu ke zvoleným hodnotícím kritériím je ve srovnání s variantami 
VR1A a VR1B relativně vysoký, cca 72 %, resp. 68 %. Srovnatelnou alternativu k variantě 
VR1C představuje varianta VR1D, která vykazuje o 4,4 % vyšší míru dotčení hodnotících 
kritérií. Obě varianty koridoru se od sebe liší pouze ve vymezení tzv. Vítkovické spojky, která 
je v tomto případě součástí varianty VR1D. 

Varianta VR1C má ze všech variant 2. nejdelší průchod územím CHKO Poodří. Konkrétně 
se jedná průchod územím CHKO v úseku Pustějov – Jistebník (po křížení koridoru s údolím 
řeky Bílovky) a poté o průchod rybniční soustavou jihovýchodně od Polanky nad Odrou, kde 
je však již koridor veden v těsném souběhu se stávající železniční tratí č. 270. 

Varianta VR1C má 2. nejdelší průchod evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi. 
Rozdíl ve srovnání s variantou VR1A je v tomto ohledu zcela markantní (71 % v případě 
průchodu EVL a 88 % v případě průchodu PO), jak vyplývá výše z Tabulky 25. Přestože 
v rámci multikriteriální analýzy nejsou stanoveny kvantifikační preference ve vztahu 
k ostatním hodnotícím kritériím (tj. váhy kritérií), a to zejména z důvodu obtíženého určení 
převažujícího veřejného zájmu na ochranu jednotlivých kritérií, je potřeba vnímat lokality 
soustavy NATURA 2000 jako přírodní hodnoty jedinečné v kontextu celé EU a jejich 
případnému dotčení či narušení věnovat zvýšenou pozornost. Podrobné hodnocení 
jednotlivých variant je provedeno v rámci Vyhodnocení vlivů A3 ZÚR MSK na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Banaš, 2020), které bylo zpracováno paralelně s návrhem 
A3 ZÚR MSK. 

Varianta VR1C (shodně s variantou VR1D) představuje ve srovnání s variantami VR1A 
a VR1B o cca 34 % menší zásah do území Přírodního parku Oderské vrchy, který byl zřízen 
k ochraně krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Při hodnocení tohoto kritéria je potřeba upozornit na skutečnost, 
že koridory variant VR1A a VR1B jsou v místě průchodu Přírodním parkem Oderské vrchy 
vymezeny v těsném souběhu s dálnicí D1, která již v současné době ovlivňuje toto území 
vymezené k ochraně krajinného rázu. Lze tedy konstatovat, že případná realizace stavby 
VRT v rámci koridoru varianty VR1A vymezeného v souběhu s dálnicí D1 nebude mít 
z hlediska dopadů na krajinný ráz (resp. Přírodní park Oderské vrchy) tak zásadní vliv, jako 
by tomu bylo v případě vymezení koridoru mimo souběh s dálnicí D1.  

Varianta VR1C (shodně s variantou VR1D) představuje ve srovnání s variantami VR1A 
a VR1B o cca 67 % vyšší reálný zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany ZPF, která zahrnuje 
bonitně nejcennější půdy. Do součtu odhadu záborů je zahrnován jen trvalý zábor. Podrobné 
vyhodnocení vlivů na ZPF je provedeno v textové části odůvodnění A3 ZÚR MSK v kapitole 
H.1) Kvalifikovaný odhad záborů ZPF. Varianta VR1C má ze všech variant nejvyšší zábor 
zemědělské půdy I. třídy ochrany ZPF (shodně s variantou VR1D). 

Varianta VR1C představuje o 31 % nižší zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany ZPF ve 
srovnání s variantou VR1B, která je v tomto ohledu hodnocena jako varianta s nejvyšším 
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záborem. Do součtu odhadu záborů je zahrnován jen trvalý zábor. Varianta VR1C má ze 
všech variant nejnižší zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany ZPF. 

Varianta VR1C (shodně s variantou VR1D) představuje ve srovnání s variantami VR1A 
a VR1B o cca 44 % vyšší reálný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
Varianta VR1C má ze všech variant nejvyšší zábor PUPFL (shodně s variantou VR1D). 
Podrobné vyhodnocení vlivů na PUPFL je provedeno v textové části odůvodnění A3 ZÚR 
MSK v kapitole H.2) Kvalifikovaný odhad záborů PUPFL.  

Varianta VR1C má ze všech variant 2. nejdelší průchod záplavovým územím Q100. 
V porovnání s variantou VR1A je tento průchod o 8,6 km delší, tj. o 57 %. Vymezení koridoru 
přes záplavové území s sebou přináší zvýšené nároky na technické řešení samotné stavby 
VRT, aby při jejím umístění byly minimalizované vlivy na odtokové poměry a retenční 
schopnosti záplavových území. 

Varianta VR1C (shodně s variantou VR1D) má nejkratší souběh s dálnicí D1. V porovnání 
s variantami VR1A a VR1B je tento souběh o 12,5 km kratší, tj. o 60 %. Souběh koridoru pro 
VRT se stávajícími stavbami dopravní infrastruktury je z hlediska zachování prostupnosti 
krajiny a minimalizace fragmentace krajiny žádoucí a čím je tento souběh delší, tím nižší je 
potenciální vliv na zhoršení prostupnosti a fragmentace krajiny. Tento způsob vymezení 
koridoru pro VRT je zároveň v souladu s republikovou prioritou územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území (23) stanovenou v PÚR ČR, která mj. stanoví: „Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně.“.  

Varianta VR1C (shodně s variantou VR1D) je v úseku cca 15 km vymezena v souběhu se 
železniční tratí č. 270. V tomto ohledu jsou srovnatelně hodnoceny varianty VR1A a VR1B, 
kde tento souběh činí 13 km, tedy o 13 % méně. I tento souběh se železniční tratí č. 270 je 
z hlediska zachování prostupnosti krajiny a minimalizace fragmentace krajiny žádoucí (viz 
předchozí odstavec). 
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Varianta VR1D 

Celkový bodový součet: 924 

Celkové pořadí: 4. 

Srovnání s ostatními  variantami:  

VR1A má o 76,7 % nižší míru dotčení než VR1D. 

VR1B má o 72,3 % nižší míru dotčení než VR1D. 

VR1C má o 4,4 % nižší míru dotčení než VR1D. 

Varianta VR1D je na základě provedené multikriteriální analýzy vyhodnocena jako 1. nejvíce 
invazivní (tzn. s nejvyšší mírou vlivu) ve vztahu ke zvoleným hodnotícím kritériím. Rozdíl 
mezi míry dotčení ve vztahu ke zvoleným hodnotícím kritériím je ve srovnání s variantami 
VR1A a VR1B relativně vysoký, cca 77 %, resp. 72 %. Srovnatelnou alternativu k variantě 
VR1D představuje varianta VR1C, která vykazuje o 4,4 % nižší míru dotčení hodnotících 
kritérií a je vyhodnocena jako 2. nejvíce invazivní (tzn. s nejvyšší mírou vlivu) ve vztahu ke 
zvoleným hodnotícím kritériím. Obě varianty koridoru se od sebe liší pouze ve vymezení tzv. 
Vítkovické spojky, která je v tomto případě součástí varianty VR1D. 

Varianta VR1D má ze všech variant nejdelší průchod územím CHKO Poodří. Konkrétně se 
jedná průchod územím CHKO v úseku Pustějov – Jistebník (po křížení koridoru s údolím 
řeky Bílovky) a poté o průchod rybniční soustavou jihovýchodně od Polanky nad Odrou, kde 
je však již koridor veden v těsném souběhu se stávající železniční tratí č. 270. 

Varianta VR1D má nejdelší průchod evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi. 
Rozdíl ve srovnání s variantou VR1A je v tomto ohledu zcela markantní (77 % v případě 
průchodu EVL a 94 % v případě průchodu PO), jak vyplývá výše z Tabulky 25. Přestože 
v rámci multikriteriální analýzy nejsou stanoveny kvantifikační preference ve vztahu 
k ostatním hodnotícím kritériím (tj. váhy kritérií), a to zejména z důvodu obtíženého určení 
převažujícího veřejného zájmu na ochranu jednotlivých kritérií, je potřeba vnímat lokality 
soustavy NATURA 2000 jako přírodní hodnoty jedinečné v kontextu celé EU a jejich 
případnému dotčení či narušení věnovat zvýšenou pozornost. Podrobné hodnocení 
jednotlivých variant je provedeno v rámci Vyhodnocení vlivů A3 ZÚR MSK na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Banaš, 2020), které bylo zpracováno paralelně s návrhem 
A3 ZÚR MSK. 

Varianta VR1D (shodně s variantou VR1C) představuje ve srovnání s variantami VR1A 
a VR1B o cca 34 % menší zásah do území Přírodního parku Oderské vrchy, který byl zřízen 
k ochraně krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Při hodnocení tohoto kritéria je potřeba upozornit na skutečnost, 
že koridory variant VR1A a VR1B jsou v místě průchodu Přírodním parkem Oderské vrchy 
vymezeny v těsném souběhu s dálnicí D1, která již v současné době ovlivňuje toto území 
vymezené k ochraně krajinného rázu. Lze tedy konstatovat, že případná realizace stavby 
VRT v rámci koridoru varianty VR1A vymezeného v souběhu s dálnicí D1 nebude mít 
z hlediska dopadů na krajinný ráz (resp. Přírodní park Oderské vrchy) tak zásadní vliv, jako 
by tomu bylo v případě vymezení koridoru mimo souběh s dálnicí D1.  

Varianta VR1D (shodně s variantou VR1C) představuje ve srovnání s variantami VR1A 
a VR1B o cca 67 % vyšší reálný zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany ZPF, která zahrnuje 
bonitně nejcennější půdy. Do součtu odhadu záborů je zahrnován jen trvalý zábor. Podrobné 
vyhodnocení vlivů na ZPF je provedeno v textové části odůvodnění A3 ZÚR MSK v kapitole 
H.1) Kvalifikovaný odhad záborů ZPF. Varianta VR1D má ze všech variant nejvyšší zábor 
zemědělské půdy I. třídy ochrany ZPF (shodně s variantou VR1C). 

Varianta VR1D představuje o 29 % nižší zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany ZPF ve 
srovnání s variantou VR1B, která je v tomto ohledu hodnocena jako varianta s nejvyšším 
záborem. Do součtu odhadu záborů je zahrnován jen trvalý zábor. Varianta VR1D má ze 
všech variant 2. nejnižší zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany ZPF. 
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Varianta VR1D (shodně s variantou VR1C) představuje ve srovnání s variantami VR1A 
a VR1B o cca 44 % vyšší reálný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
Varianta VR1D má ze všech variant nejvyšší zábor PUPFL (shodně s variantou VR1C). 
Podrobné vyhodnocení vlivů na PUPFL je provedeno v textové části odůvodnění A3 ZÚR 
MSK v kapitole H.2) Kvalifikovaný odhad záborů PUPFL. 

Varianta VR1D má ze všech variant nejdelší průchod záplavovým územím Q100. 
V porovnání s variantou VR1A je tento průchod o 9,3 km delší, tj. o 62 %. Vymezení koridoru 
přes záplavové území s sebou přináší zvýšené nároky na technické řešení samotné stavby 
VRT, aby při jejím umístění byly minimalizované vlivy na odtokové poměry a retenční 
schopnosti záplavových území. 

Varianta VR1D (shodně s variantou VR1C) má nejkratší souběh s dálnicí D1. V porovnání 
s variantami VR1A a VR1B je tento souběh o 12,5 km kratší, tj. o 60 %. Souběh koridoru pro 
VRT se stávajícími stavbami dopravní infrastruktury je z hlediska zachování prostupnosti 
krajiny a minimalizace fragmentace krajiny žádoucí a čím je tento souběh delší, tím nižší je 
potenciální vliv na zhoršení prostupnosti a fragmentace krajiny. Tento způsob vymezení 
koridoru pro VRT je zároveň v souladu s republikovou prioritou územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území (23) stanovenou v PÚR ČR, která mj. stanoví: „Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně.“.  

Varianta VR1D (shodně s variantou VR1C) je v úseku cca 15 km vymezena v souběhu se 
železniční tratí č. 270. V tomto ohledu jsou srovnatelně hodnoceny varianty VR1A a VR1B, 
kde tento souběh činí 13 km, tedy o 13 % méně. I tento souběh se železniční tratí č. 270 je 
z hlediska zachování prostupnosti krajiny a minimalizace fragmentace krajiny žádoucí (viz 
předchozí odstavec). 

 

 

Závěr: 

Na základě porovnání vlivů jednotlivých variant řešení A3 ZÚR MSK a jejich 
zhodnocení v rámci výše uvedené multikriteriální analýzy zpracovatelka SEA 
doporučuje k dalšímu sledování varianty VR1A a VR1B, které mají srovnatelné vlivy na 
zvolená hodnotící kritéria.   
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8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných 
záporných vlivů na životní prostředí. 

Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů zjištěných závažných záporných vlivů na 
životní prostředí jsou kromě podmínek u jednotlivých koridorů navržena na tomto místě 
následující obecná opatření. Dále uvedeným opatřením je nutno věnovat pozornost 
v navazujících územně plánovacích dokumentacích, jejichž úkolem bude konkretizovat 
plochy a trasy záměru VRT. S ohledem na měřítko, v němž se ZÚR  pohybují, a na účel ZÚR 
spočívající ve stanovení rozvoje území kraje jako celku jsou navrhovaná územně plánovací 
opatření pouze obecná, neboť konkretizace technického řešení stavby přísluší až 
následnému stupni přípravy záměru.  

Opatření uvedená dále pro minimalizaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí slouží 
rovněž pro jako kompenzační opatření pro eliminaci nebo zmírnění kumulativních 
a synergických vlivů. Opatření vztahující se k technickému provedení záměrů a opatření 
organizační povahy nepřísluší měřítku ZÚR a mají pouze doporučující charakter.  

Vlivy na půdu 

Pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů ploch a koridorů včetně kumulativních 
a synergických vlivů na půdu jsou navržena opatření: 

 při umisťování stavby v koridoru VR1 upřednostnit, je-li to možné a účelné, takovou 
lokalizaci, která bude minimalizovat vliv na půdu z hlediska jejího záboru (zejména 
půd I. a II. třídy ochrany a PUPFL), 

Odpady a odpadní vody 

Pro minimalizaci a kompenzaci realizace koridoru VRT včetně kumulativních a synergických 
vlivů z hlediska nakládání s odpady a odpadními vodami jsou navržena opatření: 

 Při návrhu stavby v koridoru zohlednit požadavky ochrany podzemních 
a povrchových vod.  

Změny odtokových poměrů a ochrana vod 

Pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů koridoru VRT včetně kumulativních 
a synergických vlivů na změny odtokových poměrů a pro ochranu vod jsou navržena 
opatření: 

 respektovat opatření pro protipovodňovou ochranu území, 

 křížení vodních toků s koridorem řešit s ohledem na ochranu odtokových poměrů 
dostatečně kapacitními mostními objekty. 

Vliv na flóru, faunu, ÚSES a krajinný ráz  

Pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů koridoru VR1 včetně kumulativních 
a synergických vlivů na flóru, faunu, ÚSES a krajinný ráz jsou pro ÚPD obcí a projekční 
řešení staveb navržena opatření: 

 při zpřesňování koridoru v územně plánovacích dokumentacích obcí minimalizovat 
výběrem vhodné trasy negativní vlivy plynoucí ze střetu ploch a koridorů s prvky 
ÚSES, zvláště chráněnými územími a migračními koridory, 

 minimalizovat fragmentaci krajiny vedením koridoru v blízkosti stávajících koridorů 
a liniových staveb, 
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 v územně plánovacích dokumentacích obcí vytvořit územní podmínky pro vhodné 
začlenění stavby v koridoru do krajiny prostřednictvím ploch pro krajinářské úpravy 
s cílem omezit negativní projevy stavby ve vzhledu krajiny,  

 při upřesňování koridoru minimalizovat zásahy do lesních porostů a mimolesní 
zeleně, 

 při projekční přípravě na základě výsledků biologického průzkumu navrhnout 
a realizovat bariéry pro minimalizaci střetů letících ptáků a letounů s projíždějícími 
vlakovými soupravami a s protihlukovými stěnami. 

Vlivy na obyvatelstvo a hygienu prostředí 

Pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů koridoru VRT včetně kumulativních 
a synergických vlivů na obyvatelstvo a hygienu prostředí (hlukové a imisní vlivy) jsou pro 
ÚPD obcí a projekční řešení staveb navržena opatření: 

 trasu koridoru VR1 vést v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby pro zajištění 
pohody bydlení a upřesnit její vymezení tak, aby byla zajištěna minimalizace vlivů 
emisí a hlukové zátěže na obyvatelstvo a nebyly překročeny hlukové limity pro denní i 
noční dobu, 

 v blízkosti obytné zástavby vytvořit územní podmínky pro vybudování dostatečně 
účinných protihlukových opatření (vedení v zářezu, protihlukové stěny a valy, apod.), 

 v ÚPD obcí dbát na oddělení koridoru od obytné zástavby plochami ochranné zeleně, 

 při realizaci koridoru zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty. 

 

Další doporučení pro následnou projektovou přípravu záměrů: 

Nad rámec opatření aplikovatelných v rámci územně plánovací dokumentace obcí a kraje je 
doporučeno zvážit při projektové přípravě záměrů aplikaci následujících zásad: 

- zajištění funkčnosti ÚSES: křížení liniových staveb s ÚSES řešit tak, aby byla zajištěna 
průchodnost fauny územím, např. estakádou, mostem nebo ekoduktem s dostatečnou 
kapacitou a s návodnými opatřeními,  

- ochrana vodních toků: křížení liniových staveb s vodními toky řešit tak, aby případné 
znečištění provozními kapalinami (úkapy ropných látek, úniky kapalin při havárii apod.) 
byly odvedeny mimo kontakt s vodním tokem a byla eliminována možnost jejich vniknutí 
do podzemních vod, zde zejména v blízkosti zdrojů přírodních léčivých vod;  

- pro snížení hlukové zátěže z koridoru pro VRT umisťovaného ve strategických plochách 
zpracovat v místech s potenciálním dosahem hluku k obytné zástavbě hlukové studie 
a na jejich základě navrhnout dostatečně protihlukově účinné alternativně: 

 protihlukové stěny;  

 zemní valy s vegetací;  

 v případě nemožnosti realizace valů nebo protihlukových stěn pasivní ochranu 
staveb.  
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9 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany 
životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich 
zohlednění při výběru variant řešení.   

Při zpracování A3 ZÚR MSK byly akceptovány relevantní stanovené cíle přijaté na 
vnitrostátní a krajské úrovni, tak, jak byly vyhodnoceny v kapitole č. 2 tohoto Vyhodnocení.  

Návrh koncepce je zpracován ve čtyřech variantách. 

Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci stejně jako požadavky platných 
předpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo přírody byly zpracovatelem A3 ZÚR MSK 
zhodnoceny a promítly se do konečného řešení koncepce. 

Tyto cíle byly zohledněny zejména z hlediska: 

 vymezení variant železničního koridoru pro VRT jejich vedením v co nejkratších 
trasách, což minimalizuje nároky na zábory půdy, 

 návrh železničního koridoru pro VRT za účelem snížení zatížení území silniční 
dopravou a následně snížení hlukové a imisní zátěže obyvatel a zlepšení kvality 
ovzduší převedením silniční dopravy na železniční, 

 vymezení variant železničního koridoru pro VRT z hlediska zajištění minimalizace 
negativních vlivů na nejcennější části krajiny, lokality soustavy Natura 2000 
a ochranářsky významných území,  

 vymezení variant železničního koridoru pro VRT z hlediska zajištění udržení 
a zvyšování přírodní a estetické hodnoty krajiny, podpora a ochrana krajinného rázu 
území a migrační prostupnosti území.  
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10 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí. 

Základní monitorovací ukazatele pro danou koncepci jsou navrženy následovně: 

I. Podíl výměry oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (% rozlohy kraje) 

Zdroj:  Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

II. Míra znečištění povrchových a podzemních vod (mg/l) 

Zdroj: CENIA, Výzkumný ústav vodohospodářský – Hydroekologický informační systém   

III. Meziroční úbytek zemědělské půdy a PUPFL (ha) 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad 

IV. Změna rozlohy naturových území a zvláště chráněných území podle zákona č.114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ha) 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Český statistický úřad 

V. Výměry území s překročenými mezními hodnotami (případně počet osob zasažených 
překročenými mezními hodnotami) hlukové expozice) – (ha, %, počet zasažených 
obyvatel) 

Zdroj: Krajská hygienická stanice MSK, MZ 

VI. Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel žijících v oblastech s překročenými limity nočního 
a denního hluku (počet obyvatel).  

Zdroj: Krajská hygienická stanice MSK, MZ 

VII. Podíl výměry zastavěných ploch na celkové rozloze obcí (%) 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad 

VIII. Podíl výměry rozlohy záplavového území na celkové rozloze obcí (%) 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad 

IX. Vývoj koeficientu ekologické stability u jednotlivých obcí (bezrozměrné číslo) 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad 

X. Podíl rozlohy zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Celková výměra dopravou nefragmentovaných území 
o plošném rozsahu větším než 100 km2. (km2) 

Zdroj dat: ČSÚ 

Navržené indikátory zpracovatelka SEA doporučuje k prověření a zapracování do ÚAP 
(v případě poskytování dat z výše uvedených zdrojů ze strany jejich zpracovatelů) jako 
podklad pro aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území. 

Následně sledováním způsobu a míry zohlednění a sumarizací dat a informací 
z podrobnějších ÚAP ORP bude možné odhadnout reálný vliv implementace vybrané 
varianty koncepce na jednotlivé složky životního prostředí jako jednoho z pilířů udržitelného 
rozvoje území. 
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11 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a 
koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní 
prostředí 

Pro jednotlivé varianty koridoru VR1 jsou navrženy následující podmínky: 

Tabulka 26: Návrh podmínek pro jednotlivé plochy a koridory 

 

  

Koridor Návrh pro stanovisko MŽP 

VR1A 

Souhlasit s podmínkami:  

- Minimalizovat rozsah záborů PUPFL a ZPF, zejména 
půd I. a II. třídy ochrany. 

- Minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území, do 
území s identifikovaným výskytem ochranářsky 
významných druhů rostlin a živočichů a do migračních 
koridorů nadmístního významu. 

- Vhodnou volbou trasy liniové stavby v rámci koridoru 
minimalizovat hlukové vlivy na zastavěné území. 

- Minimalizovat vliv na ochranné pásmo zdroje přírodních 
léčivých vod. 

- Vytvořit územní podmínky pro realizaci migračních 
opatření k zachování prostupnosti územím. 

- Při průchodu v blízkosti obytné zástavby (zejména 
u Studénky) vytvořit územní podmínky pro umístění 
protihlukových opatření.  

VR1B 

Souhlasit s podmínkami:  

- Minimalizovat rozsah záborů PUPFL a ZPF, zejména 
půd I. a II. třídy ochrany. 

- Minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území, do 
území s identifikovaným výskytem ochranářsky 
významných druhů rostlin a živočichů a do migračních 
koridorů nadmístního významu. 

- Vhodnou volbou trasy liniové stavby v rámci koridoru 
minimalizovat hlukové vlivy na zastavěné území. 

- Minimalizovat vliv na ochranné pásmo zdroje přírodních 
léčivých vod. 

- Vytvořit územní podmínky pro realizaci migračních 
opatření k zachování prostupnosti územím. 

- Při průchodu v blízkosti obytné zástavby (zejména 
u Studénky) vytvořit územní podmínky pro umístění 
protihlukových opatření. 

VR1C - Variantu nerealizovat 

VR1D - Variantu nerealizovat 
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12 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů. 

Obsahem A3 ZÚR MSK jsou na základě žádosti oprávněného investora (SŽDC) změny 
spočívající ve vymezení koridoru mezinárodního a republikového významu.  

V rámci A3 ZÚR MSK dochází k vypuštění části koridoru územní rezervy D507 pro 
vysokorychlostní trať (VRT) v úseku hranice Olomouckého/Moravskoslezského kraje – 
Ostrava-Svinov a zároveň dochází k vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať (VRT) 
v úseku hranice Olomouckého/Moravskoslezského kraje – Ostrava-Svinov.  

Nový koridor pro vysokorychlostní trať (dále jen „VRT“) je vymezen ve 4 variantách: 

 VR1A – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-

Svinov, nová stavba; 

 VR1B – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-

Svinov, nová stavba, včetně tzv. Vítkovické spojky; 

 VR1C – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-

Svinov, nová stavba; 

 VR1D – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-

Svinov, nová stavba, včetně tzv. Vítkovické spojky. 

Text týkající se jednotlivých variant je odlišen v textové části A3 ZÚR MSK barevně tímto 
způsobem: 

modré písmo značí text platný pro variantu A 

fialové písmo značí text platný pro variantu B 

zelené písmo značí text platný pro variantu C 

hnědé písmo značí text platný pro variantu D 

Podrobný popis jednotlivých variant je uveden na následujících stranách. 
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Varianta VR1A 

Označení koridoru:  VR1A 

Dotčené obce:  Bílov, Hladké Životice, Jistebník, Kujavy, Mankovice, Odry, Ostrava, 
Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Velké Albrechtice, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Butovice, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně přechází údolí Bílovky a na k. ú. Jistebník se 
přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. 
Koridor je ukončen v místě křížení železniční trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 rozšířením až na 720 m v prostoru severně od Studénky v k. ú. Bílov, 

k. ú. Butovice, k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Velké Albrechtice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 

II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 

v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 

Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Obrázek 26: Varianta VR1A 

   

Varianta VR1A 
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Varianta VR1B 

Označení koridoru:  VR1B 

Dotčené obce:  Bílov, Hladké Životice, Jistebník, Kujavy, Mankovice, Odry, Ostrava, 
Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Velké Albrechtice, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba, 
včetně tzv. Vítkovické spojky 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Butovice, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně přechází údolí Bílovky a na k. ú. Jistebník se 
přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. 
Koridor je ukončen v místě křížení železniční trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 rozšířením až na 720 m v prostoru severně od Studénky v k. ú. Bílov, 
k. ú. Butovice, k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Velké Albrechtice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 
II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 
v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 
Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku; 

 zúžením na 70 m v úseku tzv. Vítkovické spojky  v k. ú. Svinov. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Obrázek 27: Varianta VR1B 

   

Varianta VR1B 
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Varianta VR1C 

Označení koridoru:  VR1C 

Dotčené obce:  Hladké Životice, Jistebník, Mankovice, Odry, Ostrava, Pustějov, 
Studénka, Suchdol nad Odrou, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Kletné, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně prochází jižně od obcí Pustějov a Studénka 
přes CHKO Poodří a na k. ú. Jistebník se přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její 
trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. Koridor je ukončen v místě křížení železniční 
trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 
II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 
v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 
Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Obrázek 28: Varianta VR1C 

   

Varianta VR1C 
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Varianta VR1D 

Označení koridoru:  VR1D 

Dotčené obce:  Hladké Životice, Jistebník, Mankovice, Odry, Ostrava, Pustějov, 
Studénka, Suchdol nad Odrou, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba, 
včetně tzv. Vítkovické spojky 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Kletné, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně prochází jižně od obcí Pustějov a Studénka 
přes CHKO Poodří a na k. ú. Jistebník se přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její 
trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. Koridor je ukončen v místě křížení železniční 
trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 
II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 
v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 
Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku; 

 zúžením na 70 m v úseku tzv. Vítkovické spojky  v k. ú. Svinov. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Obrázek 29: Varianta VR1D 

   

Varianta VR1D 
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Toto Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se zabývalo vyhodnocením vlivu 
realizace navržených variant na životní prostředí a veřejné zdraví. S ohledem na použité 
měřítko ZÚR, ve kterém je zpracována grafická část a na neúplnost údajů o záměrech, které 
by měly být umisťovány v nově navrhovaných koridorech, bylo použito hodnocení 
multikriteriální se slovním komentářem, bez speciálních výpočtových metod. U jednotlivých 
variant bylo hodnocení převedeno pro přehlednost do tabulkové podoby s komentářem 
a návrhem podmínek pro stanovisko MŽP. 

Dvě z variant byly z důvodu nadměrného zásahu do EVL a PO Poodří vyhodnoceny jako 
neproveditelné. Pro zbývající dvě varianty byly navrženy podmínky, za nichž lze s realizací 
daných variant souhlasit. 

 

Výsledky hodnocení vlivů variant na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného 
zdraví 

Vlivy na půdu 

Vlivy na půdu, ať již se jedná o půdu zemědělskou nebo lesní, patří k relativně významným 
negativním vlivům hodnocené koncepce, zejména s přihlédnutím k tomu, že se ve 
významném měřítku jedná o půdy I. a především II. třídy ochrany s vysokou úrodností 
a intenzivně zemědělsky využívané.  

Zábory půdy jsou v tomto případě stanoveny kvalifikovaným odhadem vycházejícím z reálné 
šíře stavby v koridoru v rozsahu 45 m, jak bylo popsáno v části Odůvodnění dané koncepce 
a výše v textu SEA. Jedná se o metodu odpovídající úrovni znalostí konkrétního rozsahu 
záměru vycházející ze zkušeností s výstavbou obdobných staveb. 

Kromě vlastního nevratného záboru půdy přináší její zastavění další sekundární negativní 
vlivy – narušení nebo likvidaci biotopů fauny, přerušení migračních cest a omezení přístupu 
zvířat k potravě. Odstranění půdního pokryvu a zpevnění ploch snižuje sorpční kapacitu 
území a zrychluje odtok dešťových vod z území. Půda tedy plní i jinou než produkční funkci – 
vododržnou, krajinotvornou, je nutným podkladem pro rozšíření flóry a fauny atd., a i z těchto 
důvodů vyžaduje maximální ochranu. V daném případě jsou tyto sekundární vlivy 
minimalizovány malou šířkou výhledové stavby VRT. 

Negativní vliv na půdu v definovaném rozsahu je akceptovatelný pouze s ohledem na to že 
se jedná o záměr realizovaný ve veřejném zájmu – koridor pro vysokorychlostní trať.   

Celkový předpokládaný zábor zemědělské půdy pro území řešené danou koncepcí 
z hlediska funkčního členění ploch a koridorů je uveden pro jednotlivé varianty v následující 
tabulce. 

Tabulka 27: Srovnání záboru ZPF pro jednotlivé varianty 

 Odhad reálného záboru ZPF vlastním záměrem podle tříd ochrany [ha] 

Varianta 
koridoru I. II. III. IV. V. 

Odhad reálného 
záboru ZPF celkem 

[ha] 

VR1A 5,27 73,78 51,43 10,59 3,05 144,12 

VR1B 5,27 75,42 51,43 10,59 3,05 145,76 

VR1C 12,33 52,27 51,03 8,40 21,70 145,74 

VR1D 12,33 53,92 51,03 8,40 21,70 147,39 
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Tabulka 28: Srovnání záboru PUPFL pro jednotlivé varianty 

 Reálný zábor PUPFL vlastním záměrem [ha] 

Varianta 
koridoru Les ochranný Les zvl. určení Les hospodářský Charakter záboru 

Reálný zábor 
PUPFL celkem 

[ha] 

VR1A 0,00 2,21 0,69 odnětí 2,91 

VR1B 0,00 2,21 0,69 odnětí 2,91 

VR1C 0,00 1,42 3,79 odnětí 5,21 

VR1D 0,00 1,42 3,79 odnětí 5,21 

Na základě odůvodnění uvedeného záborů půdy (Kapitola H Odůvodnění A3 ZÚR MSK) 
považuje zpracovatelka SEA rozsah záborů půdy za akceptovatelný a nevylučující záměr 
z realizace v žádné z variant. 

Vlivy na dopravní zátěž území 

Předložená koncepce přináší záměr vedoucí ke snížení dopravního zatížení silniční sítě. To 
s sebou nese sekundární pozitivní vlivy na imisní a hlukové zatížení obytné zástavby 
a zprostředkovaně i na veřejné zdraví. 

Realizací koncepce, tzn. výstavbou VRT, dojde k výraznému posílení kapacity stávajících 
koridorových tratí, které jsou v současné době na hranici svých kapacit a to jak v oblasti 
osobní tak nákladní dopravy.  

Vliv koncepce byl vyhodnocen jako pozitivní ve všech variantách. 

Vlivy na hlukovou zátěž 

Hlukové vlivy jsou v území spojeny zejména s dopravou v nové trase VRT. Tyto vlivy budou 
jako krátkodobé, pocházející z výstavby trati, tak trvalé, dané provozem VRT. 

Vlivy hlukové a imisní zátěže jsou do značné míry vlivy synergickými a kumulativními, 
způsobujícími při významném působení sekundárně poškození zdraví. V řešeném území se 
nepředpokládá nadlimitní hluková zátěž podél nové trasy železnice v žádné z variant, 
protože při výstavbě nového železničního koridoru lze budovat protihluková opatření. 

Rizikovým místem u všech variant jsou lokality, v nichž dochází k většímu přiblížení trasy 
VRT k obytné zástavbě.  

Vlivy na vody 

Realizace předložené A3 ZÚR MSK u žádné z variant nebude znamenat významně 
negativní zásahy do prostředí souvisejícího s vodou, protože potenciální negativní vliv při 
průchodu záplavovým územím, ochranného pásma zdroje přírodních léčivých vod a při 
překonání vodotečí je možno technicky ošetřit tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality nebo 
omezení kvantity podzemních nebo povrchových vod a ke zhoršení průchodu povodňové 
vlny. Relativně větší zásah do této složky životního prostředí byl vyhodnocen u variant VR1C 
a VR1D. 

Negativním vlivem koncepce ve všech variantách z hlediska vodního hospodářství je riziko 
znečištění podzemních nebo povrchových vod při výstavbě stavby v železničním koridoru, 
zejména z toho důvodu, že se jedná u všech variant o průchod přes ochranné pásmo zdroje 
přírodních léčivých vod a o průchod tras přes záplavové území Odry. 

Předpoklad zvýšeného rizika znečištění podzemních a povrchových vod je spojen se 
stavebními pracemi, kdy se jedná o negativní vliv krátkodobý. V době provozu VRT nebude 
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riziko znečištění vod významné. U všech variant platí, že stavba v koridoru musí být řešena 
tak, aby byl zajištěn plynulý odtok povodňových vod a nedocházelo k jejich hromadění 
a následnému zvýšení povodňové vlny. 

Uplatnění A3 ZÚR MSK nepředpokládá významnou změnu odtokových poměrů v území, ani 
změny vedoucí ke zvýšení rizika sucha. 

Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv koncepce na ovzduší se předpokládá mírně pozitivní u všech variant, a to z důvodu 
předpokládaného snížení objemu silniční dopravy v řešeném území.  

Vlivy realizace koncepce na klima se ve sledovatelné míře neprojeví u žádné z variant. 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Vlivy navrhovaných variant záměru dopravního charakteru (VRT) jsou v koncepci 
navrhovány tak, aby pokud možno vedly v souběhu se stávající tratí a dálnicí D1, nebo aby 
byly minimalizovány vlivy na krajinný ráz a fragmentace území. Uplatnění A3 ZÚR MSK se 
v tomto případě projeví mírně negativně, především z důvodu křižování 4 migračních 
koridorů u všech navrhovaných variant. Vzhledem k tomu, že všechny varianty koridoru VRT 
budou vyžadovat oplocení trati z obou stran jak kvůli bezpečnosti obyvatelstva, tak kvůli 
omezení střetů se zvěří, jedná se bez realizace migračních opatření o neprostupnou bariéru. 
Z tohoto důvodu je realizace kterékoliv z variant podmíněna územní přípravou opatření pro 
zajištění prostupnosti územím. 

Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů 

Přímé vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů, především nerostných surovin, vody, paliv 
a energií z důvodu realizace koncepce nenastanou a nebude omezena těžba žádného 
z ložisek. 

Vlivy na veřejné zdraví 

Obsahem návrhu koncepce je návrh koridoru, který má sloužit pro umístění vysokorychlostní 
trati. Provoz na této trati bude nositelem hlukové zátěže, která se projeví podél trasy ve 
vybrané variantě. Jako u všech nových dopravních staveb bude povinností investora, aby 
zajistil dodržení hlukových limitů pro denní i noční dobu u zástavby podél celé trasy VRT. 
Reálná šíře dopravního koridoru, která se předpokládá 45 m, již počítá se zřízením takových 
opatření, např. protihlukových opatření nebo protihlukových stěn. Naopak podél stávajících 
tras silnic lze očekávat snížení hlukové zátěže dané nižší intenzitou dopravy. 

Celkově se očekává, že při realizaci navrhované koncepce dojde k mírnému snížení imisní 
a hlukové zátěže zástavby sídel, z důvodu částečného vymístění dopravy ze silnic, a že 
budou realizována potřebná protihluková opatření. Zklidnění v centrální části zástavby sídel 
povede i ke zlepšení pohody bydlení. 

Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES a zvláště chráněná území  

Neakceptovatelné negativní vlivy realizace posuzované koncepce na biologickou 
rozmanitost, faunu a flóru se neprojeví. Podrobněji jsou tyto vlivy hodnoceny v části 
B VVURU, a to jak z hlediska lokalit Natura 2000, tak z hlediska vlivů na zvláště chráněné 
druhy fauny. 

Předložená koncepce se ve všech navrhovaných variantách dostává do střetu s ÚSES 
regionální, případně i nadregionální úrovně.  Vliv všech navrhovaných variant na tuto složku 
životního prostředí tedy bude mírně negativní. Ve všech variantách bude potřebné kácení 
vzrostlých dřevin – lesních i mimolesních porostů. 
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Koridor pro VRT ve všech variantách zasahuje do zvláště chráněných území, přírodního 
parku Oderské vrchy a EVL a PO Poodří. U variant VR1A a VR1B byly tyto střety 
vyhodnoceny jako akceptovatelné a mírně negativní, u variant VR1C a VR1D byly 
vyhodnoceny jako významně negativní a z důvodu neakceptovatelného negativního vlivu 
nebyly tyto dvě varianty doporučeny k realizaci. 

 Velkoplošná zvláště chráněná území 

Všechny čtyři navržené varianty VRT prochází přes území CHKO Poodří. Varianty VR1A 
a VR1B zasahují pouze do okrajové části CHKO v blízkosti Klimkovic a Jistebníku. Varianty 
VR1C a VR1D prochází územím CHKO Poodří také v blízkosti Pustějova a zasahují 
centrální část CHKO – lokalitu Na Oderských loukách. 

Dle zvoleného metodického postupu střetové analýzy (viz kapitola 6.3.9 Vlivy na biologickou 
rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES a zvláště chráněná území) potom varianty VR1A a VR1B 
zasahují pouze do II. a III. zóny CHKO. Varianty VR1C a VR1D zasahují kromě II. a III. zóny 
na poměrně rozsáhlém území do I. zóny CHKO Poodří. Konkrétní údaje jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka 29: Plocha zásahu variant do zón CHKO Poodří 

Varianta 
Plocha zásahu do zón ochrany CHKO Poodří (ha) 

I. II. III. IV. 

VR1A 0 0,3 10,1 0 

VR1B 0 0,5 12,2 0 

VR1C 6,5 15,3 15,7 0 

VR1D 6,5 15,5 15,9 0 

 Maloplošná zvláště chráněná území 

Všechny čtyři koridory dle vymezení v aktualizaci ZÚR zasahují do PR Rezavka v blízkosti 
Nového rybníka. Varianty VR1B a VR1D zasahují do této rezervace také v oblasti Vítkovické 
spojky. 

Všechny čtyři koridory dle vymezení v aktualizaci ZÚR zasahují do PR Rákosina v blízkosti 
Jistebníku (severozápadně od rybníka Bezruč). 

 Lokality soustavy Natura 2000 

Všechny čtyři navržené varianty prochází přes území evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti Poodří. Konkrétní údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 30: Plocha dotčení EVL a PO Poodří 

Varianta 
Plocha zásahu do lokalit soustavy Natura 2000 (ha) 

EVL Poodří PO Poodří 

VR1A 10,3 8,9 

VR1B 11,9 10,0 

VR1C 35,7 33,5 

VR1D 37,4 34,4 

Detaily o vlivech navržených koridorů VRT jsou uvedeny v části B VVURÚ (vyhodnocení 
vlivů na lokality Natura 2000), kde se v závěru konstatuje: 

„Bylo konstatováno, že všechny čtyři navržené varianty koridoru VRT mohou potenciálně 
ovlivnit lokality soustavy Natura 2000, resp. jejich předměty ochrany (konkrétně EVL a PO 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Moravskoslezského kraje na udržitelný rozvoj území | ČÁST A: SEA 

129 

Poodří). U ostatních částí hodnocené koncepce bylo definováno nulové ovlivnění lokalit 
soustavy Natura 2000, resp. jejich předmětů ochrany.  

Konkrétně byl u varianty VR1A konstatován mírně negativní vliv (-1) na pět předmětů 
ochrany EVL Poodří – typy přírodních stanovišť 3150, 91E0, 91F0, čolka velkého a kuňku 
ohnivou. Dále byl u varianty VR1A konstatován mírně negativní vliv (-1) na tři předměty 
ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního, kopřivku obecnou a motáka pochopa. U ostatních 
předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty konstatován nulový vliv. 

U varianty VR1B byl konstatován mírně negativní vliv (-1) na šest předmětů ochrany EVL 
Poodří – typy přírodních stanovišť 3150, 6510, 91E0, 91F0, čolka velkého a kuňku ohnivou. 
Dále byl u varianty VR1B konstatován mírně negativní vliv (-1) na tři předměty ochrany PO 
Poodří: ledňáčka říčního, kopřivku obecnou a motáka pochopa. U ostatních předmětů 
ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty konstatován nulový vliv. 

U varianty VR1C byl konstatován významně negativní vliv (-2) na celistvost EVL a PO 
Poodří a dále na čtyři předměty ochrany EVL Poodří – čolka velkého, kuňku ohnivou, 
modráska bahenního a páchníka hnědého a jeden předmět ochrany PO Poodří – motáka 
pochopa. Dále byl u varianty VR1C konstatován mírně negativní vliv (-1) na typy přírodních 
stanovišť 91E0, 91F0, ohniváčka černočárného, hořavku duhovou, piskoře pruhovaného 
a na dva předměty ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního a kopřivku obecnou. U varianty 
VR1C konstatován nulový až mírně negativní vliv (0 až -1) na jeden předmět ochrany EVL 
Poodří – klínatku rohatou. U ostatních předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty 
konstatován nulový vliv. 

U varianty VR1D byl konstatován významně negativní vliv (-2) na celistvost EVL a PO 
Poodří a dále na čtyři předměty ochrany EVL Poodří – čolka velkého, kuňku ohnivou, 
modráska bahenního a páchníka hnědého a jeden předmět ochrany PO Poodří – motáka 
pochopa. Dále byl u varianty VR1D konstatován mírně negativní vliv (-1) na typy přírodních 
stanovišť 6510, 91E0, 91F0, ohniváčka černočárného, hořavku duhovou, piskoře 
pruhovaného a na dva předměty ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního a kopřivku obecnou. 
U varianty VR1D byl konstatován nulový až mírně negativní vliv (0 až -1) na jeden předmět 
ochrany EVL Poodří – klínatku rohatou. U ostatních předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl 
u této varianty konstatován nulový vliv. 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že pro realizaci předložené koncepce, resp. 
koridoru VRT ve variantě VR1C či VR1D bylo konstatováno významně negativní 
ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, resp. jejich předmětů ochrany (-2 dle stupnice 
hodnocení). 

Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění lze konstatovat, že uvedená koncepce ve variantě VR1A či VR1B nebude 
mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL a PO Poodří. 

Předložená koncepce ve variantě VR1C a VR1D bude mít významný negativní vliv na 
celistvost a předměty ochrany EVL a PO Poodří.“ 

 ÚSES a migrační prostupnost území 

Všechny čtyři varianty zasahují do nadregionálního biocentra Oderská niva (NRBC 92 dle 
platných ZÚR MSK). V největším rozsahu do tohoto NRBC zasahuje varianta VR1D, naopak 
v nejmenším plošném rozsahu varianta VR1A. 

Varianty VR1A a VR1B kříží regionální biokoridory č. 598, 644, 601, 643 a 531 a zasahují do 
regionálního biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 

Varianty VR1C a VR1D kříží regionální biokoridory č. 601 a 531 a zasahují do regionálního 
biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 

Z hlediska migrační prostupnosti území mají velký význam také dálkové migrační koridory 
a biotopy velkých savců, jejichž aktuální vymezení je k dispozici na mapovém portálu AOPK 
ČR. Z tohoto důvodu byla zpracována také prostorová analýza zásahu jednotlivých variant 
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do dálkových migračních koridorů a biotopu velkých savců dle dat AOPK ČR. Při analýze 
bylo zjištěno, že ani jedna ze čtyř navržených variant nezasahuje do jádrového území 
biotopu velkých druhů savců. Všechny čtyři varianty koridoru VRT však čtyřikrát prostorově 
kolidují s dálkovými migračními koridory vymezenými AOPK ČR – viz obrázek níže. 
Konkrétně se jedná o koridor procházející severozápadně od Jistebníku, do kterého zasahují 
všechny čtyři varianty severně od rybníku Podhorník. Toto místo je dle dat AOPK také 
místem omezení prostupnosti DMK. Dále se jedná o koridor vedený podél Pustějovského 
potoka mezi Bartošovicemi a Bílovcem. Varianty VR1A a VR1B kříží tento DMK v souběhu 
s dálnicí D1 v místě migračně prostupného mostu dálnice D1. Varianty VR1C a VR1D 
koridor kříží jihovýchodně od Pustějova poblíž rybníku Kaménka. Obě tato místa jsou dle dat 
AOPK také místy omezení prostupnosti DMK. Všechny čtyři varianty také kříží v souběhu 
s dálnicí D1 koridor západně od Mankovic, který je veden podél Odry a koridor jihozápadně 
od Vražného. Oba tyto koridory jsou v současnosti migračně prostupné – dálnice D1 
i navržený koridor VRT překonávají řeku Odru na dlouhé estakádě, u Vrážného je přes 
dálnici D1 vystavěn nadzemní ekodukt. Při realizaci výstavby VRT je vhodné ekodukt rozšířit 
i přes těleso železnice. 

Celkově lze konstatovat, že v důsledku realizace předložené koncepce ve variantě VR1A či 
VR1B nedojde k významnému ovlivnění migrační prostupnosti území. V případě varianty 
VR1C a VR1D by bylo nutné zajistit migrační prostupnost jihovýchodně od Pustějova poblíž 
rybníku Kaménka. Problematika vlivu jednotlivých variant koncepce (variant VRT) na 
migrační prostupnost území pro velké savce je také diskutována v naturovém hodnocení 
v části B VVURÚ. 

 

Obrázek 30: Střetová místa VR1 s migračními koridory 

 Přírodní parky 

Všechny čtyři navržené varianty koridoru VRT na několika místech zasahují do území 
přírodního parku Oderské vrchy. Ve větším rozsahu do tohoto přírodního parku zasahují 
varianty VR1A a VR1B, naopak v menším plošném rozsahu varianty VR1C a VR1D. 
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 Památné stromy 

Památné stromy nejsou žádnou z variant dotčeny. 

Koncepce podle možnosti respektuje ochranu lesních porostů, ale plně se vyhnout jejich 
záboru není možné. Vliv na tuto složku životního prostředí byl proto vyhodnocen jako mírně 
negativní, ale akceptovatelný. 

Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického 
a archeologického 

A3 ZÚR MSK respektuje nemovité kulturní památky, hmotné statky, kulturní dědictví včetně 
dědictví architektonického a archeologického a v žádné z variant nepřináší jejich potenciální 
negativní dotčení.  

Přeshraniční vlivy 

Přeshraniční vlivy nebyly u žádné z variant zjištěny. 

Kumulativní a synergické vlivy  

Kumulativní a synergické vlivy byly vyhodnoceny v první části této kapitoly u všech variant, 
ale pouze z hlediska negativního vlivu hluku z provozu na stávající silniční a železniční síti 
a u koridoru DZ14. 

 

Závěr: 

Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, 
je uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska potřeby 
posouzení jejich akceptovatelnosti dostatečný. 

V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily 
realizaci koncepce jako celku. U variant VR1C a VR1D byly zjištěny neakceptovatelné 
negativní vlivy, které vyloučily realizaci těchto variant. Tyto vlivy nebylo možno 
minimalizovat z důvodu nemožnosti stanovení podmínek pro jejich omezení. 

Zpracovatelka SEA doporučuje A3 ZÚR MSK ke schválení při splnění navržených 
podmínek, a to variantách VR1A a VR1B, které nemají neakceptovatelné negativní 
vlivy na žádnou ze složek životního prostředí. Zpracovatelka SEA současně 
konstatuje, vlivy těchto dvou variant jsou rovnocenné a není třeba stanovovat jejich 
pořadí. Pokud by to ale bylo nutné, jeví se jako nejvýhodnější z hlediska vlivu na 
životní prostředí varianta VR1A a jako druhá nejvýhodnější varianta VR1B.  

Na základě provedeného vyhodnocení zpracovatelka SEA konstatuje, že koncepce 
A3 ZÚR MSK v předložené podobě je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví akceptovatelná a doporučuje s ní souhlasit při splnění navrhovaných 
podmínek, a ve variantě VR1A nebo VR1B. 
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13 Návrh stanoviska MŽP včetně návrhu požadavků na rozhodování 
ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace 
negativních vlivů na životní prostředí 

 

„Předkladatel koncepce:   Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

     odbor územního plánování a stavebního řádu 

     28. října 117 

     702 00 Ostrava 

 

Zpracovatel koncepce:   Ing. arch. Alena Švandelíková  a kol. 

     Nad zámečkem 385/39 

     150 00 Praha 5 – Košíře 

 

Zpracovatel posouzení:   Ing. Pavla Žídková 

     držitelka autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,
     o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně  
     některých souvisejících zákonů, v platném znění,  

č. j. osvědčení 4094/435/OPVŽP/95, prodloužení č. j. 
33369/ENV/16 

Stručný popis koncepce: 

Obsahem A3 ZÚR MSK jsou na základě žádosti oprávněného investora (SŽDC) změny 
spočívající ve vymezení koridoru mezinárodního a republikového významu.  

V rámci A3 ZÚR MSK dochází k vypuštění části koridoru územní rezervy D507 pro 
vysokorychlostní trať (VRT) v úseku hranice Olomouckého/Moravskoslezského kraje – 
Ostrava-Svinov a zároveň dochází k vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať (VRT) 
v úseku hranice Olomouckého/Moravskoslezského kraje – Ostrava-Svinov.  

Nový koridor pro vysokorychlostní trať (dále jen „VRT“) je vymezen ve 4 variantách: 

 VR1A – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-
Svinov, nová stavba; 

 VR1B – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-
Svinov, nová stavba, včetně tzv. Vítkovické spojky; 

 VR1C – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-
Svinov, nová stavba; 

 VR1D – koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-
Svinov, nová stavba, včetně tzv. Vítkovické spojky. 

Text týkající se jednotlivých variant je odlišen v textové části A3 ZÚR MSK barevně tímto 
způsobem: 

modré písmo značí text platný pro variantu A 

fialové písmo značí text platný pro variantu B 

zelené písmo značí text platný pro variantu C 

hnědé písmo značí text platný pro variantu D 
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Varianta VR1A 

Označení koridoru:  VR1A 

Dotčené obce:  Bílov, Hladké Životice, Jistebník, Kujavy, Mankovice, Odry, Ostrava, 
Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Velké Albrechtice, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Butovice, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně přechází údolí Bílovky a na k. ú. Jistebník se 
přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. 
Koridor je ukončen v místě křížení železniční trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 rozšířením až na 720 m v prostoru severně od Studénky v k. ú. Bílov, 

k. ú. Butovice, k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Velké Albrechtice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 

II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 

v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 

Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Varianta VR1B 

Označení koridoru:  VR1B 

Dotčené obce:  Bílov, Hladké Životice, Jistebník, Kujavy, Mankovice, Odry, Ostrava, 
Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Velké Albrechtice, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba, 
včetně tzv. Vítkovické spojky 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Butovice, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně přechází údolí Bílovky a na k. ú. Jistebník se 
přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. 
Koridor je ukončen v místě křížení železniční trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 rozšířením až na 720 m v prostoru severně od Studénky v k. ú. Bílov, 
k. ú. Butovice, k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Velké Albrechtice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 
II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 
v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 
Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku; 

 zúžením na 70 m v úseku tzv. Vítkovické spojky v k. ú. Svinov. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Varianta VR1C 

Označení koridoru:  VR1C 

Dotčené obce:  Hladké Životice, Jistebník, Mankovice, Odry, Ostrava, Pustějov, 
Studénka, Suchdol nad Odrou, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Kletné, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně prochází jižně od obcí Pustějov a Studénka 
přes CHKO Poodří a na k. ú. Jistebník se přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její 
trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. Koridor je ukončen v místě křížení železniční 
trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 

II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 

v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 

Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Varianta VR1D 

Označení koridoru:  VR1D 

Dotčené obce:  Hladké Životice, Jistebník, Mankovice, Odry, Ostrava, Pustějov, 
Studénka, Suchdol nad Odrou, Vražné 

Popis koridoru: 

Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba, 
včetně tzv. Vítkovické spojky 

Upřesněné vymezení koridoru: 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu s tělesem 
dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) k severovýchodu až do k. ú. Kletné, kde koridor 
kříží dálnici a odklání se k východu. Následně prochází jižně od obcí Pustějov a Studénka 
přes CHKO Poodří a na k. ú. Jistebník se přimyká k železniční trati č. 270 a kopíruje její 
trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-Svinov. Koridor je ukončen v místě křížení železniční 
trati č. 270 s řekou Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje: 

- 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder a k. ú. Mankovice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po křížení se silnicí 

II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po křížení s dálnicí D1 

v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 v k. ú. Svinov po křížení s řekou 

Odrou v k. ú. Třebovice ve Slezsku; 

 zúžením na 70 m v úseku tzv. Vítkovické spojky  v k. ú. Svinov. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů 

včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí v přilehlé zástavbě dotčených obcí. 

 Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území, zejména zásahů 

do CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé 

zástavby a na přírodní a krajinné, hodnoty dotčeného území, zejména CHKO 

Poodří, EVL Poodří a PO Poodří; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK. 
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Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se zabývalo vyhodnocením vlivu 
realizace navržených variant na životní prostředí a veřejné zdraví. S ohledem na použité 
měřítko ZÚR, ve kterém je zpracována grafická část a na neúplnost údajů o záměrech, které 
by měly být umisťovány v nově navrhovaných koridorech, bylo použito hodnocení 
multikriteriální se slovním komentářem, bez speciálních výpočtových metod. U jednotlivých 
variant bylo hodnocení převedeno pro přehlednost do tabulkové podoby s komentářem 
a návrhem podmínek pro stanovisko MŽP. 

Dvě z variant byly z důvodu nadměrného zásahu do EVL a PO Poodří vyhodnoceny jako 
neproveditelné. Pro zbývající dvě varianty byly navrženy podmínky, za nichž lze s realizací 
daných variant souhlasit. 

 

Stručný popis posuzování: 

Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR MSK na životní prostředí bylo provedeno v souladu se 
stavebním zákonem a zpracováno v rozsahu přílohy stavebního zákona a ustanovení § 10i 
odst. 2 a 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Aktualizace byla hodnocena ve třech krocích, a to – identifikace podstatných vlivů, 
charakteristika vlivů změny navržené v A3 ZÚR MSK včetně odhadu významnosti a samotné 
hodnocení těchto vlivů. Při tomto hodnocení byl brán v úvahu také princip předběžné 
opatrnosti, kdy v případě shledání možných nepříznivých vlivů na životní prostředí byla 
v souladu s tímto principem formulována doporučení, jak těmto nepříznivým vlivům předejít. 

Vyhodnocení vlivů změn v textu výroku A3 ZÚR MSK bylo provedeno slovním hodnocením 
a vlivy navrhovaného koridoru byly hodnoceny tabulkově s komentářem nejvýznamnějších 
vlivů a s doporučením pro stanovisko MŽP. Bylo provedeno multikriteriální hodnocení bez 
speciálních výpočtových metod z důvodu hodnocení v podrobnosti ZÚR, a to 1: 100 000. 

Při hodnocení byla použita stupnice významnosti zahrnující hodnoty od -2, -1, 0, +1, +2 od 
potenciálně silného, resp. významného negativního vlivu až po potenciálně významný 
pozitivní vliv. Vzaty byly v úvahu následující vlivy, a to jak vlivy přímé, nepřímé, sekundární, 
synergické, kumulativní, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, tak i trvalé a přechodné, 
vlivy z hlediska lokalizace či podrobnosti, vlivy z hlediska hodnocení nejistoty a vlivy kladné 
a záporné. 

Hodnocení každého vymezeného koridoru nebo plochy bylo rozděleno na dvě hlavní oblasti, 
a to na oblast vlivů na přírodu a krajinu a oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví. 

Příroda a krajina: 

 vlivy na zvláště chráněná území a lokality NATURA 2000, přírodní parky; 

 vlivy na flóru, faunu a migrační koridory; 

 vlivy na ekologickou stabilitu krajiny, ÚSES, biodiverzitu; 

 vlivy na krajinný ráz, fragmentaci krajiny; 

 vlivy na ZPF; 

 vlivy na PUPFL; 

 vlivy na prostředí související s vodou, nerostné bohatství a horninové prostředí. 

·Příroda a krajina celkem. 

 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví: 

 vlivy na kvalitu ovzduší a klima; 

 vlivy na kvantitu a kvalitu vodních zdrojů a povrchových vod; 

 vlivy na riziko povodní a jejich následků; 
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 vlivy na hlukovou zátěž; 

 vlivy na kulturní dědictví a hmotné statky; 

 přeshraniční vlivy. 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví celkem 

 

Rovněž bylo provedeno i samostatné hodnocení kumulativních a synergických vlivů 
navržených variant. Popis tohoto hodnocení probíhal v několika krocích, a to: 

 metodologie hodnocení kumulativních a synergických vlivů; 

 zjištění současného stavu životního prostředí v řešeném území; 

 popis charakteristik životního prostředí, které by mohly být kumulativním 
a synergickými vlivy výrazně ovlivněny; 

 vymezení lokalit, v nichž existuje riziko vzniku a působení kumulativních 
a synergických vlivů; 

 zhodnocení kumulativních a synergických vlivů; 

 návrh kompenzačních opatření, která by bránila vzniku nebo omezovala působení 
kumulativních a synergických vlivů; 

 stanovení pravidel monitorování kumulativních a synergických vlivů. 

 

V rámci vyhodnocení SEA byla navržena vhodná opatření k eliminaci, minimalizaci 
a kompenzaci zjištěných potenciálních negativních vlivů aplikovatelná pro nižší územně 
plánovací dokumentace, přičemž další opatření mohou být navrhována při zjištění dalších 
možných potenciálních negativních vlivů v dalších úrovních plánování a projektové přípravy. 

Jelikož v rámci strategického posuzování vlivů návrhu A3 ZÚR MSK na životní prostředí 
probíhala vzájemná spolupráce mezi posuzovatelkou, pořizovatelem a projektantem, byla již 
některá minimalizační opatření navržená u ploch a koridorů, které by mohly mít potenciální 
negativní vliv na životní prostředí nebo veřejné zdraví, zahrnuta do výrokové části A3 ZÚR 
MSK. 

Závěry posuzování: 

Vlivy na půdu 

Zábory půdy byly v tomto případě stanoveny kvalifikovaným odhadem vycházejícím z reálné 
šíře stavby v koridoru v rozsahu 45 m, jak bylo popsáno v části Odůvodnění dané koncepce 
a výše v textu SEA. Jedná se o metodu odpovídající úrovni znalostí konkrétního rozsahu 
záměru vycházející ze zkušeností s výstavbou obdobných staveb. 

Kromě vlastního nevratného záboru půdy bylo konstatováno, že dalšími sekundárními 
negativními vlivy jsou narušení nebo likvidace biotopů fauny, přerušení migračních cest 
a omezení přístupu zvířat k potravě. Odstranění půdního pokryvu a zpevnění ploch snižuje 
sorpční kapacitu území a zrychluje odtok dešťových vod z území, omezení mimoprodukční 
funkce půdy – vododržné, krajinotvorné, podkladu pro rozšíření flóry a fauny atd. 

Negativní vliv na půdu byl shledán jako akceptovatelný s ohledem na to, že se jedná o záměr 
realizovaný ve veřejném zájmu – koridor pro vysokorychlostní trať.   

Celkový předpokládaný zábor zemědělské půdy pro území řešené danou koncepcí 
z hlediska funkčního členění ploch a koridorů pro jednotlivé varianty byl vyhodnocen 
následovně: 
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 Odhad reálného záboru ZPF vlastním záměrem podle tříd ochrany [ha] 

Varianta 
koridoru I. II. III. IV. V. 

Odhad reálného 
záboru ZPF celkem 

[ha] 

VR1A 5,27 73,78 51,43 10,59 3,05 144,12 

VR1B 5,27 75,42 51,43 10,59 3,05 145,76 

VR1C 12,33 52,27 51,03 8,40 21,70 145,74 

VR1D 12,33 53,92 51,03 8,40 21,70 147,39 

Koncepce podle možnosti respektuje ochranu lesních porostů, ale plně se vyhnout jejich 
záboru není možné. Vliv na tuto složku životního prostředí byl proto vyhodnocen jako mírně 
negativní, ale akceptovatelný. 

 Reálný zábor PUPFL vlastním záměrem [ha] 

Varianta 
koridoru Les ochranný Les zvl. určení Les hospodářský Charakter záboru 

Reálný zábor 
PUPFL celkem 

[ha] 

VR1A 0,00 2,21 0,69 odnětí 2,91 

VR1B 0,00 2,21 0,69 odnětí 2,91 

VR1C 0,00 1,42 3,79 odnětí 5,21 

VR1D 0,00 1,42 3,79 odnětí 5,21 

Na základě odůvodnění uvedeného záborů půdy (Kapitola H Odůvodnění A3 ZÚR MSK) 
považovala zpracovatelka SEA rozsah záborů půdy za akceptovatelný a nevylučující záměr 
z realizace v žádné z variant. 

Vlivy na dopravní zátěž území 

Předložená koncepce přináší záměr vedoucí ke snížení dopravního zatížení silniční sítě. To 
s sebou nese sekundární pozitivní vlivy na imisní a hlukové zatížení obytné zástavby 
a zprostředkovaně i na veřejné zdraví. 

Realizací koncepce, tzn. výstavbou VRT, dojde k výraznému posílení kapacity stávajících 
koridorových tratí, které jsou v současné době na hranici svých kapacit a to jak v oblasti 
osobní tak nákladní dopravy. Vliv byl vyhodnocen jako pozitivní ve všech variantách. Vliv 
koncepce byl vyhodnocen jako pozitivní ve všech variantách. 

Vlivy na hlukovou zátěž 

Hlukové vlivy jsou v území spojeny zejména s dopravou v nové trase VRT. Tyto vlivy byly 
vyhodnoceny jak jako krátkodobé, pocházející z výstavby trati, tak trvalé, dané provozem 
VRT. 

Vlivy hlukové a imisní zátěže jsou do značné míry vlivy synergickými a kumulativními, 
způsobujícími při významném působení sekundárně poškození zdraví. V řešeném území se 
nepředpokládá nadlimitní hluková zátěž podél nové trasy železnice v žádné z variant, 
protože při výstavbě nového železničního koridoru lze budovat protihluková opatření. 

Rizikovým místem u všech variant jsou lokality, v nichž dochází k většímu přiblížení trasy 
VRT k obytné zástavbě.  
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Vlivy na vody 

Realizace předložené A3 ZÚR MSK u žádné z variant nebude znamenat významně 
negativní zásahy do prostředí souvisejícího s vodou, protože potenciální negativní vliv při 
průchodu záplavovým územím, ochranného pásma zdroje přírodních léčivých vod a při 
překonání vodotečí je možno technicky ošetřit tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality nebo 
omezení kvantity podzemních nebo povrchových vod a ke zhoršení průchodu povodňové 
vlny. Relativně větší zásah do této složky životního prostředí se projeví u variant VR1C 
a VR1D. 

Negativním vlivem koncepce ve všech variantách z hlediska vodního hospodářství je riziko 
znečištění podzemních nebo povrchových vod při výstavbě stavby v železničním koridoru, 
zejména z toho důvodu, že se jedná u všech variant o průchod přes ochranné pásmo zdroje 
přírodních léčivých vod a o průchod tras přes záplavové území Odry. 

Předpoklad zvýšeného rizika znečištění podzemních a povrchových vod je spojen se 
stavebními pracemi, kdy se jedná o negativní vliv krátkodobý. V době provozu VRT nebude 
riziko znečištění vod významné. U všech variant platí, že stavba v koridoru musí být řešena 
tak, aby byl zajištěn plynulý odtok povodňových vod a nedocházelo k jejich hromadění 
a následnému zvýšení povodňové vlny. 

Uplatnění A3 ZÚR MSK nepředpokládá významnou změnu odtokových poměrů v území, ani 
změny vedoucí ke zvýšení rizika sucha. 

Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv koncepce na ovzduší se předpokládá mírně pozitivní, a to z důvodu předpokládaného 
snížení objemu silniční dopravy v řešeném území.  

Vlivy realizace koncepce na klima se ve sledovatelné míře neprojeví u žádné z variant. 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Jak již bylo výše řečeno, vlivy navrhovaných variant záměru dopravního charakteru (VRT) 
jsou v koncepci navrhovány tak, aby pokud možno vedly v souběhu se stávající tratí a dálnicí 
D1, nebo aby byly alespoň minimalizovány vlivy na krajinný ráz a fragmentace území. 
Uplatnění A3 ZÚR MSK se v tomto případě projeví mírně negativně, především z důvodu 
křižování 4 migračních koridorů u všech navrhovaných variant. Vzhledem k tomu, že 
všechny varianty koridoru VRT budou vyžadovat oplocení trati z obou stran jak kvůli 
bezpečnosti obyvatelstva, tak kvůli omezení střetů se zvěří, jednalo by se bez realizace 
migračních opatření o zcela neprostupnou bariéru. 

Z tohoto důvodu je realizace kterékoliv z variant podmíněna územní přípravou opatření pro 
zajištění prostupnosti územím. 

Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů 

Přímé vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů, především nerostných surovin, vody, paliv 
a energií z důvodu realizace koncepce nenastanou a nebude omezena těžba žádného 
z ložisek. 

Vlivy na veřejné zdraví 

Obsahem návrhu koncepce je návrh koridoru, který má sloužit pro umístění vysokorychlostní 
trati. Provoz na této trati bude nositelem hlukové zátěže, která se projeví podél trasy ve 
vybrané variantě. Jako u všech nových dopravních staveb bude povinností investora, aby 
zajistil dodržení hlukových limitů pro denní i noční dobu u zástavby podél celé trasy VRT. 
Reálná šíře dopravního koridoru, která se předpokládá 45 m, již počítá se zřízením takových 
opatření, např. protihlukových opatření nebo protihlukových stěn. 
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Naopak podél stávajících tras silnic lze očekávat snížení hlukové zátěže dané nižší 
intenzitou dopravy. 

Celkově lze v kraji očekávat, že při realizaci navrhované koncepce dojde k imisní a hlukové 
zátěže zástavby sídel, že dojde k částečnému vymístění dopravy ze silnic a že budou 
realizována potřebná protihluková opatření. Zklidnění v centrální části zástavby povede i ke 
zlepšení pohody bydlení. 

Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES a zvláště chráněná území  

Neakceptovatelné negativní vlivy realizace posuzované koncepce na biologickou 
rozmanitost, faunu a flóru se neprojeví. Podrobněji jsou tyto vlivy hodnoceny v části 
B VVURU, a to jak z hlediska lokalit Natura 2000, tak z hlediska vlivů na zvláště chráněné 
druhy fauny. 

Předložená koncepce se ve všech navrhovaných variantách dostává do střetu s ÚSES 
regionální, případně i nadregionální úrovně.  Vliv všech navrhovaných variant na tuto složku 
životního prostředí tedy bude mírně negativní. Ve všech variantách bude potřebné kácení 
vzrostlých dřevin – lesních i mimolesních porostů. 

Koridor pro VRT ve všech variantách zasahuje do zvláště chráněných území, přírodního 
parku Oderské vrchy a EVL a PO Poodří. U variant VR1A a VR1B byly tyto střety 
vyhodnoceny jako akceptovatelné a mírně negativní, u variant VR1C a VR1D byly 
vyhodnoceny jako významně negativní a z důvodu neakceptovatelného negativního vlivu 
nebyly tyto dvě varianty doporučeny k realizaci. 

 Velkoplošná zvláště chráněná území 

Všechny čtyři navržené varianty VRT procházejí přes území CHKO Poodří. Varianty VR1A 
a VR1B zasahují pouze do okrajové části CHKO v blízkosti Klimkovic a Jistebníku. Varianty 
VR1C a VR1D prochází územím CHKO Poodří také v blízkosti Pustějova a zasahují 
centrální část CHKO – lokalitu Na Oderských loukách. 

Dle zvoleného metodického postupu střetové analýzy potom varianty VR1A a VR1B zasahují 
pouze do II. a III. zóny CHKO. Varianty VR1C a VR1D zasahují kromě II. a III. zóny na 
poměrně rozsáhlém území do I. zóny CHKO Poodří. Konkrétní údaje jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Varianta 
Plocha zásahu do zón ochrany CHKO Poodří (ha) 

I. II. III. IV. 

VR1A 0 0,3 10,1 0 

VR1B 0 0,5 12,2 0 

VR1C 6,5 15,3 15,7 0 

VR1D 6,5 15,5 15,9 0 

 Maloplošná zvláště chráněná území 

Všechny čtyři koridory dle vymezení v aktualizaci ZÚR zasahují do PR Rezavka v blízkosti 
Nového rybníka. Varianty VR1B a VR1D zasahují do této rezervace také v oblasti Vítkovické 
spojky. 

Všechny čtyři koridory dle vymezení v aktualizaci ZÚR zasahují do PR Rákosina v blízkosti 
Jistebníku (severozápadně od rybníka Bezruč). 
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 Lokality soustavy Natura 2000 

Všechny čtyři navržené varianty prochází přes území evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti Poodří. Konkrétní údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

Varianta 
Plocha zásahu do lokalit soustavy Natura 2000 (ha) 

EVL Poodří PO Poodří 

VR1A 10,3 8,9 

VR1B 11,9 10,0 

VR1C 35,7 33,5 

VR1D 37,4 34,4 

Detaily o vlivech navržených koridorů VRT jsou uvedeny v části B VVURÚ (vyhodnocení 
vlivů na lokality Natura 2000), kde se v závěru konstatuje: 

Bylo konstatováno, že všechny čtyři navržené varianty koridoru VRT mohou potenciálně 
ovlivnit lokality soustavy Natura 2000, resp. jejich předměty ochrany (konkrétně EVL a PO 
Poodří). U ostatních částí hodnocené koncepce bylo definováno nulové ovlivnění lokalit 
soustavy Natura 2000, resp. jejich předmětů ochrany.  

Konkrétně byl u varianty VR1A konstatován mírně negativní vliv (-1) na pět předmětů 
ochrany EVL Poodří – typy přírodních stanovišť 3150, 91E0, 91F0, čolka velkého a kuňku 
ohnivou. Dále byl u varianty VR1A konstatován mírně negativní vliv (-1) na tři předměty 
ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního, kopřivku obecnou a motáka pochopa. U ostatních 
předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty konstatován nulový vliv. 

U varianty VR1B byl konstatován mírně negativní vliv (-1) na šest předmětů ochrany EVL 
Poodří – typy přírodních stanovišť 3150, 6510, 91E0, 91F0, čolka velkého a kuňku ohnivou. 
Dále byl u varianty VR1B konstatován mírně negativní vliv (-1) na tři předměty ochrany PO 
Poodří: ledňáčka říčního, kopřivku obecnou a motáka pochopa. U ostatních předmětů 
ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty konstatován nulový vliv. 

U varianty VR1C byl konstatován významně negativní vliv (-2) na celistvost EVL a PO Poodří 
a dále na čtyři předměty ochrany EVL Poodří – čolka velkého, kuňku ohnivou, modráska 
bahenního a páchníka hnědého a jeden předmět ochrany PO Poodří – motáka pochopa. 
Dále byl u varianty VR1C konstatován mírně negativní vliv (-1) na typy přírodních stanovišť 
91E0, 91F0, ohniváčka černočárného, hořavku duhovou, piskoře pruhovaného a na dva 
předměty ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního a kopřivku obecnou. U varianty VR1C 
konstatován nulový až mírně negativní vliv (0 až -1) na jeden předmět ochrany EVL Poodří – 
klínatku rohatou. U ostatních předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty 
konstatován nulový vliv. 

U varianty VR1D byl konstatován významně negativní vliv (-2) na celistvost EVL a PO Poodří 
a dále na čtyři předměty ochrany EVL Poodří – čolka velkého, kuňku ohnivou, modráska 
bahenního a páchníka hnědého a jeden předmět ochrany PO Poodří – motáka pochopa. 
Dále byl u varianty VR1D konstatován mírně negativní vliv (-1) na typy přírodních stanovišť 
6510, 91E0, 91F0, ohniváčka černočárného, hořavku duhovou, piskoře pruhovaného a na 
dva předměty ochrany PO Poodří: ledňáčka říčního a kopřivku obecnou. U varianty VR1D 
byl konstatován nulový až mírně negativní vliv (0 až -1) na jeden předmět ochrany EVL 
Poodří – klínatku rohatou. U ostatních předmětů ochrany EVL a PO Poodří byl u této varianty 
konstatován nulový vliv. 

Z  uvedeného přehledu vyplývá, že pro realizaci předložené koncepce, resp. koridoru VRT 
ve variantě VR1C či VR1D bylo konstatováno významně negativní ovlivnění lokalit soustavy 
Natura 2000, resp. jejich předmětů ochrany (-2 dle stupnice hodnocení). 

Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění bylo konstatováno, že uvedená koncepce ve variantě VR1A či VR1B 
nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL a PO Poodří. 
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Předložená koncepce ve variantě VR1C a VR1D bude mít významný negativní vliv na 
celistvost a předměty ochrany EVL a PO Poodří. 

 ÚSES a migrační prostupnost území 

Všechny čtyři varianty zasahují do nadregionálního biocentra Oderská niva (NRBC 92 dle 
platných ZÚR MSK). V největším rozsahu do tohoto NRBC zasahuje varianta VR1D, naopak 
v nejmenším plošném rozsahu varianta VR1A. 

Varianty VR1A a VR1B kříží regionální biokoridory č. 598, 644, 601, 643 a 531 a zasahují do 
regionálního biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 

Varianty VR1C a VR1D kříží regionální biokoridory č. 601 a 531 a zasahují do regionálního 
biocentra č. 121 dle platných ZÚR MSK. 

Z hlediska migrační prostupnosti území dálkovými migračními koridory a biotopy velkých 
savců bylo zjištěno, že ani jedna ze čtyř navržených variant nezasahuje do jádrového území 
biotopu velkých druhů savců. Všechny čtyři varianty koridoru VRT ale čtyřikrát prostorově 
kolidují s dálkovými migračními koridory vymezenými AOPK ČR.   

Celkově bylo konstatováno, že v důsledku realizace předložené koncepce ve variantě VR1A 
či VR1B nedojde k významnému ovlivnění migrační prostupnosti území. V případě varianty 
VR1C a VR1D bude nutné zajistit migrační prostupnost jihovýchodně od Pustějova poblíž 
rybníku Kaménka.  

 Přírodní parky 

Všechny čtyři navržené varianty koridoru VRT na několika místech zasahují do území 
přírodního parku Oderské vrchy. Ve větším rozsahu do tohoto přírodního parku zasahují 
varianty VR1A a VR1B, naopak v menším plošném rozsahu varianty VR1C a VR1D. 

 Památné stromy 

Památné stromy nejsou žádnou z variant dotčeny. 

Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického 
a archeologického 

A3 ZÚR MSK respektuje nemovité kulturní památky, hmotné statky, kulturní dědictví včetně 
dědictví architektonického a archeologického; v žádné z variant nebylo zjištěno jejich 
potenciální negativní dotčení.  

Přeshraniční vlivy 

Přeshraniční vlivy nebyly u žádné z variant zjištěny. 
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Kumulativní a synergické vlivy  

Kumulativní a synergické vlivy byly vyhodnoceny v první části této kapitoly u všech variant, 
ale pouze z hlediska negativního vlivu hluku z provozu na stávající silniční a železniční síti 
a u koridoru DZ14. 

Závěr hodnocení 

Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, 
je uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska potřeby 
posouzení jejich akceptovatelnosti dostatečný. 

V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci 
koncepce jako celku. U variant VR1C a VR1D byly zjištěny neakceptovatelné negativní vlivy, 
které vyloučily realizaci těchto variant. Tyto vlivy nebylo možno minimalizovat z důvodu 
nemožnosti stanovení podmínek pro jejich omezení. 

Zpracovatelka SEA doporučuje A3 ZÚR MSK ke schválení při splnění navržených podmínek, 
a to variantách VR1A a VR1B, které nemají neakceptovatelné negativní vlivy na žádnou ze 
složek životního prostředí. Zpracovatelka SEA současně konstatuje, vlivy těchto dvou variant 
jsou rovnocenné a není třeba stanovovat jejich pořadí. Pokud by to ale bylo nutné, jeví se 
jako nejvýhodnější z hlediska vlivu na životní prostředí varianta VR1A a jako druhá 
nejvýhodnější varianta VR1B.  

Na základě provedeného vyhodnocení zpracovatelka SEA konstatuje, že koncepce A3 ZÚR 
MSK v předložené podobě je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
akceptovatelná a doporučuje s ní souhlasit při splnění navrhovaných podmínek, a ve 
variantě VR1A nebo VR1B. 

Na základě zpracované Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, 
vyjádření k ní podaných, a dále na základě doplňujících informací a výsledků společného 
jednání 

vydává 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 písm. k) zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, z hlediska přijatelnosti vlivů 
koncepce na životní prostředí 

souhlasné stanovisko 

k „Aktualizaci  č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ a k vyhodnocení 
vlivů této koncepce na životní prostředí se stanovením následujících podmínek: 

 

1. Podmínky a požadavky pro uplatnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje jako 
celku z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví 

 Při umisťování stavby v koridoru VR1 upřednostnit, je-li to možné a účelné, takovou 
lokalizaci, která bude minimalizovat vliv na půdu z hlediska jejího záboru (zejména 
půd I. a II. třídy ochrany a PUPFL) 

 Při návrhu stavby v koridoru zohlednit požadavky ochrany podzemních 
a povrchových vod.  

 Respektovat opatření pro protipovodňovou ochranu území. 

 Křížení vodních toků s koridorem řešit s ohledem na ochranu odtokových poměrů 
dostatečně kapacitními mostními objekty. 

 Při zpřesňování koridoru v územně plánovacích dokumentacích obcí minimalizovat 
výběrem vhodné trasy negativní vlivy plynoucí ze střetu ploch a koridorů s prvky 
ÚSES, zvláště chráněnými územími a migračními koridory. 

 Minimalizovat fragmentaci krajiny vedením koridoru v blízkosti stávajících koridorů 
a liniových staveb. 
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 V územně plánovacích dokumentacích obcí vytvořit územní podmínky pro vhodné 
začlenění stavby v koridoru do krajiny prostřednictvím ploch pro krajinářské úpravy 
s cílem omezit negativní projevy stavby ve vzhledu krajiny.  

 Při upřesňování koridoru minimalizovat zásahy do lesních porostů a mimolesní 
zeleně. 

 Vytvořit územně plánovací podmínky pro realizaci opatření pro minimalizaci střetů 
letících ptáků a letounů s projíždějícími vlakovými soupravami a s protihlukovými 
stěnami na základě závěru aktualizovaného biologického průzkumu. 

 Trasu koridoru VR1 vést v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby pro zajištění 
pohody bydlení a upřesnit její vymezení tak, aby byla zajištěna minimalizace vlivů 
emisí a hlukové zátěže na obyvatelstvo a nebyly překročeny hlukové limity pro denní 
i noční dobu. V rámci koridoru VR1 vytvořit podmínky pro možnost oddělení stavby v 
koridoru od obytné zástavby dostatečně účinnými protihlukovými opatřeními (vedení 
v zářezu, protihlukové stěny a valy, plochy zeleně apod.), a to zejména v místě 
přiblížení k obytné zástavbě. 

 Při realizaci koridoru zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty. 

 Zajistit sledování navržených ukazatelů sledování vlivu koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 

2. Pro jednotlivé varianty koridoru VR1 se stanovují podmínky. 

Koridor Podmínka 

VR1A 

Minimalizovat rozsah záborů PUPFL a ZPF, zejména půd I. a II. třídy 
ochrany. 

Minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území, do území 
s identifikovaným výskytem ochranářsky významných druhů rostlin 
a živočichů a do migračních koridorů nadmístního významu. 

Vhodnou volbou trasy liniové stavby v rámci koridoru minimalizovat 
hlukové vlivy na zastavěné území. 

Minimalizovat vliv na ochranné pásmo zdroje přírodních léčivých vod. 

Vytvořit územní podmínky pro realizaci migračních opatření k zachování 
prostupnosti územím. 

Při průchodu v blízkosti obytné zástavby (zejména u Studénky) vytvořit 
územní podmínky pro umístění protihlukových opatření.  

VR1B 

Minimalizovat rozsah záborů PUPFL a ZPF, zejména půd I. a II. třídy 
ochrany. 

Minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území, do území 
s identifikovaným výskytem ochranářsky významných druhů rostlin 
a živočichů a do migračních koridorů nadmístního významu. 

Vhodnou volbou trasy liniové stavby v rámci koridoru minimalizovat 
hlukové vlivy na zastavěné území. 

Minimalizovat vliv na ochranné pásmo zdroje přírodních léčivých vod. 

Vytvořit územní podmínky pro realizaci migračních opatření k zachování 
prostupnosti územím. 

Při průchodu v blízkosti obytné zástavby (zejména u Studénky) vytvořit 
územní podmínky pro umístění protihlukových opatření. 

VR1C Variantu nerealizovat 

VR1D Variantu nerealizovat 
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Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení 
a nelze se proti němu odvolat. 

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu podle § 10g 
odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a příslušných ustanovení stavebního 
zákona zohlednit požadavky vyplývající z tohoto stanoviska. 

Předkladatel je povinen postupovat dle ustanovení § 10g odst. 5 a 6 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a rovněž dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, 
o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (tzv. směrnice SEA) 
zveřejnit a také zaslat schválenou koncepci se zpracovaným prohlášením včetně vypořádání 
uplatněných stanovisek a připomínek i orgánům zapojených do přeshraničních konzultací. 

Ministerstvo životního prostředí rovněž upozorňuje na povinnosti plynoucí z § ustanovení 
10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí i ve smyslu bodu 10 přílohy stavebního 
zákona. 

Předkladatel koncepce zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vypořádání všech 
stanovisek dotčených orgánů, vyjádření, námitek a připomínek obdržených po celou dobu 
přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

V případě, že bude koncepce upravena na základě podaných stanovisek, připomínek 
a vyjádření dle § 37 odst. 2 až 5 stavebního zákona, je nutné v upravovaném rozsahu 
dopracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, zejména jeho části A a B. 

 

 

Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence“ 
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SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V TEXTU 

 

A3 ZÚR MSK Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

ČOV čistírna odpadních vod 

DMK dálkový migrační koridor 

EVL evropsky významná lokalita 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHOPAV chráněná oblast přírodní akumulace vod 

k. ú. katastrální území 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky v platném znění 

PO  ptačí oblast 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

RBK regionální biokoridor 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NRBK nadregionální biokoridor 

SEA posuzování vlivů koncepce nebo územního plánu na životní prostředí 

SEKM systém evidence kontaminovaných míst 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

VRT vysokorychlostní trať 

VTL vysokotlaký plynovod 

VVURÚ vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

ZCHÚ zvláště chráněná území 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR MSK Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

žst. železniční stanice 

 

 


