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1. Úvod
1.1. Zadání
Objednatelem naturového hodnocení Územního plánu Studénka je město Studénka.
Naturové hodnocení bylo zpracováno na základě stanoviska Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje č.j. MSK 189432/2011 ze dne 31.10.2011, které nevyloučilo
významný vliv koncepce, samostatně nebo ve spojení s jinými záměry, na příznivý stav
předmětů ochrany nebo celistvost EVL Poodří (CZ0814092) a PO Poodří (CZ0811020).

1.2. Cíl
Cílem naturového hodnocení je posoudit, zda návrh ÚP Studénka, tedy vymezení a
uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití má významný negativní vliv na předměty
ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000.

1.3. Postup vypracování hodnocení
Posouzení hodnotí návrh ÚP Studénka z prosince 2012, jehož zpracovatelem je firma
ARCHTEAM územní plánování s.r.o. – zodpovědný projektant ing. arch. Iveta Raková.
Hodnocení bylo provedeno na základě stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
které nevyloučilo významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. Během
zpracování koncepce byl její návrh konzultován se Správou CHKO Poodří.

2. Údaje o koncepci
2.1. Základní údaje
Název koncepce:

Návrh územního plánu Studénka
(dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Katastrální území: Studénka nad Odrou (758396), Butovice (758442), Nová Horka (600318)
Obec:
Studénka (599921)
ORP:
Bílovec
Kraj:
Moravskoslezský
Obor:
Obor územního plánování a stavebního řádu
Charakter záměru: Návrh územního plánu, jako základního dokumentu vytvářejícího
podmínky pro všestranný rozvoj sídla.
Účel záměru:
Cílem a obsahem územního plánu je vymezení a uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití, s důrazem na uspořádání zastavěných a
zastavitelných ploch a stanovení základních zásad organizace území,
včetně postupu při jeho využití a podmínek výstavby tak, aby byly
vytvořeny předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot v území, se zvláštním zřetelem na
životní prostředí a jeho ochranu.
Objednatel ÚP:
Město Studénka
Pořizovatel ÚP:
Městský úřad Studénka, odbor stavebního řádu a územního plánování
Zpracovatel ÚP:
ARCHTEAM územní plánování s.r.o., Novoměstská 2170, 621 00 Brno
zodpovědný projektant ing. arch. Iveta Raková
Předpokládaná doba platnosti ÚP: není stanovena
Přeshraniční vlivy: ne
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2.2. Hlavní cíle a opatření koncepce
Cílem návrhu ÚP je prověřit plochy z hlediska funkčního využití území, stanovit koncepci
využívání území, prověřit vzájemné vazby k okolním funkcím a stanovit přípustnost či
nepřístupnost využívání jednotlivých ploch.
Návrh ÚP lze považovat již za optimalizované řešení vedoucí k dosažení všech cílů
územního plánu, tedy sjednocení mnohostranných požadavků na uspořádání území obce,
včetně požadavků vyplývajících ze záměrů nadregionálního významu.
Návrh ÚP vymezuje v grafické části plochy stabilizované (stav), plochy změn (návrh) a
územní rezervy (rezerva) a jejich využití dále upřesňuje formou popisu v textové části (tzv.
hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití). Způsob uspořádání návrhových
a rezervních ploch v rámci řešeného území přitom obvykle musí naplňovat rozdílné
požadavky, které mohou být ve vzájemném souladu ale i rozporu. V případech střetů návrh
stanovuje priority nebo kompromisní variantu.
Řešené území je vymezeno katastrálními územími města Studénka – k.ú Studénka nad
Odrou, k.ú. Butovice, k.ú Nová Horka a v souhrnu činí zhruba 3091 ha. Řešené území se
rozkládá v západní vněkarpatské sníženině Moravské brány, která tvoří horní povodí řeky
Odra. Její niva se soustavou rybníků byla vyhlášena CHKO Poodří, jejíž část je zároveň
mokřadem mezinárodního významu (Ramsar) – Poodří.
Na řešených katastrálních územích města Studénka se vyskytují v nivě Odry hned dvě
lokality soustavy Natura 2000, které se z větší části překrývají – EVL Poodří (CZ0814092) a
PO Poodří (CZ0811020). Jinak řešené území nesousedí a ani se v jeho blízkosti nenacházejí
jiné lokality soustavy Natura 2000.
Územní plán vymezil plochy s rozdílným způsobem využití, dělené na plochy zastavitelné,
plochy přestavby, plochy systému sídelní zeleně a krajiny a ploch územních rezerv, přičemž
vlivy rezerv nejsou v tomto posudku hodnoceny (viz grafická část návrhu ÚP Studénka, příp.
schéma návrhových ploch v příloze C). V příloze B jsou uvedeny všechny typy plochy
Návrhu ÚP Studénka, které jsou lokalizovány přímo v PO Poodří nebo EVL Poodří.
Tabulka návrhových ploch v PO či EVL Poodří:
Označení
plochy
Z65
Z66
Z67
Z72
Z73
Z74
Z113
Z114
Z115
N45
N46
N47
N48
N49
N57
N58
N59
N60
N61

Způsob využití
plochy dopravní infrastruktury - železniční DZ
plochy dopravní infrastruktury - železniční DZ
plochy dopravní infrastruktury - železniční DZ
plochy dopravní infrastruktury - místní DM
plochy dopravní infrastruktury - silniční DS
plochy dopravní infrastruktury - místní DM
plochy smíšené obytné - venkovské SV
plochy dopravní infrastruktury - místní DM
plochy a koridory technické infrastruktury TI
plochy přírodní NP
plochy smíšené nezastavěného území NS
plochy smíšené nezastavěného území NS
plochy smíšené nezastavěného území NS
plochy smíšené nezastavěného území NS
plochy přírodní NP
plochy lesní NL
plochy přírodní NP
plochy lesní NL
plochy lesní NL

LÖW & spol., s.r.o.

Území EVL
Plocha
či PO Poodří
PO
0,2087
PO
0,3969
PO, EVL
1,3135
PO
0,4596
PO, EVL
0,7858
PO, EVL
1,9734
PO
1,1022
PO, EVL
0,0411
PO, EVL
0,0909
PO, EVL
5,1267
PO
0,0613
PO
0,7245
PO
3,5644
PO
0,1109
PO, EVL
7,7704
EVL
21,1403
EVL
12,9973
EVL
2,4924
EVL
1,3535
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3. Údaje o EVL a PO
3.1. Identifikace dotčených lokalit
Za koncepcí dotčené lokality soustavy Natura 2000 byly identifikovány EVL Poodří
(CZ0814092) a PO Poodří (CZ0811020). Obě se nacházejí v nivě řeky Odry a částečně se
překrývají. Zároveň se také z větší části kryjí s územím CHKO Poodří (včetně územně
příslušných MZCHÚ) a mokřadem mezinárodního významu (Ramsar) – Poodří (3CZ009).
Jiné lokality soustavy Natura 2000 nebyly shledány za návrhem ÚP dotčené. Důvodem je,
že se všechny návrhové plochy v koncepcí řešenému území nacházejí ve značné vzdálenosti
od okolních lokalit soustavy Natura 2000 a ani případné záměry, realizované na návrhových
plochách, nemůžou mít kvůli svému charakteru a lokaci žádné přímé ani nepřímé vlivy na
tyto EVL (nejblíže se nacházejí lokality EVL Pilíky (CZ0813464) a Paskov (CZ0813463) a to
ve vzdálenosti více jak 12 km).

Přehledná situace výskytu lokalit soustavy Natura 2000 na katastrech města Studénka a jeho okolí

3.2. Popis dotčených lokalit
PO Poodří
Kód lokality:
Kraj:
Rozloha:
Biogeografická oblast:
Navrhovaná kategorie ochrany:

LÖW & spol., s.r.o.

CZ 0811020
Moravskoslezský
8042,5882 ha
kontinentální
území CHKO
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Stručný popis:
PO se nachází na severní Moravě, mezi obcemi Ostrava-jih a Jeseník nad Odrou. Území
tvoří dlouhý pruh rovinného až pahorkatinného terénu kolem řeky Odry a jejich přítoků (32
km dlouhý a 4 km široký). Hranice PO jsou totožné s hranicemi CHKO Poodří. Niva je
ovlivněna lidskou činností, především přítomností řady rybníků, náhonů a odvodňovacích
kanálů. Geologické podloží území tvoří čtvrtohorní sedimenty Odry, na okraji se částečně
vyskytují flyšové karpatské horniny. Dle geomorfologického členění náleží území k oblasti
Západní vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána a podcelku Oderská brána. Reliéf s
průměrnou nadmořskou výškou 200 m je nivní s nízkými terasami se zamokřeným povrchem.
Z hlediska pedologického se na nivních sedimentech, v nichž je zvýšená hladina podzemní
vody, vyskytují zejména nivní půdy glejové lehčí až velmi těžké. Na dočasně zamokřených
sprašových hlínách hlavní terasy Odry a jejích přítoků vznikly kvalitní hnědozemě oglejené a
illimerizované půdy oglejené středně těžké. Jádro oblasti tvoří niva řeky Odry a jejích přítoků
a na navazujících říčních teras. Na přirozeně meandrující tok řeky s rozkolísaným průtokem
vody navazují komplexy periodických tůní a říčních ramen a mokřady v lužních lesích i na
loukách. Téměř každým rokem dochází k rozsáhlým povrchovým rozlivům Odry. Přirozené
mokřady doplňuje pět rybničních soustav s více než 50 rybníky o celkové ploše cca 700 ha.
Značné množství liniové a rozptýlené zeleně včetně početných solitérních stromů dodává
krajině parkový ráz. Převážně mokřadní charakter Poodří předurčuje význam oblasti 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), nachází výborné podmínky ledňáček říční (Alcedo atthis). Na rybnících
s rozsáhlejšími porosty rákosu nebo orobince hnízdí bukač velký (Botaurus stellaris), zatímco
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 a dokonce i obilná pole. Vodní toky, zejména meandrující tok řeky Odry,
poskytují výborné podmínky také pro hnízdění břehule říční (Riparia riparia) a pisíka
obecného (Actitis hypoleucos). Až do poloviny 90. let 20. století dosahovaly počty vodních
ptáků v době hnízdění více než 20000 kusů, v dalších letech však došlo k poklesu na 1000015000 kusů v důsledku úbytku hnízdící populace racka chechtavého (Larus ridibundus).
Z početných druhů na tahu je předmětem ochrany také kopřivka obecná (Anas strepera), která
v oblasti rovněž hnízdí. Hojně protahují bahňáci, především čejka chocholatá (Vanellus
vanellus), jespák bojovný (Philomachus pugnax) a vodouš bahenní (Tringa glareola). Na
vlhkých loukách jsou význačnými druhy chřástal polní (Crex crex) a vodouš rudonohý
(Tringa totanus), který také hnízdí na dnech vypuštěných rybníků. Ojediněle se ještě
v hnízdní době vyskytuje břehouš černoocasý (Limosa limosa). Místy je na loukách zjišťován
konipas luční (Motacilla flava), řídce bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a bramborníček
černohlavý (Saxicola torquata). Mezi nejvýznamnější faktory ohrožující PO patří zejména
intenzifikace hospodaření na rybnících, kde silné obsádky větších ryb způsobují vymizení
měkkých a tvrdých porostů vodních rostlin, vysoký zákal vody, téměř vymizení vodních
bezobratlých a drobných obratlovců, dále kolísání vodní hladiny na rybnících v době
hnízdění, zvyšující se turistické využívání území (pěší turistika a cykloturistika), kosení
lučních mokřadů a rákosin, hnojení luk kejdou a vjíždění motorových vozidel do volné
krajiny. Z potenciálních ohrožujících faktorů je to hypotetická realizace záměru plavebního
kanálu Dunaj-Odra-Labe nebo distribučního centra ve Studénce-Nové Horce a budování
přehrad na horním toku Odry nebo na některém z jejích hlavních přítoků.

LÖW & spol., s.r.o.
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#

Izolace

Celkové
hodnocení

3-5 hnízdících párů, resp.1-3#
450-550 zastavujících se ex.
15-25 stálých párů, resp.18-25#
25-35 hnízdících párů, resp.25#

Zachovalost

bukač velký - Botaurus stellaris
kopřivka obecná - Anas strepera
ledňáček říční - Alcedo atthis
moták pochop - Circus aeruginosus

Podíl
populace

Druhy ptáků

Velikost
populace

Předměty ochrany PO Poodří

B
C
B
C

B
B
A
B

C
C
C
C

B
A
A
A

- údaje dle plánu péče CHKO, ostatní viz Vysvětlivky na str. 11

EVL Poodří
Kód lokality:
CZ 0814092
Kraj:
Moravskoslezský
Rozloha:
5235,0293 ha
Biogeografická oblast:
kontinentální
Navrhovaná kategorie ochrany: z větší části na území CHKO - příprava změny hranice
Stručný popis:
Jádrem území lokality je údolní niva řeky Odry JV od Ostravy v úseku Jistebník Studénka - Mankovice, včetně jejích říčních teras. Rovinatá, výjimečná krajina široké říční
nivy mezi hřebeny Beskyd a svahy Oderských vrchů, charakteristická pro oderskou část
Moravské brány. Krajina má specifický charakter lužní parkové krajiny, v níž se kolem
meandrujícího toku řeky Odry střídají lužní lesy s loukami s bohatou rozptýlenou zelení
remízků a solitérních stromů. Krajina lužních tůní, drobných meandrujících přítoků řeky,
rybníků a rybniční soustavy s velkým množstvím rostlinstva na hladinách i v litorálech, s
četnými druhy živočichů, především ptáků a obojživelníků. Území leží na rozhraní dvou
geologických celků - Českého masívu a Západních Karpat. Niva řeky Odry je tvořena
čtvrtohorními uloženinami (ledovcovo-jezerní písky a jíly halštrovského zalednění, v nadloží
říční štěrky a pískoštěrky starších čtvrtohor, na povrchu mladočtvrtohorní povodňové hlíny).
Pravobřežní terasa je tvořena na bázi říčními štěrky a štěrkopísky, z období mezi
halštrovským a sálským zaledněním, na nichž se uložily ledovcovo-jezerní písky, jíly a
ledovcovo-říční štěrkopísky sálského zalednění. Povrch je tvořen sprašovými hlínami o
mocnosti 1-5 m, jež se uložily ke konci starších čtvrtohor. Dle geomorfologického členění
spadá území do celku Moravská brána, podcelku Oderská brána a okrsků Oderská niva,
Bartošovická a Klimkovická pahorkatina. Oderská niva má charakter roviny (212 - 271 m n.
m.), protažené zhruba ve směru JZ-SV. Její šířka se pohybuje mezi 1,5–3 km a
nejvýraznějším morfologickým tvarem je koryto řeky Odry s četnými meandry zaříznutými
do povodňových hlín. Z antropogenních tvarů reliéfu jsou nejnápadnější rybniční a
protipovodňové hráze, různé příkopky, tělesa železničních tratí a komunikací vedených na
náspech. Bartošovická pahorkatina zasahuje do území částí terasové plošiny a terasovým
svahem ohraničujícím JZ-SV okraji nivy. Terasový svah je převážně strmý a převyšuje nivu v
průměru o 15-20 m. Klimkovická pahorkatina tvoří SZ okraj nivy v prostoru na levém břehu
Odry. Z hlediska pedologického se na aluviálních a nivních sedimentech Oderské nivy, kde je
zvýšená hladina podzemní vody, vyskytují nivní půdy glejové, v terénních depresích pak
glejové půdy. Na hlavní terase Odry a jejích přítoků vznikly na dočasně zamokřených
sprašových hlínách kvalitní hnědozemě oglejené, illimerizované půdy oglejené a hnědozemě
oglejené.
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Pro biotu Poodří je podstatný přirozeně zachovalý hydrologický systém řeky Odry s
unikátní délkou neregulovaného toku. Charakter samotného vodního prostředí ovlivňuje
mimo jiné rybí společenstva řeky a jejich velkou druhovou pestrost (přes 30 druhů). Horní
bystřinný tok se štěrkovým dnem obsazují reofilní druhy ryb lipanového pásma, níže
protékající řeka prohlubuje své koryto a vytváří táhlé proudy s tišinami vhodnými pro druhy
parmového pásma. V nivě se uplatňují především společenstva lužních lesů, představující
primární vegetaci zaplavovaných a podmáčených poloh (as. Carici acutiformis-Alnetum,
Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae, Carici remotae-Fraxinetum, QuercoUlmetum, Salici-Populetum, Salicetum albae, Salicetum triandrae). Svahy říčních teras a
částečně také starých vysokých rybničních hrází jsou porostlé dubohabrovými a
dubolipovými lesy (as. Tilio-Carpinetum, Carici pilosae-Carpinetum), s velmi vzácným
výskytem suťových a roklinových listnatých lesů (Tilio-Acerion). Epigeická fauna
bezobratlých v lužních lesích vykazuje jak po kvalitativní i kvantitativní stránce vysokou
diverzitu a abundanci řádů Oniscidea, Chilopoda. Vysoká biodiverzita arachnofauny s
výskytem reliktních druhů svědčí o zachovalosti bioty lužních lesů. Kromě lesních
společenstev jsou významně zastoupena společenstva vodní a mokřadní, zařazená z
botanického hlediska především do svazů Lemnion minoris, Utricularion vulgaris,
Nymphaeion albae, Magnopotamion, Parvopotamion, Batrachion aquatilis, Phragmition
communis, Oenanthion aquaticae, Bidention tripartitae, Senecionion fluviatilis, Phalaridion
arundinaceae, Sparganio-Glycerion fluitantis, Caricion gracilis. Polopřirozenou vegetaci
různých typů vlhkých, podmáčených a mokrých luk představují rostlinná společenstva
zejména svazů Arrhenatherion, Alopecurion pratensis, Calthion. Křoviny z hlediska botaniky
prezentují v nivě řeky mokřadní vrbiny sv. Salicion cinereae, vrbové křoviny as. Salicetum
triandrae, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis. Na vysychavých místech nivy (nad
kolmými hlinitými břehy meandrů řeky) a říčních terasách v okrajích lesů a na mezích se pak
nacházejí mezofilní a xerofilní křoviny sv. Berberidion.
Mozaika společenstev vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, trvalých i periodických
tůní a močálů vytváří velmi příznivé podmínky pro trvalou existenci celé řady chráněných a
ohrožených druhů rostlin, mj. nepukalka vzplývající (Salvinia natans), vyskytující se u nás
pouze na severní Moravě, má v tomto území nejpočetnější populace. Velmi početné populace
má i kotvice plovoucí (Trapa natans) a silné populace zvláště na rybnících v NPR Polanská
niva, na rybníku Sítinový k.ú. Jistebník a na rybnících v k.ú. Studénka nad Odrou vykazuje
též řečanka menší (Najas minor). Význam lokality podtrhuje i výskyt úporu kuřičkovitého
(Elatine alsinastrum). Z kriticky ohrožených rostlin se zde dále nachází např. plavín štítnatý
(Nymphoides peltata). Mezi silně ohrožené pak patří např. růžkatec bradavčitý
(Ceratophyllum submersum), sítina Gerardova (Juncus gerardii), kruštík polabský (Epipactis
albensis), druh rostoucí na četných lokalitách. K vzácnějším rostlinám náleží rovněž např.
rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides), skřípina kořenující (Scirpus radicans) či kozlík
celolistý (Valeriana simplicifolia). Velmi významné je území Poodří i z hlediska
zoologického. Unikátní přirozený hydrologický režim řeky Odry ovlivňuje na něj vázaná
mokřadní společenstva s výskytem četných druhů obratlovců i bezobratlých, z nichž některé
patří k zvláště chráněným. Díky vysoké samočisticí schopnosti řeky se v toku trvale vyskytují
rak říční (Astacus astacus), velevrub tupý (Unio crassus) a chráněné nebo naturové druhy ryb
– ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), hořavka duhová (Rhodeus sericeus) nebo
střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Vysoce rozmanitá jsou společenstva periodických i
neperiodických tůní a mrtvých ramen zastoupená z korýšů žábronožkou sněžní
(Siphonophanes grubii), z plžů pak např. svinutcem tenkým (Anisus vorticulus),
obojživelníky zastupují čolek velký (Triturus cristatus), č. obecný (T. vulgaris), skokan
krátkonohý (Rana lessonae), s. skřehotavý (R. ridibunda), s. ostronosý (R. arvalis), s. štíhlý
(R. dalmatina), s. zelený (R. esculenta), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka ohnivá
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(Bombina bombina), k. žlutobřichá (B. variegata), ropucha zelená (Bufo viridis), r. obecná (B.
bufo), vzácně se vyskytuje též blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). Dobře prosvětlené a na
vodní vegetaci bohaté tůně vytvářejí příznivé podmínky pro naturový druh EVL Poodří
piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis). Na podmáčených loukách zůstala zachována pestrá
společenstva motýlů (Lepidopter) s významnými druhy ohniváčkem černočárým (Lycaena
dispar) a modráskem bahenním (Maculinea nausithous) a zástupci rovnokřídlých
(Orthoptera) např. Stetophyma grossum, které představují významné bioindikátory
vyváženosti lučních společenstev. Vysoce diverzifikované dutinové druhy netopýr stromový
(Nyctalus leisleri), netopýr večerní (Eptesicus serotinus) a netopýr parkový (Pipistrellus
nathusii) jsou vázány na lužní lesy s přirozenou druhovou dřevinnou skladbou, které se
dochovaly v Poodří v několika ucelených fragmentech. Různověká rozptýlená zeleň, solitérní
stromy a doprovodné břehové porosty nabízejí pestrá stanoviště pro dutinové druhy
bezobratlých páchníka hnědého (Osmoderma eremita) nebo roháče obecného (Lucanus
servus). Velmi cennými biotopy jsou bezesporu desítky rybníků o celkové výměře téměř 700
ha, které představují významné hnízdiště pro motáka pochopa (Circus aeruginosus) a tahové
shromaždiště pro vodní ptactvo během jarních a podzimních migrací. V tomto období se
zdržují na vodních plochách až tisíce jedinců racka chechtavého (Larus ridibundus), kachny
divoké (Anas platyrhynchos) nebo lysky černé (Fulica atra).
V současné vysoce civilizované a antropogenně pozměněné krajině vykazuje Poodří
vysokou relativní zachovalost přírodních aluviálních ekosystémů s refugiem pro řadu
vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Území EVL Poodří téměř celé spadá do
CHKO Poodří a většina jeho plochy se překrývá s mezinárodně významným mokřadem
Poodří chráněným od roku 1993 Ramsarskou úmluvou. V územních systémech ekologické
stability je část EVL součástí nadregionálního biocentra Oderská niva a dále také
nadregionálního biokoridoru.
Předměty ochrany EVL Poodří
Typy přírodních stanovišť
* prioritní typ přírodních stanovišť
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
Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací

3140 parožnatek

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu

3150 Magnopotamion nebo Hydrocharition

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,

6510 Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
*
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)

Rozloha
(ha)

Podíl
(%)

R/Z/G

8,4122

0,16

B/B/B

0,7839

0,01

A/B/B

197,6332

3,77

B/B/A

205,3707

3,92

C/B/C

115,8372

2,21

B/B/B

389,2194

7,43

B/B/A

390,092

7,45

A/A/A

Vysvětlivky viz str. 11

Druhy rostlin nejsou předmětem ochrany EVL Poodří.
LÖW & spol., s.r.o.
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Zachovalost

Izolace

Celkové
hodnocení
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čolek velký - Triturus cristatus

P – druh je přítomen

B

B

C

B

kuňka ohnivá - Bombina bombina

P – druh je přítomen

B

A

C

B

modrásek bahenní - Maculinea nausithous

P – druh je přítomen

B

B

C

A

ohniváček černočárný - Lycaena dispar

P – druh je přítomen

C

B

C

B

páchník hnědý - Osmoderma eremita *

P – druh je přítomen

C

B

C

B

piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis

P – druh je přítomen

C

B

C

C

svinutec tenký - Anisus vorticulus

P – druh je přítomen

B

B

C

B

velevrub tupý - Unio crassus

P – druh je přítomen

B

B

C

B

Druhy - živočichové
* prioritní druh

Vysvětlivky:
Reprezentativnost (R)
Stupeň reprezentativnosti udává, do jaké míry je daný biotop či habitat nacházející se na dané lokalitě typický v porovnání s
interpretační příručkou: A - vynikající, B - dobrá, C - významná, D - nevýznamné zastoupení.
Zachovalost (Z)
U stanovišť se jedná o kombinaci tří kritérií udávající stupeň zachování struktury a funkcí daného biotopu či habitatu na dané
lokalitě a možnosti jeho obnovy; u druhů je to kombinace dvou kritérií udávající stupeň zachování charakteristik stanoviště,
které jsou důležité pro daný druh, a možnosti jeho obnovy: A - skvěle zachovaný , B - dobře zachovaný, C - průměrně nebo
nedostatečně zachovaný.
Celkové hodnocení (G)
Celkové hodnocení významu lokality pro ochranu příslušného typu přírodního stanoviště nebo zachování daného druhu.
Zobrazená hodnota je v případě stanovišť u biotopů expertním odhadem a u habitatů váženým průměrem celkových
hodnocení biotopů odpovídajících danému habitatu na dané lokalitě, v případě druhů se pak jedná o celkové shrnutí
uvedených kriterií, doplněné případně o další charakteristiky významné pro druh: A - vysoce významný, B - velmi
významný, C - významný.
Izolace (I)
Stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu: A - populace je (téměř) izolovaná,
B - populace není izolovaná, ale je na okraji areálu rozšíření druhu, C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného
areálu druhu.
Velikost populace
Uvádí absolutní početnost či relativní četnost: C - druh běžný, R - vzácný druh, V - velmi vzácný druh, P - druh je přítomen.
Podíl populace
Početnost a hustota populace daného druhu, vyskytujícího se na dané lokalitě, v poměru k populaci tohoto druhu na území
státu: A - 100% až > 15%, B - 15% až > 2%, C - 2% až > 0%, D - nevýznamná populace.

Komentář k použitým studiím
Na žádost byly Správou CHKO poskytnuty a k posudku využity následující relevantní studie:
Podmínky zachování lokální populace motáka pochopa v PO Poodří a analýza faktorů
ovlivňujících její stabilitu (Slezská ornitologická společnost 2008)
Jako hlavní ohrožující faktory studie uvádí destabilizaci vodního režimu, fragmentaci
prostorové niky druhu–prázdné potravní zóny, nepředvídatelné rozvojové aktivity (obytné či
průmyslové zóny, komunikace), ochrana vzdušného prostoru letiště Mošnov (plašení ale i
ostrá střelba na ptáky, včetně dravců!). Důležitým poznatkem studie je, že většina trofických
stanovišť leží zejména v polních biotopech kolem PO – nejčastěji jsou využívány plochy do
tří kilometrů od hnízdišť (viz apendix studie a příloha A tohoto posudku).
Studie odvedení dešťových vod z lokality Panská (Technoprojekt 2009)
Technické řešení navrhuje jednu až dvě usazovací nádrže k minimalizaci dopadů nárůstu
znečištěných srážkových vod v případě výstavby v lokalitě Panská (požadavek CHKO).
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3.3. Dotčené předměty ochrany
Identifikace dotčených předmětů ochrany PO Poodří:
Předmět ochrany Dotčenost koncepcí

bukač velký Botaurus stellaris

koncepce řeší území, jehož součástí
jsou pro druh vhodné biotopy,
hnízdění v rákosinách rybníka
Kotvice (k.ú. Nová Horka) a
soustavy rybníků na k.ú Studénka

koncepce řeší území, jehož součástí

kopřivka obecná - jsou pro druh vhodné biotopy,
výskyt na soustavách rybníků v k.ú.
Anas strepera
Studenka a k.ú. Nová Horka

Možnost ovlivnění
NE
návrhové plochy však nezasahují do
vhodných biotopů - rozsáhlé rákosiny s vodní
hladinou, záplavová území a mokřady
(zejména prostor v okolí rybníka Kotvice a
soustavy rybníků u Studénky – PR Bažantula
a býv. rybník Habeš), ani nepřímé ovlivnění
druhu se nepředpokládá
NE
návrhové plochy však nezasahují do
vhodných biotopů - rybníky s bohatou

pobřežní vegetací na dvou jmenovaných
soustavách rybníků, ani žádné nepřímé
ovlivnění druhu se nepředpokládá

ledňáček říční Alcedo atthis
moták pochop Circus
aeruginosus

návrhová plocha rozšíření železnice
částečně zasahuje do pro druh
vhodného biotopu
návrhové plochy sice nezasahují do
hnízdišť ani jejich širšího okolí,
ovšem řada ploch je situována
v přilehlém území PO, které je
součástí potravních okrsků
hnízdících párů

Identifikace dotčených předmětů ochrany EVL Poodří:
Předmět ochrany
Dotčenost koncepcí
návrhová plocha přeložky
3130
silnice částečně zasahuje do
(M2.1, M2.2)
jednoho segmentu stanoviště
3140
v území řešeném koncepcí se
toto stanoviště nenachází
(V5)
3150
návrhové plochy nezasahují
do stanoviště
(V1C,V1D,V1F)
návrhová plocha rozšíření
6510
železniční trati překrývá
(T1.1)
několik segmentů stanoviště

9170
(L3.2, L3.3B, L3.3D)

91E0*
(L2.2A, L2.4)
91F0
(L2.3A, L2.3B)

LÖW & spol., s.r.o.

návrhové plochy k zalesnění
sousedí s jedním segmentem
stanoviště
návrhová plocha rozšíření
železniční trati překrývá
velkou část jednoho menšího
segmentu stanoviště
návrhová plocha rozšíření
železniční trati okrajově
zasahuje do jednoho
segmentu stanoviště

ANO
okrajový zásah do pro druh vhodných
biotopů na březích Odry
ANO
zábor a zastavění zemědělské půdy
v blízkosti PO, zejména polních celků, které
jsou součástí potravního areálu druhu

Možnost ovlivnění
ANO
plošný zábor méně kvalitního stanoviště
NE
nepředpokládá se ani žádné nepřímé ovlivnění
NE
nepředpokládá se ani žádné nepřímé ovlivnění
ANO
plošný zábor méně kvalitního až kvalitního
stanoviště v pásu lemujícího stávající trať
ANO
předpokládá se pozitivní ovlivnění stanoviště
v případě vhodných managementových
opatřeních
ANO
plošný zábor stanoviště na téměř polovině
menšího segmentu v jižním cípu území
ANO
plošný zábor okraje pásu stanoviště na pravém
břehu Odry u železničního přemostění
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Předmět ochrany

čolek velký Triturus cristatus

Dotčenost koncepcí
v území řešeném koncepcí
není pravidelný výskyt druhu
dle dat monitoringu doložen
(pouze jeden nález u hráze
rybníka Kotvice)

kuňka ohnivá Bombina bombina

koncepce zasahuje do území,
kde je výskyt druhu doložen
- soustavy rybníků v k.ú.
Studenka a k.ú. Nová Horka

modrásek bahenní Maculinea nausithous

koncepce zasahuje do území,
kde je výskyt druhu doložen,
jedna návrhová plocha
sousedí s biotopem pro druh
potenciálně vhodným aluviální psárkové louky
s výskytem krkavce totemu

ohniváček černočárný
- Lycaena dispar

koncepce řeší území, kde je
výskyt druhu doložen

páchník hnědý Osmoderma eremita *

koncepce zasahuje do
biotopů, kde se může druh
vyskytovat, přesto v území
řešeném koncepcí není
výskyt druhu dle dat
monitoringu doložen

piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis

koncepce zasahuje do území,
kde je výskyt druhu doložen
– tok Odry a její vetší přítoky

svinutec tenký Anisus vorticulus

koncepce zasahuje do území,
kde je výskyt druhu doložen

velevrub tupý Unio crassus

v území řešeném koncepcí je
výskyt druhu doložen

LÖW & spol., s.r.o.

Možnost ovlivnění
NE
návrhové plochy nezasahují ani do pro druh
potenciálně vhodných biotopů - hlubší a větší
vodní plochy, také žádné nepřímé ovlivnění
druhu se nepředpokládá
NE
návrhové plochy však nezasahují do pro druh
vhodných biotopů - stojaté vody s hustým
litorálním porostem na dvou zmiňovaných
soustavách rybníků, ani do jejich blízkosti;
nepřímé ovlivnění druhu se nepředpokládá
NE
severní okraj návrhové plochy rozšíření
železniční trati může zcela okrajově zasahovat
do pro druh potencionálně vhodného biotopu
aluviálních psárkových luk s výskytem
krkavce totemu (hostitelská rostlina druhu),
ovšem výskyt druhu zde není doložen
(nejbližší až v PR Kotvice);
jiné a ani nepřímé ovlivnění se nepředpokládá
NE
navržené plochy však nezasahují do pro druh
vhodných biotopů - vlhké louky a mokřady,
navíc nejbližší nález je z PR Kotvice; ani
žádné nepřímé ovlivnění druhu se
nepředpokládá
ANO
návrhová plocha rozšíření železnice může
zasáhnout do pro druh potenciálně vhodných
biotopů – dutiny starých listnatých stromů

ANO
návrhové plochy sice přímo nezasahují do pro
druh vhodných biotopů - zabahněné pomalu
tekoucí či stojaté vody, ovšem krátkodobé
nepřímé ovlivnění druhu při rozšíření žel.
mostu nelze vyloučit, přestože není výskyt
druhu v bezprostředním okolí prokázán
NE
návrhové plochy však nezasahují do pro druh
vhodných biotopů - zarostlé stojaté eutrofní
tůně v nivách a odstavená ramena se spletí
vodního rostlinstva (nálezy pouze u sev. cípu
PR Kotvice); žádné nepřímé ovlivnění druhu
se nepředpokládá
NE
navržené plochy však přímo nezasahují do pro
druh vhodných biotopů – dna vodních toků,
případné nepřímé ovlivnění druhu při rozšíření
žel. mostu se vzhledem ke značné vzdálenosti
od lokalit výskytu (koryto Odry sev. od PR
Kotvice) a bionomii druhu nepředpokládá
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4. Hodnocení vlivu koncepce na PO
4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Naturové hodnocení bylo zpracováno v rozsahu informací uvedených v následujících
podkladech poskytnutých objednatelem i získaných z dalších zdrojů. Tyto podklady byly pro
zpracování hodnocení shledány jako dostatečné (při současném stavu znalostí a vědomostí).
1. Zadání územního plánu Studénka (2011)
2. Návrh územního plánu Studénka (2012)
Grafické, textové a tabelární podklady:
B.4 Výkres limitů (koordinační výkres)
1 : 5 000
B.6 Výkres předpokládaných záborů ZPF
1 : 5 000
B.7-9 Technická infrastruktura
1 : 5 000
Textová část: Návrh ÚP Studénka a Odůvodnění ÚP Studénka
3. Terénní šetření: únor 2013
4. Údaje o EVL, PO a předmětech ochrany pochází z více internetových zdrojů,
především z www.natura2000.cz, www.ochranaprirody.cz, www.biomonitoring.cz
5. Podklady poskytnuté CHKO Poodří:
Plán péče o CHKO Poodří 2009-2018
Návrh úpravy hranic a zonace CHKO Poodří
Podmínky zachování lok. populace motáka pochopa v PO Poodří a analýza faktorů
ovlivňujících její stabilitu (2008)
Studie odvedení dešťových vod z lokality Panská (2009)
Posouzení vlivu stavby distribučního centra v k.ú. Nová Horka n režim podzemních
vod a srážkoodtokové poměry povrchových vod ve vztahu k CHKO Poodří..(2000)
Hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří včetně navazujícího území (2007)
6. Konzultace se Správou CHKO - Mgr. Václav Osmančík

4.2. Možné vlivy koncepce
Koncepce:
Rozsah koncepce:
Časový rozsah ovlivnění:
Intenzita vlivů:
Specifické charakteristiky:

Návrh územního plánu Studénka
tři katastrální území o celkové rozloze cca 3091 ha
období platnosti ÚP
Návrh ÚP byl hodnocen na úrovni potenciálních vlivů
V době platnosti jsou možné změny v rámci platného ÚP

Vlivy koncepce ÚP Studénka na EVL Poodří a PO Poodří spočívají v kladném či
záporném působení návrhových ploch na jejich předměty ochrany a celistvost. Vyhodnocení
bylo prováděno ve smyslu, jak daná plocha s rozdílným způsobem využití může ovlivňovat
předměty ochrany a celistvost EVL či PO. Možné vlivy jsou odvozovány od realizací
budoucích záměrů v prostoru návrhových ploch s rozdílným způsobem využití. Jedná se tedy
o vyhodnocení potenciálních vlivů, které vyplývají z navrhovaného způsobu využití ploch.
Předpokládané přímé vlivy mohou působit bezprostředně na předměty ochrany EVL Poodří a
PO Poodří, případně na jejich celistvost, nepřímé vlivy pak na ně můžou působit
prostřednictvím změny složek životního prostředí v souvislosti s využíváním ploch (ovzduší,
půda, voda, hluk, biota, krajinná struktura atd.). U konkrétních záměrů, u kterých budou
existovat pochybnosti o jejich možném ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, musí
proběhnout podrobnější hodnocení v rámci procesu EIA. Tyká se to především velkých
výrobních či dopravních záměrů, zejména pak na plochách územních rezerv, které nejsou dle
metodiky posuzovány (např. územní rezerva nadmístního významu R10 - vodní cesta Dunaj Odra –Labe či územní rezerva R9 - vysokorychlostní železniční trať Bělotín – Ostrava).

LÖW & spol., s.r.o.
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Byly definovány následující možné vlivy koncepce vzhledem k dotčeným předmětům
ochrany EVL a PO a jejich celistvosti:
Plošný zábor stanovišť a biotopů druhů
Návrhové plochy přímo územně zasáhnou do hodnotných stanovišť nebo biotopů druhů, které
jsou předměty ochrany EVL či PO. Jejich navrhovaný způsob často nemůže být v souladu
s předpoklady na zachování těchto stanovišť nebo biotopů.
Plošný zábor nebo ovlivnění potravního areálu druhu
Návrhové plochy, a to i mimo území PO, negativně ovlivní potravní okrsky motáka pochopa.
Rušení druhů
Nové využití návrhových ploch může zvýšit rušivé dopady na okolní společenstva, zejména
pak na živočišné druhy, a to například zvýšenou mírou hlukového zatížení a světelným
znečištěním či zvýšeným pohybem osob, které mohou negativně ovlivnit populace předmětů
ochrany EVL či PO.
Znečištění složek životního prostředí
Nové využití návrhových ploch může svým provozem zatížit jednotlivé složky ŽP (ovzduší,
půda, voda, hluk, biota), které pak mohou negativně ovlivňovat předměty ochrany EVL nebo
PO. Přestože je nutné takovéto projekty, které můžou mít významný negativní vliv na EVL či
PO, hodnotit na úrovni konkrétních záměrů, neměla by koncepce připustit vznik
potencionálně problémových ploch.

4.3. Vyhodnocení vlivů koncepce na dotčené předměty ochrany
4.3.1. Popis dotčených předmětů ochrany
Ekologické nároky
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 (EVL Poodří) – biotopy M2.1, M2.2, M2.3, M3, V6
Jednotka zahrnuje společenstva s převahou jednoletých rostlin na lokalitách, které jsou v období
klíčení charakteristických druhů dobře provlhčené. Nejčastěji jde o obnažená dna letněných rybníků,
periodických tůní a mrtvých ramen, břehy přehradních nádrží a pískoven s kolísající výškou vodního
sloupce, vzácněji říční náplavy, mechanicky narušená a zaplavovaná místa v loukách, okraje slanisek,
zamokřená pole a cesty. Substrátem je písek, štěrk, jíl nebo bahno s vysokým podílem organických
látek a kyselou až mírně bazickou reakcí. Dlouhodobější zaplavení není nezbytnou podmínkou rozvoje
této vegetace, představuje však pro konkurenčně slabé jednoleté druhy výhodu, neboť jejich vegetační
cyklus je velmi krátký a proběhne ještě před rozvojem vegetace s převahou vytrvalých druhů (ideální
biotopem jsou letněné rybníky). V mělkých nádržích přetrvávají po opadu vody obvykle i vytrvalé
bahenní a pobřežní rostliny, zatímco porosty drobných jednoletých druhů se vyvíjejí jen fragmentárně.
Do jednotky bylo zahrnuto pět samostatně mapovaných biotopů: M2.1 - Vegetace letněných rybníků,
M2.2 - Jednoletá vegetace vlhkých písků, M2.3 - Vegetace obnažených den teplých oblastí, M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin a V6 - Vegetace šídlatek (Isoëtes). V řešeném území se
vyskytují pouze biotopy M2.1 a M2.2, přičemž pouze první z nich je předmětem ochrany.

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (EVL Poodří)
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) – biotop T1.1
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. Osidlují mírně kyselé až neutrální, středně hluboké až hluboké,
mírně vlhké až mírně suché půdy s dobrou zásobou živin. Variabilita těchto porostů je poměrně široká.
Proměnlivost druhového složení odráží široké ekologické spektrum a místní způsob hospodaření.

LÖW & spol., s.r.o.
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9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (EVL Poodří) – biotopy L3.1, L3.2,
L3.3B, L3.3C, L3.3D
Jednotka zahrnuje lesy tvořené habrem obecným a dubem zimním nebo dubem letním, v podúrovni
stromového patra s častou příměsí lípy srdčité nebo babyky. Podíl hlavních dřevin kolísá od porostů
čistě habrových k čistě dubovým. Keřové patro může ale nemusí být dobře vyvinuto, tvoří je druhy
stromového patra a dále např. líska obecná a hlohy. V bylinném patře se pravidelně vyskytují druhy
listnatých lesů běžné i v bučinách (např. strdivka nící, lipnice hajní a violka lesní) a dále poměrně
teplomilnější mezofilní lesní druhy, např. zvonek broskvolistý, konvalinka vonná a černýš hajní. Na
jaře před olistěním stromů se vyvíjí nápadný aspekt s geofyty (např. sasankami a dymnivkami).
Mechové patro je vyvinuto nevýrazně. Půdy vhodných ekotopů jsou živinami bohaté, obvykle hlubší,
na kyselých i bazických horninách, na svazích a plošinách. Dubohabřiny se vyskytují v nadmořských
výškách do 450 m, vzácněji až do 550 m. Do jednotky bylo zahrnuto pět samostatně mapovaných
biotopů: L3.1 - Hercynské dubohabřiny, L3.2 - Polonské dubohabřiny, L3.3B - Západo-karpatské
dubohabřiny, L3.3C - Hercynsko-karpatské dubohabřiny a L3.3D - Polonsko-karpatské dubohabřiny.
V řešeném území se vyskytují biotopy L3.2, L3.3B a L3.3D.

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (EVL Poodří)
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – biotopy L2.1, L2.2A, L2.4
Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým
faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní
vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových
územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších polohách. Charakteristicky se
uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy. Jednotka zahrnuje tři samostatně mapované biotopy: L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana), L2.2A - Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty a
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek. V řešeném území se vyskytují biotopy L2.2A a L2.4.

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis),
jilmem habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris) (EVL Poodří) – biotopy L2.3A , L2.3B
Jednotka zahrnuje lužní lesy tvořené dubem, jasanem a olší (tvrdé luhy) na vyšších a relativně sušších
polohách údolních niv s méně častými a kratšími povrchovými záplavami. Půdy jsou různé od
typologicky nevyvinutých nivních a oglejených až po hnědé, bohaté na živiny. Keřové patro je dobře
vyvinuté a je druhově bohaté. V bylinném patře jsou přítomné nitrofilní, mezofilní a hygrofilní druhy s
výrazným jarním aspektem. Jednotka zahrnuje dva samostatně mapované biotopy: L2.3A - Tvrdé luhy
nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně
ovlivněné porosty. V řešeném území se vyskytují oba typy biotopu tvrdých luhů.

1145 Piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis (EVL Poodří)
Areál výskytu sahá zhruba od řeky Seiny po Něvu a od povodí Dunaje až po Volhu. Chybí v povodí
Severního ledového oceánu, v Anglii, Skandinávii, Finsku, na jihoevropských poloostrovech, na
Krymu a na Kavkaze. Na našem území se objevuje mozaikovitě v zabahněných stojatých či mírně
tekoucích vodách všech tří hlavních povodí včetně některých rybníků. Žije u dna, kde se zahrabává do
substrátu, má schopnost doplňkového střevního dýchání, což značně zvyšuje odolnost tohoto druhu
k nepříznivým podmínkám (přežije i krátkodobé přechodné vyschnutí vody). Jeho potravu tvoří
především larvy hmyzu a malí vodní měkkýši. Jikry jsou nalepovány na porosty vodních rostlin a na
kořeny. V okolí úst má deset vousků, dosahuje velikosti do 35 cm. Nejvýznamnějším ohrožujícím
faktorem je ztráta vhodného biotopu, neboť kvůli izolovanosti jednotlivých populací nemá příležitost
stanoviště znovu osídlit z blízké lokality. Proto je na lokalitách s jeho výskytem nutné zachovat
vhodné podmínky komplexně, zejm. vyhovující substrát a kvalitu vody, v případě rybníků i vhodné
hospodaření a rybí obsádku.

1084* Páchník hnědý - Osmoderma eremita (EVL Poodří)
Dle současných poznatků se v Evropě vyskytují čtyři druhy páchníků, dříve považované za poddruhy
(tato skutečnost nemá vliv na legislativní postavení výše uvedeného druhu). Východní Evropu, včetně
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ČR, obývá druh Osmoderma barnabita. Na našem území se vyskytuje v současnosti lokálně do
nadmořské výšky 600 m. Největší počet lokalit a nálezů je znám z jižní Moravy a Třeboňska. Páchník
je saproxylofágem, typickým druhem osidlujícím stromové dutiny, z nichž zřejmě preferuje ty
osvětlené. Proto často osidluje solitérní stromy či aleje. Jeho původním biotopem jsou však zřejmě
přirozené, prosvětlené listnaté lesy s výskytem starých stromů. Larvy mají víceletý vývoj v trouchu
v dutinách živých listnatých stromů, především ve střední a horní části kmene. Imaga se objevují od
května do září. Aktivují večer a v noci, dutinu však opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze
na velmi krátké vzdálenosti. Malá pohyblivost souvisí i z jedním hlavních ohrožujících faktorů –
izolací populací. Stejně významným ohrožením je ztráta biotopů, zejména antropogenních (parky,
aleje), k níž dochází během jejich údržby.

A081 Moták pochop - Circus aeruginosus (PO Poodří)
Palearktický, široce rozšířený druh v nížinách Evropy a Asie (chybí jen na severu Skandinávie a
britských ostrovů). Velká část populace obývá východní a střední Evropu s nejvyšší početností
v Německu, Polsku, Ukrajině a Bělorusku). Jeho početnost začala na většině území Evropy
(mimo středomoří) stoupat od 70. let 20. století a druh se šířil severním směrem. V ČR hnízdí
od roku 1940 a od té doby má druh u nás vzestupný trend početnosti. V současnosti je rozšířen na
většině území republiky, méně jen v hraničních pohořích na jihozápadě a severozápadě. Velikost
současné populace je odhadována na 1300–1700 párů. Jedná se o tažný druh, zimující především
v subsaharské Africe nebo v oblasti Středomoří. Vyhledávaným hnízdním prostředím tohoto dravce
jsou rákosiny a mokřadní vegetace, méně často pole a louky. U nás obsazuje většinu vhodných lokalit
až do cca 700 m n. m. Hnízdí zpravidla na zemi, výjimečně v keřích, a to jednou ročně, a od poloviny
dubna snáší průměrně 4 až 5 vajec. Na snůšce sedí výhradně samice (31-38 dní), samec obstarává
potravu. Potravní areálem jsou zejména otevřené hospodářské louky a pole v okolí hnízda (cca 3-5
km), kde loví drobné savce a ptáky, především hraboše. Mláďata jsou vzletná zhruba ve stáří kolem 56
dní, samice pak o ně ještě několik týdnů pečuje. Mezi významné ohrožující faktory patří odvodňování,
vysušování mokřadů a lov, v současné době pak plošné odbahňování rybníků spojené s likvidací
litorálních společenstev, zvýšení početnosti predátorů na hnízdištích (norek americký, prase divoké) a
nárůst rušení (doprava, turismus).

A229 Ledňáček říční - Alcedo atthis (PO Poodří)
Ledňáček říční se vyskytuje s výjimkou Islandu ve všech evropských zemích, populace v Evropě je
však poměrně malá a její velikost se pohybuje v rozmezí 79 000–160 000 párů. Nejvyšší koncentrace
jsou soustředěny ve Velké Británii, Francii, Itálii, Rumunsku, Ukrajině a Rusku, kde žije celkově více
než polovina evropské populace. V letech 1970–1990 se početnost v celé Evropě snížila, a přestože
byl v období 1990–2000 ve většině zemí zaznamenán vyrovnaný nebo stoupající trend početnosti,
nedosáhla velikost evropské populace původního stavu. Celková početnost na území ČR se odhaduje
na 500–900 párů, přičemž u nás hnízdí převážně v nížinách a pahorkatinách, a to zejména v březích
pomaleji tekoucích potoků, řek a vodních nádržích. Ledňáček je stálý nebo přelétavý pták, který
vyhledává čistší, pomalu tekoucí nebo i stojaté vody. Nezbytná je přítomnost hlinitých nebo písčitých
svislých břehů, kde si vyhrabává nory k hnízdění (stabilní nory obsazuje i řadu let). Tažní jedinci se
vracejí do hnízdišť v průběhu března až dubna. Hnízdí 2x až 4x během sezóny, více hnízdění jednoho
páru se překrývají. Snášení vajec začíná nejčastěji začátkem dubna. Samice snáší 6 - 7 vajec na
kterých sedí oba rodiče po dobu 21 dnů a mláďata krmí též oba rodiče po dobu asi 25 dnů (nejvyšší
frekvence krmení bývá v ranních a podvečerních hodinách). Rodiče krmí ještě několik dní mladé
v okolí nory po jejím opuštění. Hnízdní teritorium zahrnuje nejčastěji říční úsek dlouhý 1–2 km,
v místech s dostatkem potravy a nižší nabídkou vhodných stěn ke hnízdění byly zaznamenány hnízdní
páry i v podstatně kratších vzdálenostech. Potravu tvoří převážně vodní hmyz a menší rybky, které
loví ponořením do vody. Na zimu se část naší populace přesunuje k rychleji tekoucím nezamrzajícím
úsekům vodních toků, druhá část (zejména mladí ptáci) odlétá zimovat až do Středomoří nebo
k Atlantskému oceánu. Mezi významné ohrožující faktory patří regulace toků spojená s likvidací
vhodných biotopů, znečištění vodních toků, méně pak vyhrabávaní hnízd (liška obecná, norek
americký). Významný vliv na populaci mohou mít dlouhotrvající silné mrazy.

LÖW & spol., s.r.o.
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Kvantitativní údaje
Hodnocená
stanoviště
Biotop
EVL
Poodří

3130

6510
9170

91E0*

91F0

M2.1
M2.2

od nížin do podhorského
stupně po celém území,
resp. v Českém masivu
T1.1
roztroušeně po celém
území
L3.2
- polonská provincie
L3.3B - západní Karpaty
L3.3D - přechodné předchozích

731,0

206291,3
137766,5

L2.2A po celém území podél
L2.4
zachovalých přirozených
částí toků

25951,3

L2.3A v nivách větších a velký
L2.3B řek, zejm. na Moravě

20646,5

Hodnocené
druhy EVL
Poodří
páchník hnědý Osmoderma
eremita
piskoř
pruhovaný Misgurnus
fossilis
Hodnocené
druhy PO
Poodří
ledňáček říční Alcedo atthis
moták pochop Circus
aeruginosus
#

Rozšíření v ČR

Celková
rozloha
v ČR (ha)

Rozšíření v ČR

Rozloha ve
všech EVL v
ČR (ha) a
počet EVL
kde je
předmětem
ochrany

105,9
[27]
32682,5
[100]
27444,3
[105]
5099,2
[95]
13576,3
[25]
Počet EVL
kde je
předmětem
ochrany

Plocha v EVL
Poodří (ha)

8,412

Podíl
z rozl.
EVL
(%)

0,16

7,766 (M2.1)
0,646 (M2.2)

205,371

3,92

115,837

2,21

107,63 (L3.2)
4,535 (L3.3B)
3,676 (L3.3D)

389,219

7,43

255,23(L2.2A)
133,99 (L2.4)

390.092

7.45

230.30(L2.3A)
159.79(L2.3B)

Populace v
EVL Poodří

pouze lokálně do 600 m n. m., nejvíce
pak na jižní Moravě a Třeboňsku

54

P - druh je přítomen,
ale neexistují přesnější
údaje

mozaikovité, v zabahněných stojatých či
mírně tekoucích vodách všech tří
hlavních povodí včetně některých
rybníků

10

P - druh je přítomen,
ale neexistují přesnější
údaje

Rozšíření v ČR
převážně v nížinách a pahorkatinách, a to
zejména v březích pomaleji tekoucích
potoků, řek a vodních nádržích;
odhad početnost 500–900 párů
na většině území, méně jen v hraničních
pohořích na jihozápadě a severozápadě;
odhad populace na 1300–1700 párů

Počet PO
kde je
předmětem
ochrany

Populace v
PO Poodří

6

15-25 stálých párů,
resp.18-25#

6

25-35 hnízdících párů,
resp.25#

- údaje dle plánu péče CHKO

LÖW & spol., s.r.o.

18

Hodnocení vlivu koncepce „Návrh územního plánu Studénka“ na soustavu Natura 2000

#

Zachovalost

Celkové
hodnocení

3,92

C

B

C

115,8372

2,21

B

B

B

389,2194

7,43

B

B

A

390,092

7,45

A

A

A

C
C

B
B

C
C

B
C

15-25 stálých párů, resp.18-25#
25-35 hnízdících párů, resp.25#

Celkové
hodnocení

P
P

Izolace

Celkové
hodnocení

Reprezentativnost

205,3707

Izolace

Podíl (%)
v EVL

B

Zachovalost

ledňáček říční - Alcedo atthis
moták pochop - Circus aeruginosus

B

Velikost
populace

Hodnocené druhy ptáků
PO Poodří

B

Zachovalost

páchník hnědý - Osmoderma eremita*
piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis

0,16

Podíl
populace

Hodnocené druhy EVL Poodří
* označuje prioritní druhy

8,4122

Podíl
populace

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
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)
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 středoevr. provincie (Ulmenion minoris)

Stálá
populace

Hodnocená stanoviště EVL Poodří
* prioritní typy přírodních stanovišť

Rozloha
v EVL (ha)

Kvalita výskytu

B
C

A
B

C
C

A
A

- údaje dle plánu péče CHKO, ostatní viz Vysvětlivky na str. 11

Celková kvalita výskytu v ČR
Druh
Oblast
Kontinent
páchník hnědý
Panonikum
Kontinent
piskoř pruhovaný
Panonikum

Areál

Populace

Habitat

Vyhlídky

Celkové

U2
U2
U1
U1

XX
XX
U2
U1

U2
U2
U1
U1

U1
U1
U1
U1

U2
U2
U2
U1

Vysvětlivky: FV-příznivý, U1-méně příznivý, U2-nepříznivý, XX- neznámý

Pozn.: Údaje o celkové kvalitě výskytu v ČR pro dotčené předměty ochrany PO Poodří, tj.
motáka pochopa a ledňáčka říčního, nejsou zatím k dispozici.

LÖW & spol., s.r.o.
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Celkové zhodnocení kvality dotčené části EVL Poodří a PO Poodří:
Na základě průběžného sledování vývoje stavu dotčených EVL a PO na území města
Studénka (zejména dle údajů AOPK a CHKO) lze konstatovat, že současný stav stanovišť je
relativně stabilizován. Žádoucí je vytvořit podmínky pro rozvoj lesních stanovišť, jež jsou
předměty ochrany, zároveň však musí být zachovány, příp. podpořeny i biotopy ostatních
předmětů ochrany - druhů živočichů. Pouze zcela nezbytné a ze své povahy jinde
nerealizovatelné stavby je možné umístit na území katastrů, kam zasahuje EVL či PO. Ovšem
za podmínek, jež vyloučí jejich negativní ovlivnění celistvosti lokalit.
Území EVL a PO Poodří zaujímá zhruba čtvrtinu rozlohy katastrů, řešených hodnocenou
koncepcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o centrální část těchto lokalit soustavy Natura 2000
s řadou kvalitních stanovišť a biotopů druhů, je koncepce hodnocena jako středně významná.
Identifikace vlivů koncepce na předměty ochrany:
Vyhodnocení koncepce Návrh ÚP Studénka posuzuje případné ohrožení předmětů ochrany
a celistvosti EVL Poodří a PO Poodří v souvislosti s realizací budoucích záměrů v prostoru
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Lze tedy identifikovat vlivy koncepce na
předměty ochrany pouze na úrovni potenciálního ovlivnění.
Základní funkce většiny sídel představují bydlení (včetně občanské vybavenosti), výroba a
rekreace, přičemž k zajištění těchto funkcí slouží dopravní a technická infrastruktura. Typy
ploch s rozdílným způsobem využití, u nichž se předpokládá případné negativní ovlivnění
EVL Poodří a PO Poodří jsou plochy dopravní infrastruktury, plochy smíšené obytné, resp.
bydlení, plochy výroby a skladování a plochy technické infrastruktury. Některé využití ploch
může stav EVL a PO negativně ovlivňovat i ve značné vzdálenosti (plynné a kapalné emise,
s výrobou související doprava, urbanizace potravních areálů). Naopak plochy přírodní a
částečně i lesní mohou přispět ke zlepšení stavu předmětu ochrany či celistvosti EVL a PO.
U konkrétních záměrů realizovaných v budoucnosti na návrhových plochách, u kterých
budou existovat pochybnosti o jejich ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, musí proběhnout
podrobnější hodnocení v rámci procesu EIA. Předpokladem pro zhodnocení charakteru a míry
vlivu záměru na předměty ochrany EVL Poodří a PO Poodří ve fázi realizace i po uvedení do
provozu jsou zejména přesná specifikace záměru, včetně navrhovaných zmírňujících opatření,
a aktuálních terénních data o stavu předmětu ochrany. Průběžné sledování stavu předmětu
ochrany zajišťuje Správa CHKO Poodří ve spolupráci s AOPK ČR.
Podíl ovlivněné rozlohy/populace předmětu ochrany v dotčené EVL a PO:
Vzhledem k charakteru ÚP jsou kvantitativní údaje uvedeny v rozsahu odpovídajícímu
hodnocení potenciálních vlivů návrhových ploch.
Hodnocená
stanoviště

Biotop

3130
6510

8,412
M2.1
M2.2
T1.1

9170
L3.2
L3.3B
L3.3D

LÖW & spol., s.r.o.

Podíl v (%) Plocha
Plocha v EVL
z rozlohy
v ovlivněná
Poodří (ha)
EVL
záměrem (ha)

0,16
7,766
0,646

cca 0,15 #
0,15
-

Podíl v (%)
ovlivněné
k celkové
ploše v EVL

1,78
1,93
-

205,371

3,92

cca 0,15 - 0,3 #

0,075 - 0,15

115,837

2,21

cca 0 - 0,3 #

0 - 0,26

107,63
4,535
3,676

0 - 0,3
-

0 - 0,26
-

20

Hodnocení vlivu koncepce „Návrh územního plánu Studénka“ na soustavu Natura 2000

Hodnocená
stanoviště

Biotop

91E0*

Podíl v (%) Plocha
Plocha v EVL
z rozlohy
v ovlivněná
Poodří (ha)
EVL
záměrem (ha)

389,219
L2.2A
L2.4

91F0

7,43

255,23
133,99

390,092
L2.3A
L2.3B

cca 0,52 – 1,20 #
0 - 0,03
0,52- 1,17

7,45

230,30
159,79

cca 0,025 #
0,025

Podíl v (%)
ovlivněné
k celkové
ploše v EVL

0,13 – 0,31
0 – 0,012
0,39 – 0,87

0,006
0,013

#

Je uváděno rozmezí ovlivněných ploch, přičemž vyšší započítává předpokládaný zábor
stanovišť záměrů s přesahem na sousední katastry.
Pozn.: V případě lesních stanovišť (9170, 91E0*, 91F0) lze předpokládat pozitivní vliv
návrhových ploch přírodních (NP) a lesních (NL) na tyto předměty ochrany na území EVL
za předpokladu odpovídajícího managementu, resp. vhodné dřevinné skladby autochtonních
dřevin, na nových plochách (jedná se o zhruba 26 ha NP a 25 ha NL).
Hodnocené
druhy

Populace v
Populace potenciálně
EVL či PO Poodří ovlivněná koncepcí

páchník
hnědý *

P – druh je
přítomen

piskoř
pruhovaný

P – druh je
přítomen

ledňáček
říční

15-25 stálých párů,
resp.18-25 #

moták
pochop

25-35 hnízdících
párů, resp.25 #

#

hypotetické ovlivnění
potenciálně vhodných biotopů
druhu, výskyt nepotvrzen
teoretické ovlivnění
potenciálně vhodného biotopu
pro max. několik jedinců
teoreticky mírné ovlivnění
potenciálně vhodného potrav.
biotopu pro max. jeden pár
mírné ovlivnění potravního
okrsku pro max. dva páry

Podíl v (%) ovlivněné
k celkové populaci v
EVL

kvůli neznalosti
celkové populace
nelze vyjádřit
kvůli neznalosti
celkové populace
nelze vyjádřit
pro cca 4 - 6 %
populace mírné
ovlivnění potr. areálu
pro cca 5,7 - 8 %
populace okrajové
zmenšení potr. areálu

- údaje dle Plánu péče CHKO

4.3.2. Vyhodnocení významnosti vlivů koncepce na předměty ochrany
Obecně spočívá hodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000 v nalezení
souladu/nesouladu až rozporu mezi cíli koncepce a cíli ochrany dotčené EVL/PO. Hodnocení
vlivů posuzovaného záměru bylo provedeno na úrovni potenciálních vlivů.
Cílem ochrany EVL Poodří a PO Poodří je zajistit dlouhodobě příznivý stav a případně
jeho zlepšení předmětu ochrany EVL a PO. Management EVL a PO má tedy zajišťovat
podmínky pro umožnění trvalé existence všech stanovišť a druhů, přičemž má zohlednit také
hospodářské požadavky tak, aby bylo umožněno běžné obhospodařování, požadavky
rekreace, sportu a rozvojové záměry obcí a krajů, podle územně plánovací dokumentace.
Cílem Návrhu ÚP Studénka je funkční vymezení a uspořádání ploch, s důrazem na řešení
zastavěných a zastavitelných částí, stanovení základních zásad organizace řešeného území,
včetně postupu při jeho využití a podmínek výstavby tak, aby byly vytvořeny předpoklady
k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území,
se zvláštním zřetelem na životní prostředí a jeho ochranu.

LÖW & spol., s.r.o.
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Pozn.: Velká část potencionálního negativního ovlivnění předmětů ochrany EVL a PO bylo
identifikováno v souvislosti s vymezením ploch dopravní infrastruktury železniční (DZ) –
Z65-67 pro rekonstrukci tratě Studénka – Mošnov. Terénním průzkumem i konzultací se
Správou CHKO by zjištěno, že je již záměr v současnosti realizován (až na elektrifikaci), a je
nutno proto vycházet ze skutečného stavu lokality. Další potenciální ovlivnění předmětů
ochrany těmito plochami (Z65-67) koncepce, tak de facto není možné hodnotit.
Hodnocení významnosti vlivů bylo provedeno podle metodikou doporučené tabulky:
Hodn.

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocené úkoly
(záměry) (resp. koncepci je možné schválit pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu
nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace
by byla možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu, záměru,
opatření atd.).
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení koncepce.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv.

+1

Mírně
pozitivní
vliv

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

+2

Významný
pozitivní
vliv

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný
příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Tabulka vyhodnocení vlivu koncepce na jednotlivé předměty ochrany EVL a PO
Předmět
ochrany

Komentář

3130

Předpokládaný plošný zásah přeložky silnice do tohoto přirozeně
vzácného stanoviště se může zdát poměrně velký – blíží se téměř ke
dvou procentům z celkové rozlohy v EVL. Dle dat monitoringu biotopů
však má biotop M2.1 na vymapované ploše pokryvnost pouze 15 % a je
průměrné kvality. Navíc terénní průzkum potvrdil, že záměr zasahuje do
okrajové, méně hodnotné části biotopu v jeho sz. cípu (předpokládané
jádro výskytu je spíše ve východní polovině - podmáčená lokalita).
Z uvedeních důvodů je vliv koncepce vyhodnocen jako mírně negativní.

LÖW & spol., s.r.o.
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Předmět
ochrany

Komentář

6510

Potenciálně ovlivněné lokality mezofilních ovsíkových luk se nacházely
v pásech podél železniční tratě Studénka-Mošnov, do kterých návrhové
plochy rekonstrukce tratě zasahovaly. Vzhledem k tomu, že trať je
v současnosti již prakticky zrekonstruována, není možné vliv těchto
návrhových ploch hodnotit jinak než dle reálného stavu. Z uvedeného
důvodu je vliv koncepce na toto stanoviště vyhodnocen jako nulový.
Koncepcí potenciálně ovlivněná lokalita dubohabřin se nacházela u
železniční tratě Studénka-Mošnov, která měla být rekonstruována.
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce tratě je v současnosti již prakticky
dokončena, není možné vliv koncepce hodnotit jinak než dle reálného
stavu. Z uvedeného důvodu je vliv koncepce na toto stanoviště
vyhodnocen jako nulový. Potenciálně pozitivní ovlivnění stanoviště lze
předpokládat nově vymezenými plochami přírodními a lesními. Kvůli
absenci přesnějších regulativů však nelze pozitivní vliv na toto konkrétní
stanoviště jednoznačně potvrdit.
Potenciálně ovlivněná lokalita převážně měkkého luhu, do které
návrhová plocha rekonstrukce tratě zasahovala, se nacházela u
železniční tratě Studénka-Mošnov. Vzhledem k tomu, že trať je
v současnosti již prakticky zrekonstruována, není možné vliv těchto
návrhových ploch hodnotit jinak než dle reálného stavu. Z uvedeného
důvodu je vliv koncepce na toto stanoviště vyhodnocen jako nulový.
Potenciálně pozitivní ovlivnění stanoviště lze předpokládat u nově
vymezených ploch přírodních a lesních. Kvůli absenci přesnějších
regulativů však nelze pozitivní vliv na toto konkrétní stanoviště
jednoznačně vyhodnotit.
Ovlivněn mohl být pouze úzký výběžek tvrdých luhů na břehu Odry, do
kterého návrhová plocha rekonstrukce tratě okrajově zasahovala.
Rekonstrukce tratě je v současnosti již prakticky dokončena, a proto je
vliv koncepce na toto stanoviště vyhodnocen jako nulový. Potenciálně
pozitivní ovlivnění stanoviště lze předpokládat nově vymezenými
plochami přírodními a lesními. Kvůli absenci přesnějších regulativů
však nelze kladný vliv na toto konkrétní stanoviště jednoznačně potvrdit.
Vzhledem k tomu, že výskyt druhu není v území řešeném koncepcí
doložen a vhodné biotopy druhu (staré listnaté stromy s dutinami)
mohou být koncepcí dotčeny jen na zcela hypotetické úrovni,
nepovažuje se ovlivnění populace druhu v EVL za negativní. Případný
potenciálně nejproblematičtější záměr – rozšíření trati StudénkaMošnov, který snad mohl vhodné biotopy narušit, je již prakticky
proveden, a proto není možné jeho dopad označit ani za mírně negativní.
Z uvedených důvodů je na potenciální úrovni vliv koncepce na tento
druh považován za nulový.

9170

91E0 *

91F0

páchník
hnědý *
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Hod.

Předmět
ochrany

Komentář

piskoř
pruhovaný

Koncepce vůbec nezasahuje návrhovými plochami do vodních toků,
tedy do přirozeného prostředí druhu. Pouze během rekonstrukce tratě
Studénka-Mošnov mohlo teoreticky dojít ke krátkodobému ovlivnění
toku. Vzhledem k tomu, že je stavba již de facto dokončena, je na
potenciální úrovni vliv koncepce na tento druh považován za nulový.

0

ledňáček
říční

Návrhové plochy nejsou situovány v blízkosti ani v širším okolí
vhodných biotopů k hnízdění druhu – svislé obnažené břehy toku. Úsek
řeky, která je hlavním lovištěm druhu, ovlivněný již provedenou
rekonstrukcí tratě Studénka-Mošnov je poměrně krátký a z hlediska
dlouhodobého bude mít minimální negativní vliv oproti původnímu
stavu. Do jiných vhodných lovišť koncepce nezasahuje. Z uvedených
důvodů se nepředpokládá významně ani mírně negativní ovlivnění
populace tohoto druhu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl vliv
koncepce na tento druh vyhodnocen ještě jako nulový.

0

moták
pochop

Návrhové plochy nejsou situovány v blízkosti vhodných biotopů
k hnízdění druhu – vysoké litorální porosty, zejm. rákosiny. Potravinový
areál druhu však zasahuje daleko od hnízdišť (cca 3 km), tj. i mimo
hranice PO. Nové návrhové plochy, zejm. bydlení a výroby, jsou
vymezeny na zemědělských, převážně polní pozemcích, které jsou
vhodným lovištěm pro druh. Především plochy zasahující daleko od
stávající zástavby zasahují do studií ověřených potravinových okrsků, i
když pouze okrajově. Z uvedených důvodů a vzhledem k postupují
urbanizaci okolí PO je vyhodnocen vliv jako mírně negativní.

-1

Závěr hodnocení významnosti vlivu na předměty ochrany
Vliv Návrhu ÚP Studénka na dotčené předměty ochrany EVL a PO je hodnocen jako:
- nulový pro stanoviště 6510, 9170, 91E0* a 91F0;
pro druhy piskoř pruhovaný, páchník hnědý* a ledňáček říční;
- mírně negativní pro stanoviště 3130;
pro ptačí druh moták pochop.
Na ostatní předměty ochrany se vliv nepředpokládá.

V tabulce na následující straně jsou kvůli přehlednosti uvedeny všechny plochy koncepce
situované v území EVL či PO Poodří a dále pouze plochy, u kterých byl vyhodnocen nějaký
vliv (negativní i pozitivní) na lokality soustavy Natura 2000. Označení i funkční využití ploch
vychází z Návrhu ÚP Studénka. Pod tabulkou je uveden komentář k jednotlivým způsobům
využití ploch.
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stanoviště 6510

stanoviště 9170

stanoviště 91E0*

stanoviště 91F0

páchník hnědý

piskoř pruhovaný

ledňáček říční

moták pochop

celistvost EVL

celistvost PO

Z26

plochy občan. vybavení-sport a tělovýchova OS

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

Z60

plochy výroby a skladování - průmyslové VP

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

Z63

plochy a koridory technické infrastruktury TI

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

Z65

plochy dopravní infrastruktury - železniční DZ

PO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z66

plochy dopravní infrastruktury - železniční DZ

PO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z67

plochy dopravní infrastruktury - železniční DZ

PO,EVL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z72

plochy dopravní infrastruktury - místní DM

PO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z73

plochy dopravní infrastruktury - silniční DS

PO,EVL

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z74

plochy dopravní infrastruktury - místní DM

PO,EVL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

Z87

plochy dopravní infrastruktury - místní DM

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

Z93

plochy bydlení - v rodinných domech BI

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

Z94

plochy bydlení - v rodinných domech BI

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

Z95

plochy bydlení - v rodinných domech BI

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

Z97

plochy bydlení - v rodinných domech BI

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

Z99

plochy bydlení - v rodinných domech BI

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

PO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z114 plochy dopravní infrastruktury - místní DM

PO,EVL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

Z115 plochy a koridory technické infrastruktury TI

PO,EVL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

N45

plochy přírodní NP

PO,EVL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

N46

plochy smíšené nezastavěného území NS

PO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N47

plochy smíšené nezastavěného území NS

PO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N48

plochy smíšené nezastavěného území NS

PO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N49

plochy smíšené nezastavěného území NS

PO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N57

plochy přírodní NP

PO,EVL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

N58

plochy lesní NL

EVL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N59

plochy přírodní NP

EVL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

N60

plochy lesní NL

EVL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N61

plochy lesní NL

EVL

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

N63

plochy vodní a vodohospodářské W

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

N64

plochy vodní a vodohospodářské W

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

Navrhované funkční využití lokality

Z113 plochy smíšené obytné - venkovské SV

Výměra celkem

stanoviště 3130

lokace na
území EVL a PO

Označení plochy

Hodnocení vlivu koncepce „Návrh územního plánu Studénka“ na soustavu Natura 2000

Komentář
Plochy bydlení - v rodinných domech (BI):
Vzhledem k celkové rozloze návrhových ploch a dotčení potravních okrsků motáka
pochopa bylo identifikováno potenciální, mírné negativní ovlivnění tohoto předmětu ochrany
u ploch výstavby Z93, Z94, Z95, Z97, Z99 a s nimi související komunikace Z87. Kvůli
záboru potenciálně vhodných potravních polních celků a nárůstu míry rušení v okolí případné
nové zástavby byl u uvedených ploch také vyhodnocen mírně negativní vliv na celistvost PO.
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Plochy smíšené obytné vesnické (SV):
Potenciální ovlivnění bylo možné předpokládat pouze u jedné plochy tohoto typu Z113,
která je situována na okraji PO Poodří. Vzhledem k umístění plochy uvnitř stabilizované
zástavby Nové Horky se však žádné ani nepřímé ovlivnění předmětů ochrany nepředpokládá.
Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS):
Pouze u jediné plochy Z26, která je v odtržené poloze od zástavby v místě bývalé skládky,
lze potenciálně očekávat mírně negativní vliv na potravní areál motáka pochopa. Vliv lze
téměř zcela eliminovat zachováním stávající izolační zeleně po obvodu plochy a výběrem
zařízení, které bude co nejméně rušivé pro své okolí (zejm. hluk).
Plochy výroby a skladování - průmyslové (VP):
Jako jediná problémová byla vyhodnocena plocha Z60 – plánovaná průmyslová zóna na
zemědělských pozemcích u kruhové křižovatky na obchvatu. Její potenciální ovlivnění
potravního areálu motáka pochopa však může být poměrně významné, a to zejména kvůli své
velké rozloze a záborem otevřených polních pozemků, kam jedinci zalétávají lovit. Proto je
nutné upravit uspořádání této rozsáhlé plochy tak, aby samotná předpokládaná zástavba
průmyslové výroby a skladování byla dostatečně oddělena od ostatní volné zemědělské
krajiny a aby nebyl potravní areál pochopa navíc zmenšen i o přilehlé plochy nárůstem míry
rušení. Proto je nutné na této ploše pás izolační zeleně v sousedství volné krajiny rozšířit na
min. 30 m od koryta drobné vodoteče. Jen při dodržení tohoto zmírňujícího opatření je možné
negativní vliv plochy Z60 vyhodnotit ještě jako mírně negativní.
Plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) a místní (DM):
V případě přeložky silnice Z73 mimo záplavové území je předpokládán mírně negativní
vliv na stanoviště 3130, do jehož cípu plocha zasahuje. Po případné realizaci přeložky je však
již zbytečné zachovávat stávající komunikaci pro silniční provoz – koncepce uvádí přeřazení
do plochy dopravní infrastruktury - místní (DM) – Z74. Řešením by bylo komunikaci zrušit či
zachovat pouze pro pěší a cyklisty – výběr z možností ponechat na Správě CHKO.
Plochy dopravní infrastruktury - železniční (DZ):
Jedná se o plochy rekonstrukce železniční tratě Studénka – Mošnov Z65-67. Vzhledem
k tomu, že je rekonstrukce tratě v současnosti již prakticky dokončena, je vyhodnocen vliv
uvedených ploch na územně dotčené předměty ochrany jako nulový.
Plochy a koridory technické infrastruktury (TI):
Potenciální ovlivnění bylo možné předpokládat pouze u dvou ploch Z63 a Z115. Plocha
Z63 pro vedení plynovodu na řešených katastrech jen okrajově zasahuje na území EVL a PO
ovšem protíná plochy většího potravního areálu motáka pochopa jz. od Butovic – mírně
negativní vliv na druh. Při výstavbě plynovodu a jejímu nevhodnému načasování může dojít i
k potenciálnímu negativnímu ovlivnění některých ostatních předmětů ochrany EVL či PO.
Kvůli neznalostem konkrétního projektu je vliv návrhové plochy na celistvost lokalit
vyhodnocen jako mírně negativní za dodržení zmírňujících opatření. Plocha Z115 je určena
k výstavbě čističky odpadních vod (ČOV) a je zcela nezbytné, aby technické řešení zabránilo
případnému úniku znečištění do povrchových vod, zejména pak během povodňových stavů.
Přes kladný vliv na kvalitu vypouštěných vod je kvůli rizikům problematického umístění
plochy vyhodnocen její potenciální vliv na celistvost PO a EVL jako mírně negativní.
Plochy přírodní (NP) a lesní (NL):
U obou typů ploch nejsou uvedeny konkrétnější údaje o způsobu realizace navrhovaného
využití. Přesto lze předpokládat, že plochy přírodní (NP) nepředstavují potenciální ohrožení
EVL či PO, naopak jejich vliv je potenciálně pozitivní. Důležité je však návrh plochy vhodně
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realizovat, tj. určit cílové společenstvo. U ploch N45, N57 a N59 se předpokládají lesní
společenstva, ideálně pak stanoviště, která jsou předmětem ochrany (9170, 91E0*, 91F0).
Podobně to platí i u návrhových ploch lesních (NL), kde je doporučení výběru cílového
stanoviště stejné. Lze ovšem předpokládat snahu vlastníků, co nejvíce přiblížit složení porostů
hospodářským lesům, a proto je potenciální vliv vyhodnocen jako nulový.
Plochy smíšené nezastavěného území (NS):
Regulativy těchto ploch jsou značně široké (od orné půdy až po zalesnění), přičemž jako
hlavní je uváděna krajinná zeleň a prvky ÚSES. V případě ploch N46, N47, N48 a N49 by
bylo zřejmě nejvhodnější uvažovat na větší části o zalesnění původními společenstvy. Tyto
nově vzniklé porosty by plnily i důležitou izolační funkci podél komunikace. Bez jasnějších
regulativů je vliv těchto ploch vyhodnocen jako nulový.
Plochy vodní a vodohospodářské (W):
Jediné dvě plochy, u kterých je uvažován vliv, jsou dvě usazovací nádrže N63 a N64, které by
měly pojmout zvýšené, často znečištěné odtoky v případě dalšího růstu zástavby Studénky a
navazujících zpevněných ploch. Správou CHKO byla poskytnuta Studie odvedení dešťových
vod z lokality Panská (Technoprojekt 2009), ze které lze vyvodit, že uvedené usazovací
nádrže i následné řešení vyvedení vod na území EVL (vynutí koryta, průpichy hrázky)
nebudou mít žádný negativní vliv. Naopak se počítá se zlepšením současného stavu s mírně
pozitivním vlivem na celistvost EVL.

4.4. Vyhodnocení vlivů koncepce na celistvost lokality
Celistvostí lokality rozumíme udržení její kvality z hlediska naplňování jejich
ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. Jde o schopnost ekosystémů nadále
fungovat způsobem příznivým pro předměty ochrany z hlediska zachování, popřípadě
zlepšení jejich stávajícího stavu.
Z hlediska potencionálního vlivu na část populace motáka pochopa (zábor potravních
okrsků) byl kvůli celkové rozloze u některých návrhových ploch vyhodnocen mírně negativní
vliv i na celistvost PO. Jedná se zejména o plochy bydlení - v rodinných domech (BI) - Z93,
Z94, Z95, Z97, Z99 a s nimi související komunikace Z87, dále plocha výroby a skladování průmyslové (VP) - Z60 a plocha a koridor technické infrastruktury (TI) plynovod - Z63.
Negativní ovlivnění celistvosti PO je dáno růstem urbanizace volné zemědělské krajiny
v jejím okolí, na níž se uvedené plochy významně podílejí. Do budoucna je nutné počítat
z dalšími zábory, jak lze vyčíst i z územních rezerv v hodnoceném návrhu ÚP – ty však dle
metodiky nejsou hodnoceny. Přesto budiž uvedeno, že zvláště rezervy pro výstavbu R3, R6 a
R7 jsou dalším a velmi výrazným zásahem do potravního areálu motáka pochopa a
potenciálním ohrožením druhu, potažmo i celistvosti PO.
Potenciálně mírně negativní vliv na celistvost EVL byl vyhodnocen u návrhových ploch
Z63 - vedení plynovodu a Z115 - výstavba ČOV, a to z důvodů potencionálního narušení
předmětů ochrany. U obou lze toto potenciální ohrožení minimalizovat technickým
provedením a vhodným načasováním realizace, jež musí být konzultováno ve fázi projektové
dokumentace s CHKO, případně posouzeno v rámci procesu EIA.
Z hlediska spíše koncepčního než prokazatelného ovlivnění byl mírný negativní vliv na
celistvost EVL vyhodnocen i u ploch Z74 a Z114. V případě plochy Z74 je to z důvodu
zbytečného ponechání stávající silnice v kategorii místních komunikací, bude-li realizována
přeložka silnice na ploše Z73 (plocha by spíše měla být revitalizována či ponechána pouze
pro pěší a cyklisty). U plochy pro cyklostezku Z114 je to kvůli zbytečnému zásahu do
travnatých biotopů, kdyby bylo jistě možné najít vhodnější alternativu vedení trasy.
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4.5. Vyhodnocení kumulativních vlivů
Jsou-li známy existující či zamýšlené záměry a koncepce, které by mohly mít vliv na
soustavu Natura 2000, musí být posuzovány společně, přičemž musí být identifikovány a
vyhodnoceny možné kumulativní vlivy. Kumulativními účinky se rozumí dopady vyplývající
z kombinace vlivů hodnocené koncepce (Návrh ÚP Studénka) s vlivy, vyplývajícími z jiných
existujících projektů nebo koncepcí, které mohou ovlivnit lokality soustavy NATURA 2000
a předměty jejich ochrany. Takovými rozvojovými aktivitami mohou být např. územní plány
okolních obcí, ale i konkrétní záměry většího rozsahu (např. průmyslové areály, komunikace
aj.). Problém hodnocení kumulativních vlivů na úrovni koncepce spočívá zejména v absenci
technických detailů a rozsahu jednotlivých záměrů a v jejich velkém počtu.
Návrh ÚP Studénka z hlediska kumulativních vlivů ve spojitosti s územními plány
okolních obcí lze považovat za mírně negativní, a to zejména kvůli celkovému nárůstu
urbanizovaných ploch, které obsazují původně zemědělské pozemky v okolí sídel lemujících
území EVL a PO Poodří. Z pohledu předmětů ochrany je zřejmě nejovlivněnějším moták
pochop, do jehož potravních okrsků (zemědělská půda v okruhu cca tří km od hnízdišť) jsou
nové návrhové plochy situovány.
Z dalších větších záměrů a koncepcí je nutné brát v úvahu zejm. dopravní infrastrukturu,
záměr distribučního centra Mošnov a rozvoj mezinárodního letiště Ostrava – Mošnov.
Zatímco úsek dálnice D1, lemující CHKO Poodří mezi Bělotínem a Ostravou, patří již
mezi stávající zátěže území (dokončován mezi lety 2008 až 2010), další dopravní stavby
nadregionálního významu jsou ve stavu plánování, přestože je jejich realizace v dohledné
době nepravděpodobná. Jedná se zejména o vodní cestu Dunaj-Odra-Labe, jejíž negativní
ovlivnění chráněných území, včetně soustavy Natura 2000, by bylo více než významné, spíše
likvidační. Nehledě také na ostatní ovlivnění území a ekonomickou bilanci, figuruje stále jeho
koridor v územních rezervách dotčených katastrů. Jistě menší dopad na soustavu Natura 2000
by měla případná stavba vysokorychlostní železniční tratě, ale i její vliv lze již předem
považovat za významně negativní (nezbytné je samozřejmě zhodnocení záměru v rámci EIA).
Reálnějším, a proto z hlediska současného hodnocení kumulativních vlivů zásadnější, je
záměr výstavby distribučního centra Mošnov (k.ú. Nová Horka, k.ú. Albrechtičky). Jeho
umístění je z pohledu ochrany přírody (včetně soustavy Natura 2000) v souvislosti se snahou
omezení nárůstu urbanizace území v okolí chráněných území v Poodří zcela bezprecedentní.
Lze předpokládat, že záměr by měl významný negativní vliv celistvost EVL i PO, zcela jistě
pak na motáka mochopa (lokalizace v potravním areálu).
Z pohledu aktuálnosti ohrožení EVL a PO je zřejmě nejproblematičtější provoz a případný
rozvoj mezinárodního letiště Ostrava – Mošnov. Jedná se především o opatření v souvislosti
s ochranou vzdušného prostoru v okolí letištní plochy, mezi které patří, vedle plašení ptactva i
ostrá střelba na ně, včetně chráněných druhů. Z hlediska PO Poodří je z jejích předmětů
ochrany nejohroženější moták pochop, který má právě v okolní otevřené krajině potravní
areál. Rozborová část Plánu péče CHKO Poodří (2009-18) uvádí, že pouze v roce 2007 bylo
v okolí letiště usmrceno „několik stovek jedinců“ - káňata, poštolky, volavky popelavé, jeden
čáp bílý a neuvěřitelných 10 jedinců motáka pochopa. Z těchto faktů se zábor okrajů
potravních okrsků tohoto druhu na území Návrhu ÚP Studénka jeví jako zcela marginální. Pro
ochranu druhu je tedy zřejmě zásadní vyřešit pravidla na odstřel ptáků v rámci „ochrany“
vzdušného prostoru letiště. Například ve studii věnované motákům na území CHKO Poodří se
podrobně popisuje jejich bionomie. Jsou zde dokonce uváděny zemědělské plodiny (např.
řepka či kukuřice), kterým se kvůli své strategii lovu druh vyhýbá, což by mohlo střet zájmů
ochrany přírody a letištního provozu jednoduše vyřešit. I když jsou komplexní řešení často
daleko složitější, rozhodně stojí za to uvedený předpoklad vyzkoušet a v praxi ověřit.
Výjimečná krajina povodí Odry si jistě žádá i specifické pravidla letištního provozu.
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5. Závěr
Vliv Návrhu územního plánu Studénka na PO Poodří a EVL Poodří nebyl vyhodnocen
jako významně negativní. Z hlediska předmětů ochrany byl mírně negativní vliv vyhodnocen
u ploch Z26, Z60, Z63, Z73, Z87, Z93, Z94, Z95, Z97 a Z99. Z pohledu celistvosti EVL a PO
byl mírně negativní vliv vyhodnocen u ploch Z60, Z63, Z74, Z87, Z93, Z94, Z95, Z97, Z99,
Z114 a Z115. Mírně pozitivní vliv na celistvost EVL je očekáván u ploch N45, N57, N59,
N63 a N64. Hodnocená koncepce také mírně negativně přispívá ke kumulativním vlivům na
lokality soustavy Natura 2000, a to zejm. pokračující urbanizací území ve velkých plochách.

Hodnocená koncepce nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty
ochrany PO Poodří a EVL Poodří.
Z hodnocení vyplývá, že je možné schválit koncepci ÚP Studénka, a to ovšem za dodržení
níže uvedených zmírňujících opatření.

5.1 Zmírňující opatření
U následujících ploch jsou stanoveny zmírňující opatření:
• Plocha občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS) Z26 - vliv lze téměř zcela
eliminovat zachováním stávající izolační zeleně po obvodu plochy a výběrem zařízení,
které bude co nejméně rušivé pro své okolí.
• Plocha výroby a skladování - průmyslové (VP) Z60 - upravit uspořádání této rozsáhlé
plochy tak, aby samotná předpokládaná zástavba průmyslové výroby a skladování
byla dostatečně oddělena od ostatní volné zemědělské krajiny a aby nebyl potravní
areál pochopa navíc zmenšen i o přilehlé plochy nárůstem míry rušení. Proto je nutné
v sousedství volné krajiny pás izolační zeleně na návrhové ploše rozšířit na min. 30 m
od koryta drobné vodoteče.
• Plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z73 a místní (DM) Z74 - po realizace
přeložky na ploše Z73 nezachovávat stávající komunikaci pro silniční provoz, tj. jako
dopravní infrastruktury - místní (DM) – Z74. Komunikaci by bylo vhodné zrušit či
zachovat pouze pro pěší a cyklisty – výběr z možností ponechat na Správě CHKO.
• Plochy a koridory technické infrastruktury (TI) Z63 - při realizaci vedení plynovodu
přes území EVL a PO a potravní areál motáka pochopa je nezbytné vhodné
načasování výstavby, nejlépe mimo vegetační období i dobu hnízdění motáka, a
technické provedení stavby - konzultace se Správou CHKO Poodří či proces EIA.
• Plochy a koridory technické infrastruktury (TI) Z115 – u stavby čističky odpadních
vod (ČOV) a je zcela nezbytné dodržet podmínky využití v návrhu ÚP, tj. aby
technické řešení zabránilo případnému úniku znečištění do povrchových vod, zejména
pak během povodňových stavů.
Další doporučení:
• U ploch přírodních (NP) N45, N57 a N59 je nutné stanovit vhodná cílová
společenstva, aby jejich vliv na EVL byl prokazatelně pozitivní. Nejvhodnějšími by
byla stanoviště lesních společenstev, která jsou předmětem ochrany, nejlépe prioritní
91E0* či 91F0, případně 9170 - výběr ponechat na Správě CHKO.
• Podobně to platí i u návrhových ploch lesních (NL) – N58, N60 a N61 a ploch
smíšených nezastavěného území (NS) - N46, N47, N48 a N49, kde by výběr vhodného
lesního stanoviště (91E0*, 91F0, 9170) měl na EVL jistě pozitivní vliv, u přeložky
komunikace navíc zesílený izolační funkcí stromové zeleně.
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7. Přílohy
A. Schéma potravních areálů motáka pochopa v CHKO Poodří (Němečková et. Mrlík)

B. Plochy s rozdílným způsobem využití v Návrhu ÚP Studénka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

plochy smíšené obytné - venkovské SV
plochy smíšené obytné - městské SM
plochy bydlení - v rodinných domech BI
plochy bydlení - v bytových domech BH
plochy občanského vybavení OV
plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova OS
plochy občanského vybavení - hřbitov OH
plochy rekreace - individuální RI
plochy rekreace - zahrádkářské kolonie RZ
plochy veřejných prostranství PV
plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZV
plochy systému sídelní zeleně - ZS
plochy výroby a skladování - průmyslové VP
plochy výroby a skladování - zemědělské VZ
plochy výroby a skladování - s malou zátěží VM
plochy dopravní infrastruktury - silniční DS
plochy dopravní infrastruktury - místní DM
plochy dopravní infrastruktury - železniční DZ
plochy dopravní infrastruktury - vodní DV
plochy a koridory technické infrastruktury TI
plochy vodní a vodohospodářské W
plochy zemědělské NZ
plochy smíšené nezastavěného území NS
plochy lesní NL
plochy přírodní NP
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C. Schématické znázornění návrhových ploch Návrhu ÚP Studénka
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