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Obr. č. 1 – Pohled obec Dolní Morava (zdroj: https://www.edpp.cz/dmo_charakteristika-zajmoveho-uzemi/)
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ČÁST A – ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
Orgán vydávající Změnu č. 8 ÚPO:
1. Zastupitelstvo obce Dolní Morava
2. IČ: 00580911
3. Dolní Morava 35, 561 69 Dolní Morava
4. Určený zastupitel: Ing. Arch. Richard Novák - starosta
5. e-mail: starosta@obecdolnimorava.cz
telefon: +420 774 793 541
Pořizovatel Změny č. 8 ÚPO:
1. Obecní úřad Dolní Morava
2. Dolní Morava 35, 561 69 Dolní Morava
3. telefon: +420 465 670 701

ČÁST B – ÚDAJE O KONCEPCI
1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah
k jiným koncepcím
Stručné shrnutí obsahu ÚP
Územní plán řeší funkční vymezení ploch a určuje uspořádání ploch pro rekreaci, bydlení,
průmysl, infrastrukturu, zeleň, lesní i vodní plochy a další, a to z hlediska mnoha kritérií, včetně
vztahu k životnímu prostředí a případné kolizi s prvky ochrany přírody
a krajiny. Územní plány tak představují závaznou šablonu pro využití a podobu celého území
obce.
Územní plány jednotlivých obcí čerpají ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) kraje a svoje cíle
přizpůsobují Politice územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) ve znění aktualizace č. 1, 2,
3 a 5.
Urbanistická koncepce územního plánu vychází ze základních možností daných geografickou
polohou sídla a jeho urbanistickou strukturou a dále ze základních požadavků a cílů, které byly
stanoveny v Zadání na zpracování návrhu územního plánu.
Návrh Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava vychází z Návrhu na Pořízení Změny č. 8 ÚPO Dolní
Morava.
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Změnu č. 8 ÚPO Dolní Morava vydává Zastupitelstvo obce Dolní Morava. ÚPO byl schválen
Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8.2. 2001, následovala Změna č. 1 schválená
Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 11.7.2006 – Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2006
pod č. usnesení 93/06, dále Změna č. 2 vydaná formou Opatření obecné povahy (OOP) dne
18.12.2008 pod č. usnesení 142/08, Změna č. 3 vydaná formou OOP dne 17.12.2009 pod
č. usnesení 138/09, Změna č. 4 vydaná formou OOP dne 20.12.2010 pod č. usnesení 172/2010
Změna č. 5 vydanou formou OOP dne 19.3.2012 pod č. usnesení 46/2012, Změna č. 6 vydaná
formou OOP dne 28.4.2014 pod č. usnesení č. 26/2014 a Změna č. 7 vydaná formou OOP dne
12.9.2016 pod č. usnesení 85/2016.
Pořizovatelem územně plánovací dokumentace, Změny č. 8 Územního plánu obce Dolní Morava,
je v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona obecní úřad Dolní Morava.
Návrh Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava vychází ze schváleného Návrhu na pořízení Změny č. 8
ÚPO Dolní Morava.
Předmětem hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území je Návrh Změny č. 8 územního
plánu obce Dolní Morava, který zpracovala firma SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec
Králové v prosinci 2020.
Změna č. 8 ÚPO řeší změnu způsobu využití na návrhových plochách v k.ú. Velká Morava.
Podkladem je Návrh Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava (SURPMO a.s. 2020). Konkrétně se jedná
o tyto plochy:
18

Plocha parkování na pozemku p. č. 5560/1 v k. ú. Velká Morava.
Rozloha plochy je 1,62 ha.

2a8

Kabinová lanovka z areálu U Slona k chatě Slaměnka. Plocha je vymezena jako koridor
drážní dopravy

38

Vodní nádrž (o objemu do 100. 000 m3) pro zasněžování na pozemku p. č. 5651/7 v k. ú.
Velká Morava. Rozloha plochy je 3,93 ha.

4a8, 4b8, 4c8 Sjezdová trať F – dokončení propojení areálu Sněžník s areálem U Slona. Celková
rozloha všech částí je 4,19 ha.
5a8

Lanová dráha 3 – jedná se o výměnu vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou lanovku
ve stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou trať. Plocha
je vymezena jako liniový koridor.

5b8

Plocha určená k využití jako sjezdová trať. Rozloha plochy je 0,79 ha.

68

Plocha pro provozní sklad zasněžování. Rozloha plochy je 0,19 ha.

78

Plocha bydlení – bytové domy na pozemcích p. č. 5561, 5573 a 5531 v k. ú. Velká Morava.
Rozloha plochy je 2,17 ha.

88

Plocha technické infrastruktury pro centrální ČOV na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká
Morava. Rozloha plochy je 0,15 ha.
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Plocha pro parkování na pozemku p. č. 5651/7 v k.ú. Velká Morava. Rozloha plochy je
1,41 ha.

98

10a8 Sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do plochy
občanské vybavenosti. Rozloha plochy je 1,01 ha.
10b8 Plocha určená k využití jako plocha zeleně mimo PUPFL. Rozloha plochy je 0,40 ha.
Plocha pro bydlení venkovské na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká Morava. Rozloha plochy
je 0,35 ha.

118

Dále je ve Změně č. 8 ÚPO Dolní Morava navrženo vypuštění několika návrhových ploch. V k.ú.
Velká Morava se vypouštějí návrhové plochy občanského vybavení (tělovýchova, sport) č. 18 1
a č. 491. Dále se rovněž v k.ú. Velká Morava vypouštějí návrhové plochy sjezdových tratí č. 171,
č. 1441 a části návrhové plochy sjezdové trati č. 1451.
Řešení Změny č. 8 ÚPO napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území (§ 18 stavebního zákona), a to především vymezením ploch pro dopravu,
parkoviště, lanovky, plochy sjezdových tratí, plochy bydlení, plochy občanského vybavení
(vyjma tělovýchovy a sportu) a pro plochy zeleně mimo PUPFL. Tím přispívá k dosažení souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území při zohlednění jeho společenského
a hospodářského potenciálu a respektování jeho hodnot.
Změnou č. 8 ÚPO je respektována koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě
prověření a posouzení změn v území.
Urbanistické, architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro řešení účinné
ÚPD, nejsou měněny.
V rámci návrhu Změny č. 8 ÚPO byly vymezeny následující zastavitelné plochy:
-

ostatní plocha pro dopravu – parkoviště – 18, 98

-

koridor drážní dopravy - 2a8

-

lanovka –5a8

-

plochy sjezdových tratí - 4a8, 4b8, 4c8, 5b8

-

vodní plocha (plocha vodní a hospodářská) - 38

-

plocha skladu zasněžování - 68

-

plochy bydlení – 78,118

-

plocha technického vybavení - 88

-

plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) – 10a8

-

plocha zeleně mimo PUPFL – 10b8
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Vymezení ploch je odůvodněno v následující tabulce, ze které je rovněž patrná přímá vazba na
požadavky změn v území uplatněné v rámci Návrhu na pořízení Změny č. 8 ÚPO.
Tab. č. 1: Souhrnný přehled zastavitelných ploch
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Změna č. 8 ÚPO vymezuje návrhové plochy bydlení, občanského vybavení (vyjma tělovýchovy
a sportu), plochy sjezdových tratí, plochy zeleně mimo PUPFL, vodní plochu, plochu
technického vybavení, plochu skladu zasněžování, plochu pro dopravu a parkoviště. Dále
vymezuje koridor drážní dopravy.
Potřeba vymezení návrhových ploch bydlení vychází ze skutečnosti, že v řadě dosavadních
návrhových ploch tohoto způsobu využití již došlo k realizaci výstavby a v řadě dalších
návrhových ploch byly již stavby umístěny či je jejich umístění připravováno. Proto byly kladně
prověřeny návrhy na vymezení ploch nových v rozsahu celkem 2,518 ha.
Rozsah plochy koridoru pro drážní dopravu je cca 45 ha. Koridor je vymezován pro umístění
kabinové lanové dráhy. Konečná trasa KLD bude zásadně ovlivněna průběhem navazujících
správních řízení a vyjádřením dotčených orgánů, Z tohoto důvodu se pořizovatel rozhodl pro
tento záměr vymezit Změnou č. 8 ÚPO koridor pro drážní přepravu s tím, že umístění dolní
stanice KLD bude vždy na stejném místě a o umístění lanovky a horní stanice bude v rámci
koridoru rozhodnuto až v navazujících správních řízeních.
Potřeba vymezení návrhových ploch ostatních způsobů využití vychází z uplatněných záměrů na
další doplnění a zkvalitnění současných areálů zimních sportů, včetně nezbytného související
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, s cílem podpory rozvoje rekreace
a cestovního ruchu v souladu s úkolem pro územní plánování stanoveným pro specifickou oblast
SOB3 – Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník v PÚR ČR i ZÚR Pk. ÚPO respektuje
současné členění území na stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití pokrývající celé
řešené území, které dotváří vymezením ploch změn (zastavitelných ploch
a ploch přestavby).
ÚPO stanovuje pro využití nově vymezených ploch s rozdílným způsobem využití tyto
podmínky:
Pro nově vymezené plochy platí regulativy uvedené v ÚPD Dolní Morava – úplné znění po
Změně č. 7.
Funkční a prostorová regulace je obsažena v následující tabulce:
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Vše, co není uvedeno jako funkce PŘÍPUSTNÁ či PODMÍNĚNÁ, je NEPŘÍPUSTNÉ.
Název funkční plochy

Přípustná funkce

Podmíněná funkce

Základní regulace / podmínky
využití

Bydlení

bydlení (v rodinných
domech)

občanské vybavení (obchod,
nevýrobní služby,
zdravotnictví)

respektování současné
prostorové kompozice sídla,
intenzita využití území max. 20
%, z toho nadzemní stavby
nejvýše ½
/ negativní vlivy podmíněné
funkce nesmí nad míru
přípustnou ovlivňovat funkci
hlavní / s ohledem na charakter
stávající zástavby obce a její
současnou urbanistickou
kompozici se stanovuje
minimální plocha pro jeden
objekt pro bydlení 1200 m2

Občanské vybavení
(vyjma tělovýchovy
sportu)

občansk vybavení
a (správa, řízení, obchod,
služby, školství,
zdravotnictví a sociální
péče, kultura, …),
rozhledna v ploše 85

současné
přechodné ubytování, veřejné respektování
prostorové
kompozice
sídla,
stravování, bydlení, rodinná
intenzita
využití
území
(vyjma
rekreace, tělovýchova, sport
plochy 17) max. 30 %, z toho
nadzemní stavby nejvýše ½
/ negativní vlivy podmíněné
funkce nesmí rušivě ovlivňovat
funkci hlavní; rozhledna v ploše
85 o výšce nezbytně nutné pro
umožnění
rozhledu
za
předpokladu vyjmutí plochy
z NPR

Sjezdové trati, bobové lyžování, snowboarding, bobová dráha (v Areálu
dráhy
A, v jižní části Areálů B
a
D),
zemědělská
rostlinná
prvovýroba
(louky,
pastviny),
stabilizace odtokových
poměrů
v krajině,
ochrana půdního profilu,
sáňkařská
dráha
v plochách 45 a C5

- / minimalizace negativních
vlivů na krajinný ráz v dohodě
s orgány
ochrany
přírody
a krajiny, v navazujícím řízení
bude vyhodnocena hluková
zátěž k nejbližším chráněným
prostorům staveb

Doprava, ostatní plochy přeprava osob, nákladů,
pro dopravu, parkoviště odstavování a parkování
vozidel

technické vybavení

dodržení prostorových norem
lokalizace

Technické vybavení

přeprava, energetických
médií, vod,
zneškodňování
odpadních vod

-

liniové stavby (TI) v současně
zastavěném území umísťovat
pod zem, ostatní stavby nesmí
narušit současnou prostorovou
kompozici sídla / respektování
prostorových norem,
bezpečnostních a ochranných
pásem

Zeleň mimo PUPFL

- dotváření krajinného

stabilizace ekosystémů,

zachování tradičních výhledů a
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Název funkční plochy

Přípustná funkce

Podmíněná funkce

rázu

individuální rekreace, stavby
a zařízení pro protierozní
ochranu, optimalizaci
vodního režimu, revitalizaci
krajiny

- stabilizace odtokových
poměrů v krajině

Vodní plocha, vodní tok stabilizace odtokových
poměrů v krajině
(akumulace vody,
odvádění povrchových
vod), dotváření
krajinného rázu
Plocha skladu
zasněžování

Skladování materiálů a
zařízení nezbytných pro
provoz sjezdových tratí

Základní regulace / podmínky
využití
průhledů

chov ryb, rybaření

-

-

-

Jednotlivé plochy jsou zakresleny na výkresech Návrhu Změny č. 8 ÚPO, které zpracovala firma
SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec Králové.
Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava vymezuje zastavěné území v k.ú. Velká Morava.

2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
Vztah k jiným koncepcím
Relevantními dokumenty, které se vztahují k hodnocení vlivů Návrhu Změny č. 8 ÚPO na
životní prostředí a lidské zdraví, jsou:
➢ Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, platný od roku 2010, schváleno
v lednu 2010 Usnesením vlády č. 37
➢ Politika územního rozvoje ČR 2008 schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.
července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5
➢ Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK), vydané 24.10. 2010, ve znění
Aktualizace č. 3
➢ Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027
➢ Národní program snižování emisí
➢ Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
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V souvislosti se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR, který má za cíl vytvořit výchozí
bod pro zpracovávání dalších materiálů koncepčního charakteru a který určuje dlouhodobé cíle
pro tři základní oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, sociální
a environmentální, je nutno brát ohled na pět prioritních os:
- společnost, člověk a zdraví
- ekonomika a inovace
- rozvoj území
- krajina, ekosystémy a biodiverzita
- stabilní a bezpečná společnost
Tyto zásady navrhovaná Změna č. 8 ÚPO respektuje v níže uvedených aspektech, za podpory
rozvoje bydlení, občanské vybavenosti, technické infrastruktury, sjezdových tratí a lanových
drah, ploch dopravy a ploch zeleně, dále zohledněním cenných krajinných hodnot a přírodních
charakteristik.
➢ navrhovaná Změna č. 8 ÚPO zajišťuje udržení a podporu tří základních pilířů –
ekonomického, sociálního a environmentálního
➢ zabezpečení souladu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území
➢ respektování stávající urbanistická koncepce, včetně koncepce pro ochranu přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot v území
➢ jsou rozvíjeny podmínky pro modernizaci a zlepšení kvality vertikální dopravy (dojde
k nahrazení nevyhovující zastaralé neodpojitelné lanovky, dojde k propojení rekreačních
areálu)
➢ jsou rozvíjeny podmínky pro propojení areálu Sněžník a U Slona, zejména s ohledem na
zajištění bezpečnosti pro rodiny s dětmi a méně zkušené lyžaře
➢ jsou rozvíjeny podmínky pro kvalitní bydlení
➢ podpora demografického růstu a možnosti zmlazení obyvatel na území obce
➢ jsou rozvíjeny podmínky pro rozvoj podnikání (služby v návaznosti na sportovně rekreační areály, lyžařské středisko)
➢ zvýšení pracovních příležitostí
➢ jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj ploch pro rekreaci, odpočinek a aktivní trávení
volného času
➢ jsou vytvořeny podmínky pro dlouhodobé udržení vymezených funkcí v krajině, zejména
s ohledem na lyžování (v rámci navržené vodní plochy pro vodní nádrž pro zasněžování)
➢ jsou vytvořeny podmínky pro kvalitní zázemí sjezdových tratí
➢ jsou vytvářeny podmínky pro doplnění a optimalizaci parkovacích kapacit, které mají
rovněž za cíl vyřešit stávající nežádoucí parkování podél cest
➢ posílení služeb a nabídky v rámci využití potenciálu území pro cestovní ruch
➢ jsou respektovány skladebné prvky ÚSES, které jsou zpřesněny již předcházející Změnou
č. 7 ÚP
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➢ jsou vytvořeny podmínky pro doplnění zeleně mimo PUPFL
➢ jsou vytvořeny podmínky pro optimalizaci řešení likvidace odpadních vod, v rámci
navržení plochy technické infrastruktury pro ČOV
➢ část ploch zasahuje do lokalit Natura 2000, EVL Králický Sněžník a PO Králický Sněžník
➢ část ploch zasahuje v horních částech území do ochranného pásma NPR Králický Sněžník
➢ území rovněž koliduje s PP Králický Sněžník
➢ některé z ploch nárokují zábor ZPF, většina se však týká produkčně podprůměrných půd,
v I. třídě ochrany je vymezena pouze plocha pro ČOV, kde převažuje veřejný zájem,
a dále plocha pro bydlení v rodinném domě, kde část pozemku na půdách I. třídy ochrany
ZPF bude využívána pouze jako zahrada.
➢ část ploch vyžaduje zábor PUPFL, nicméně jsou vytvářeny podmínky pro obnovení
rozmanitosti v druhové skladbě lesů, které jsou nyní do významné míry devastovány
suchem a kůrovcem (zejména se jedná o smrkové monokultury na svazích řešeného
území)
➢ pro akumulaci vody je navržena vodní plocha, jako nádrž vody pro zasněžování, která
může rovněž sloužit jako prostředek ke zvýšení rozmanitosti krajiny a udržení vody
v krajině
➢ vytvoření předpokladů pro udržitelné využívání území
Politika územního rozvoje ČR určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů
územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot
území ČR. Účelem PÚR ČR je zajistit vzájemnou koordinaci územně plánovací činnosti obcí
a krajů, koordinaci jednotlivých relevantních koncepcí, politik, strategií a další dokumentace.
Obec Dolní Morava leží ve specifické oblasti republikového významu SOB3 – Specifická oblast
Jeseníky – Králický Sněžník, vymezené v PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.
PÚR ČR stanovuje republikové priority, z nichž vyplývají pro předmětnou oblast Dolní Moravy
následující požadavky, které byly v Návrhu Změny č. 8 ÚPO zohledněny uvedeným způsobem:
(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.
Všechny hodnoty území Změna č. 8 respektuje a civilizační hodnoty napomáhá stabilizovat.
(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.

16

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA, ZMĚNA Č. 8
hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území

Změna č. 8 neovlivňuje podmínky pro rozvoj primárního sektoru při maximálním zohlednění
ochrany zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny.
(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.
Změna č. 8 vymezením nových ploch změn přispívá k prevenci nežádoucí míry segregace.
(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.
Změna č. 8 přispívá k udržitelnému rozvoji území návrhem ploch, jež posilují hospodářský pilíř
území (podpora sportovního a turistického vyžití), a navazují na stabilizované plochy stejného
nebo obdobného způsobu využití.
(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.
Změna č. 8 koordinuje prostorová, odvětvová a časová hlediska.
(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 krajiny 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.
Změna č. 8 umísťuje rozvojové plochy do míst, kde nebude jejich využitím významně narušen
krajinný ráz, biologická rozmanitost a kvalita životního prostředí.
(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.
Změna č. 8 nevytváří v nezastavěném území nové bariéry, které by zhoršily migrační prostupnost
krajiny jak pro živočichy, tak pro člověka. Zároveň respektuje celkovou koncepci ÚSES (na
všech úrovních) stanovenou již v ÚP, kterou nemění.
(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.
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Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Změna č. 8 vymezením ploch sjezdových tratí, ostatních ploch pro dopravu, parkoviště, ploch
občanského vybavení posiluje rozvoj cestovního ruchu.
PÚR ČR řadí obec do Specifické oblasti republikového významu SOB3 Jeseníky – Králický
Sněžník s tímto, relevantním úkolem pro územní plánování:
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity.
Změna č. 8 vymezuje plochy občanského vybavení a plochy sjezdové trati a bobové dráhy
podporující rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Řešení Změny č. 8 minimalizuje dopady na
ekologický pilíř a tím jej stabilizuje.
Změna č. 8 je v souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
Území obce Dolní Morava je součástí území Pardubického kraje řešeného v ZÚR Pk, ve znění
Aktualizace č. 3 a patří do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník.
Z krajských priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území nevyplývají pro
řešení Změny č. 8 požadavky, které by nebyly naplňovány již v dosavadním účinném ÚP.
1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních
plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.
Změna č. 8 všechny hodnoty respektuje.
(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se
soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky,
kterými jsou na území Pardubického kraje:
III. regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností: území obce s rozšířenou působností Králíky.
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické
infrastruktury.
Změna č. 8 vytváří podmínky pro rozvoj hospodářské základny především v podpoře cestovního
ruchu, sportu a rekreace, a tím i nepřímo zvyšuje poptávku po doplňkových službách, jež mohou
být dalším zdrojem pracovních příležitostí pro místní obyvatele.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom
se soustředit zejména na:
a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce
krajiny;
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b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny;
Změna č. 8 přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území respektuje a umožňuje jejich rozvoj.
(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při
zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické oblasti
takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a
neohrozí zachování jeho hodnot.
Změna č. 8 nenavrhuje plošně rozsáhlá území pro rozvoj hospodářských činností. Vymezuje
plochy, které navazují na stabilizované plochy stejného nebo podobného využití.
3. ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ
SPECIFICKÉ OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU
(69) ZÚR Pk stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
c) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci;
f) respektovat požadavky na ochranu ptačí oblasti Králický Sněžník; evropsky významné lokality
Králický Sněžník, národní přírodní rezervace Králický Sněžník, přírodního parku Králický
Sněžník;
g) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst. (112):
g.1) nadregionálního biokoridoru K84;
g.2) regionálních biocenter 358 Králický Sněžník, 9009 Klepáč;
g.3) regionálních biokoridorů 829A Králický Sněžník-Klepáč, 829B Klepáč-Výčnělek.
Realizace využití navržených rozvojových ploch ve Změně č. 8 vylučuje významný negativní
vliv na celistvost a předměty ochrany PO Králický Sněžník. Skladebné části ÚSES nadregionální
a regionální úrovně, v souladu se ZÚR Pk, ve znění Aktualizace č. 2 čl. (112), a to nadregionální
biokoridor K 84, regionální biocentra 358 Králický Sněžník a 90009 Klepáč a regionální
biokoridory 829A Králický Sněžník-Klepáč a 829B Klepáč-Výčnělek byly zpřesněny a doplněny
prvky ÚSES místní úrovně předchozí již účinnou Změnou č. 7.
6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
(121) ZÚR vymezují na území kraje tyto krajinné typy:
a) krajina horských holí;
b) krajina lesní;
c) krajina rybniční;
d) krajina lesozemědělská;
e) krajina zemědělská;
f) krajina sídelní;
g) krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.
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Změna č. 8 nezasahuje negativně do vymezených krajinných typů, jež jsou v řešeném území
vymezeny (typ a, b, d, e - viz výše).
7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ, STAVEB A
OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČ-NOSTI STÁTU A ASANAČNÍCH
ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A
STAVBÁM VYVLASTNIT
7.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Změna č. 8 respektuje nadregionální biokoridor vymezený v účinné ÚPD již jako funkční.
7.7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Změna č. 8 nepatrně upravuje plochu nejvyšší záplavy poldru vymezeného již v účinné ÚPD z
důvodu potřeby vytvoření územních podmínek pro realizaci obecní ČOV.
Změna č. 8 je v souladu se ZÚR Pardubického kraje, ve znění Aktualizace č. 3.
Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027 je základním dlouhodobým koncepčním
dokumentem kraje určujícím hlavní směry rozvoje kraje na období sedmi let. Slouží ke
koordinaci aktivit na podporu ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje.
Pro realizaci Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027 byly stanoveny tyto základní vize:
1. Kraj poskytující svým občanům služby potřebné k příjemnému životu
2. Bohatý kraj s kvalitní infrastrukturou
3. Kraj s kvalitním životním prostředím
4. Kraj s vyváženým a udržitelným rozvojem
Změny č. 8 ÚPO tyto vize naplňuje zejména rozšířením kvalitních služeb, pestrou nabídkou
sportovních a volnočasových aktivit v rámci návrhových ploch pro sjezdové tratě, bobové dráhy
a lanovky, a souvisejícím zázemím. Dále podporuje dostupné bydlení v rámci rozvojových ploch
pro bydlení. Podporou pracovních míst v rámci možnosti rozvoje služeb souvisejících s funkcí
návrhových ploch. Doplněním technické infrastruktury – vymezení plochy pro ČOV.
Optimalizací dopravy – vymezení ploch pro parkoviště.
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Přírodní hodnoty území jsou do maximální možné míry respektovány, jsou navrhována opatření
k eliminaci vlivů, nebo využití pro zvýšení rozmanitosti a pestrosti krajiny.
Strategie regionálního rozvoje ČR je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního
rozvoje. Zahrnuje 4 prioritní oblasti:
-

Regionální konkurenceschopnost

-

Územní soudržnost

-

Environmentální udržitelnost

-

Veřejná správa

Změna č. 8 ÚPO naplňuje tyto cíle především snahou o podporu regionální
konkurenceschopnosti (rozvoj podmínek cestovní ruch a volnočasové a rekreační využívání
území, posílení ploch občanské vybavenosti, ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu
a ploch pro zázemí a zajištění lyžařského střediska), ale také v rámci respektování
environmentální udržitelnosti.
Globálním cílem Národního programu snižování emisí ČR je snížit, s důrazem na podporu
nových environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zátěž
životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro
regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která
plynou ze znečištění ovzduší.
A dále: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Cílem dokumentu je mmj. zvolení vhodné strategie ke zlepšení kvality ovzduší v zóně
Severovýchod, která rovněž zahrnuje Pardubický kraj a předmětné území. A to zejména
s ohledem na sledované a bilancované látky znečišťující ovzduší, tj. PM10, Nox, SO2, VOC,
benzen, benzo(a)pyren, kadmium. Na znečištění se nejvíce podílí mobilní zdroje (doprava),
plošně rovněž vytápění domácností a další vyjmenované stacionární zdroje (bodové) – výroba
a průmysl.
Cílem programu je, aby došlo ke:
-

snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita ovzduší byla zlepšena tam,
kde jsou imisní limity překračovány

-

byla kvalita ovzduší udržována a zlepšována také tam, kde jsou současné koncentrace
znečišťujících látek pod hodnotami jejich imisních limitů

Změna č. 8 ÚPO sleduje strategii zlepšování kvality ovzduší zejména tím, že nevymezuje nové
plochy výroby a těžkého průmyslu, s nimiž by byl spojen vznik významných vyjmenovaných
zdrojů znečištění ovzduší. Optimalizuje dopravní infrastrukturu a kapacity parkovacích míst tak,
že nebude nutné přejíždění vozidel a hledání nevhodných parkovacích stání podél cest, což
povede k plynulosti dopravy. Do maximální možné míry, při rozvojových potřebách obce,
zachovává plochy zeleně. Vymezuje rovněž novou plochu zeleně mimo PUPFL, která může
sloužit také k omezení prašnosti. Změna č. 8 ÚPO navrhuje plochy pro bydlení, které zakládají
rámec pro vznik lokálních topenišť. Stejně jako plochy občanského vybavení budou klást
energetické nároky na vytápění, vaření apod. Změnou č. 8 ÚPO jsou zabírány lesní porosty, ale
zároveň jsou navrženy možnosti doplnění druhové bohatosti lesa, který je v současné době
významně poškozen kůrovcovou kalamitou a suchem.
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3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací
dokumentace
Dolní Morava je malá obec v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí, rozkládající se mezi
Orlickými horami a Jeseníky na úpatí Kralického Sněžníku. Obec tvoří 3 katastrální území Velká
Morava, Horní Morava a Dolní Morava. Obec je známým lyžařským střediskem. Část obce
náleží do NPR Králický Sněžník, který představuje dominantu tohoto kraje. Pod jeho vrcholem
pramení řeka Morava, která celou obcí protéká od severu k jihu malebným údolím, lemovaným
z obou stran dvěma zalesněnými hřbety.
Správní území obce Dolní Morava leží v nadmořské výšce od cca 570 m, při řece Moravě na
jihu, po 1.423 m na vrcholu Králického Sněžníku.
Návrh Změny č. 8 ÚPO byl předložen v jedné variantě řešení.
Jako další varianta, pro srovnání a zjištění možných vlivů Změny č. 8 ÚPO na obyvatelstvo
a veřejné zdraví, je brán stávající stav, kdy nebude uplatněna Změna č. 8 ÚPO se
geomorfologické členění území nezmění.
3.2 Geologie
Území je součástí kerného pohoří vzniklé tektonickými zdvihy v mladších třetihorách. Je tvořeno
přeměněnými horninami (rulami a svory), v menší míře se zde vyskytují krystalické vápence
a dolomity, amfibolity, amfibolické břidlice, kvarcity a kvarcitické břidlice.
Ve čtvrtohorách bylo území modelováno ledovcem, vznikl charakteristický amfiteátr řeky
Moravy, mrazové sruby, kamenná moře a jiné periglaciální jevy. V krystalických vápencích
a dolomitech v údolí horního toku Moravy vznikl pozoruhodný kras s jeskyněmi, ponory
a vyvěračkami. Z praktického hlediska je významný především výskyt krystalických vápenců.
V pruhu hornin stroňské skupiny, dosahující zde 1,5 – 2 km a délky 7,5km, se vyskytuje poloha
krystalického vápence o mocnosti cca 150 – 300m. Horniny stroňské skupiny vystupují v pruhu
směru zhruba S – J, vycházejícím ve dně údolní kotliny horního toku řeky Moravy. Krystalické
vápence jsou převážně bez nekarbonátových vložek. Vápenec je barvy bílé, místy slabě zelené,
růžové a šedé, drobně až středně zrnitý, silně lavicovitě odlučný až masivní. Těleso vápence je
silně zkrasovatělé.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO se geologické členění území nezmění.
3.3 Hydrogeologie a hydrologie, záplavová území, CHOPAV
Povrchové vody
Zájmové území náleží do povodí Moravy – Morava po Moravskou Sázavu (číslo hydrologického
pořadí 4-10-01-001). Celková plocha vodohospodářsky významného toku řeky Moravy povodí
je 43,054 km2. Údolím protéká vlastní tok řeky Moravy. Bočními přítoky jsou Hluboký potok,
Mlýnský potok, Kamenický potok, Kopřivák, Poniklec a další bezejmenné přítoky.
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Průtok řeky Moravy je vysoce variabilní v závislosti na ročním období a klimatických
podmínkách. Řeka Morava má stanovené záplavové území, s nímž řešené území nekoliduje.
Podzemní vody
Zájmové území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žamberk –
Králíky, vyhlášené NV ČSR 10/1979.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO se hydrogeologické a hydrologické členění území nezmění.
3.4 Chráněná ložisková území a poddolovaná území
V řešeném území se nenachází chráněná ložisková území, či poddolovaná území.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO se plochy značené jako CHLÚ či poddolovaná území nezmění.
3.5 Půdní pokryv, ZPF, PUPFL
Celková rozloha řešeného území činí 3.657 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální
podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je
zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní porosty
(75,8 %). Trvalé travní porosty tvoří 18,5 %. Dále se zde vyskytuje orná půda (2,5 %) ostatní
plochy (2,3 %), vodní a zastavěné plochy (0,4 %). Zahrady zabírají pouze 0,2 % území.
Obr. č. 2: Využití pozemků v obci Dolní Morava (dle ČSÚ k 1.1. 2020)

Půdní pokryv
Půdotvornými substráty v zájmovém území jsou zvětraliny vyvřelin a metamorfovaných hornin
– kyselá až neutrální intrusiva a metamorfika.
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V území se vyskytují také výchozy mramoru a vápencových složek, vyvinuly se horské podzoly,
na jihozápadě hnědé horské lesní půdy, převážně silně štěrkovité až kamenité (obsah štěrku nad
50 %).
Co se týče mocnosti půdní vrstvy, jedná se především o mělké půdy, minerálně chudé až velmi
chudé, s velmi vysokým obsahem humusu (v lesních půdách nad 10 %).
Z hlediska stavební činnosti je významným faktorem půdní eroze, kdy je nutno tento jev
v prostředí minimalizovat.
Reliéf řešeného území je erozně denudační. V řešeném území je množství svažitých ploch
ohrožených vodní erozí. Ohrožení větrnou erozí je především díky členitosti terénu
a vegetačnímu krytu malé.
V horních partiích jsou zastoupena exponovaná stanoviště vyšších poloh - 6N, 7N. Bonita je
podprůměrná.
Půdní typ: oligotrofní až podzolované typické kambizemě, luvizemě, kryptopodzoly, podzoly.
Půdní druh: hlinitopísčité až hlinité, mírně vlhké, různě hluboké, místy kamenité, drolivé.
V dolních partiích jsou zastoupeny soubory normálních kyselých stanovišť vyšších poloh – 5K,
6K
Půdní typ: oligotrofní až podzolované typické kambizemě, luvizemě, kryptopodzoly, podzoly.
Půdní druh: hlinitopísčité až hlinité, mírně vlhké, různě hluboké, místy kamenité, drolivé.
Lesy
Posuzované území se nachází v přírodní lesní oblasti 27 – Hrubý Jeseník.
Lesní společenstva jsou zastoupena jehličnatými porosty s převahou smrku ztepilého, menší
příměs buku lesního, jedle bělokoré a javoru klenu. V mladších porostech je pomístné zastoupení
břízy bradavičnaté. Svahy jsou již nyní rozčleněny třemi sjezdovými tratěmi. Vzhledem
k druhové skladbě porostů jsou starší a středněvěké kmenoviny náchylné na poryvy bořivých
větrů, což se projevuje i v současných klimatických podmínkách.
Vegetační lesní stupně vyjadřují vztah mezi klimatem a biocenózou, u níž vedle kombinace
druhů je rozhodující složení přirozené dřevinné složky. Klimaticky podmíněná vegetační
stupňovitost není jen výrazem makroklimatu, ale je podmíněno mezoklimatem tj. výsledným
účinkem klimatu a polohy za spolupůsobení dalších faktorů (ovlivnění vodou). Plánovaná se
nachází v nadmořské výšce 780 - 925 m.n.m.
Posuzované porosty se převážně nacházejí v 6. smrko-bukovém (montánním) lesním
vegetačním stupni, okraj horní části svahu se nachází v 7. buko – smrkovém lesním vegetačním
stupni.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO zůstane stav půdního pokryvu zachován.
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO zůstane zachován stávající stav a kvalita PUPFL v řešeném území.
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3.6 Krajina
Území obce leží na severovýchodní hranici okresu Ústí nad Orlicí a sousedí na své severní hranici
s územím Polska. Obec je rozložena v údolí horního toku Moravy, které sleduje zhruba směr
sever – jih. Obec Dolní Morava leží na hranici mezi Čechy a Moravou, část obce leží
v Čechách a část na Moravě. Obec se rozkládá podél toku řeky Moravy, jež pramení pod
vrcholem Kralického Sněžníku. Od severního okraje obce se rozprostírá oblast Národní přírodní
rezervace Kralický Sněžník, která je součástí přírodního parku Kralický Sněžník. Obec tvoří tři
části, a to Dolní, Horní a Velká Morava. Obec je obklopena krásnými lesy.
Severní nejvýše položená část zástavby obce leží na úpatí Králického Sněžníku, který dosahuje
výšky 1.423 m n. m. Jižní nejvýše položená část území obce sousedí s katastry Červeného Potoka
a Horní Lipky. Větší severní část území obce až pod vrchol Králického Sněžníku (po horní
hranici lesa) je pokryta lesy. Zemědělsky využívána je pouze menší jižní část, kde je také větší
díl osídlení. Tyto přírodní, krajinné a civilizační prvky vtiskly celé obci charakteristický ráz, kde
symbióza uvedených faktorů vytváří neopakovatelný krajinný fenomén.
Zástavba obce není kompaktní. Je rozvolněná a volně přechází do krajiny, podobně krajinná
zeleň volně přechází v zeleň obce. Charakter zástavby je reprezentován převážně izolovanými
rodinnými domy, doplňovanými objekty vybavenosti. Jejich seskupení, respektive rozmístění, je
formováno hlavně komunikační sítí a tokem řeky Moravy. Z těchto důvodů postrádá obec
výraznější centrální prostor návsi. Společenské centrum se vytváří v těžišti obce s dominantou
kostela.
Celé území je velké krajinářské i ekologické hodnoty a zasluhuje zvýšenou pozornost - od
bezlesého vrcholu Králického Sněžníku přes lesní komplex na svazích až po údolí s loukami,
mezemi se skupinami dřevin a břehovými porosty u bystřin a Moravy, a konečně v jižních
partiích i ornou půdu, která je rovněž rozčleněna mezemi. Celé území obce leží v přírodním parku
Králický Sněžník, který slouží k ochraně mimořádných krajinářských kvalit území (krajinného
rázu).
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO se krajinný pokryv území, krajinné dominanty a charakteristiky
nezmění.
3.7 Klimatické oblasti
Řešené území se dle klimaticko-geografického členění (Quitta, 1971) řadí do klimatické oblasti
chladné CH6. Tato oblast se vyznačuje velmi krátkým až krátkým chladnějším a vlhkým až mírně
vlhkým létem, velmi dlouhou mírně chladnou zimou, vlhkou s delším trváním sněhové
pokrývky. Přechodné období je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem.
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6 - 7 °C.
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Tab. č. 2: Charakteristika klimatických regionů CH6 podle Quitta (1971)
Klimatická charakteristika
Počet letních dní

CH6
10-30

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více

120-140

Počet dní s mrazem

140-160

Počet ledových dní

50-60

Průměrná lednová teplota
Průměrná červencová teplota

-3 až -4
15-16

Průměrná dubnová teplota

4-6

Průměrná říjnová teplota

6-7

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více

120-130

Srážkový úhrn ve vegetačním období

500-600

Srážkový úhrn v zimním období

350-400

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

100-120

Počet zatažených dní

150-160

Počet jasných dní

40-50

Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO se klimatologické členění území nezmění.
3.8 Biogeografické členění, flóra, fauna
Biogeografie
Dle biogeografického členění české republiky (Culek, 1996) leží řešené území v následujících
biogeografických jednotkách:
Provincie: Středoevropských listnatých lesů
Podprovincie: Hercynská
Bioregion: Jesenický (1.70)
Lokalita leží v Jesenickém bioregionu. Na jihu sousedí území s bioregionem Šumperským
(1.53). Jesenický bioregion leží na pomezí severní Moravy a Slezska, okrajově zasahuje i do
Polska. Zahrnuje Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, Rychlebské hory a část Zlatohorské
vrchoviny. Jeho plocha v ČR je 1.159 km2. Bioregion zahrnuje členité hornatiny na krystalických
břidlicích pestrého složení.
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V bioregionu je zastoupena hercynská horská fauna montánního a subalpínského stupně a zbytků
vrchovišť (myšivka horská, linduška horská, pěvuška podhorní, aj.). Biota bioregionu je poměrně
bohatá se zastoupením rozmanitých migrantů. Do bioregionu zasahují i karpatské prvky (čolek
karpatský, vlahovka karpatská, modranka karpatská aj.). Tekoucí vody náleží do pstruhového
pásma.
Potenciální vegetace je tvořena květnatými a acidofilními bučinami, ve vyšších polohách
přirozenými smrčinami, alpínskými společenstvy a vrchovišti. Bioregion patří k jádru výskytu
autochtonního sudetského modřínu.
Hranice bioregionu jsou výrazné, charakteristické vyšším a členitějším reliéfem s chladnějším
klimatem a rychlým sledem vegetačních stupňů.
Fauna
Mezi významné druhy savců tohoto bioregionu patří rejsek horský (Sorex alpinus), plch lesní
(Dryomys nitedula), myšice – mimo období rozmnožování, netopýr severní (Eptesicus nilssoni),
mezi ptáky patří tetřívek obecný (Tetryl tetrix), tetřev hlušec (Tetryl urogallus), sýc rousný
(Aegolius funereus), linduška horská (Anthus spinolleta), pěvuška podhorní (Prunella collaris),
kos horský (Turdus torquatus), lejsek malý (Ficedula parva), ořešník kropenatý (Nucifraga
caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea), hýl rudý (Carpodacus erythrinus). Na území
bioregionu najdeme tyto zástupce obojživelníků: čolek karpatský (Triturus montandoni), čolek
horský (Triturus alpestris), z plazů ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera
berus). Ze zástupců měkkýšů jmenujme závornatku křížatou (Clausilia cruciata), vrásenku
pozemní (Discus ruderatus), slimáčnici lesní (Eucobresia nivalis), skalnici lepou (Helicigona
faustina), vlahovku karpatskou (Monachoides vicina), vřetenku nadmutou (Vestia turgida),
modranku karpatskou (Bielzia coerulans).
Hmyzími zástupci jsou šídlo rašelinné (Aeschna subarctica), saranče Miramella alpina, střevlík
Carabus variolosus, okáči Erebia euryale, Erebia epiphron, Erebia sudetica, Coenonympha
tullia, kovovníčci Incurvaria vetulella, Lampronia rupella, vzpřímena Lyonetia pulverulentella,
travaříci Eudonia sudetica, Eudonia petrophila, Catoptria petrificella, zavíječ Udea alpinalis,
píďalky huňatec alpský (Psodos alpinatus), Perizoma affinitatum, Verusia cambrica,
Hydriomena ruberata, Arichanna melanaria, můry Hypena obesalis, Plogophora scita,
Dasypolia templi, Apamea rubrirena, Papestra bien, Lasionycta proxima, Eurois occulta, Xestia
speciosa, Xestia collina, žluťásek borůvkový (Colias palaeno).
V území se vyskytují také zvláště chráněné druhy živočichů.
Flóra
Bioregion zahrnuje členité hornatiny na krystalických břidlicích pestrého složení,
charakteristické jsou výskyty minerálně bohatších substrátů (např. nejblíže se vyskytuje ložisko
mramoru, cca 1 km severně od zájmové lokality). Oblast nejvyššího hřbetu Králického Sněžníku
má charakter velehornatiny s členitostí 600-880 m. Jádro bioregionu leží v oreofytiku ve
fytogeografických okresech Králický Sněžník a Hrubý Jeseník. Bioregion zasahuje nejvýše do
subalpínského pásma, chybí zde však autochtonní kleč. Zastoupeny jsou vegetační stupně od 4.
bukového po 8. subalpínského stupně. Potenciální vegetace je tvořena květnatými
a acidofilními horskými bučinami, ve vyšších polohách přirozenými smrčinami, alpinskými
společenstvy a vrchovišti.
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Biota je velmi bohatá, zahrnuje velmi rozmanité migranty, charakteristické je zastoupení
karpatských a sub-arktoalpidských prvků. Bioregion patří k jádru výskytu autochtonního
sudetského modřínu. Lesy pokrývající 77 % plochy bioregionu dnes tvoří převážně smrkové
kultury.
V chráněném území NPR Králický Sněžník se vyskytují některé vzácné druhy rostlin např. oměj
šalamounek, kamzičník rakouský, ovsíř dvouřízný, zvonek vousatý. Ze vzácnějších druhů hub
zde byl nalezen květnatec Archerův a holubinka Quéletova.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO se biogeografické členění území nezmění.
3.9 Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Zvláště chráněná území se vyhlašují na přírodovědecky či esteticky významných nebo
jedinečných územích. Za taková území se považují nejčastěji lokality s unikátní nebo
reprezentativní biologickou rozmanitostí, a to na úrovni druhů, populací i společenstev, dále
území s jedinečnou geologickou stavbou, území reprezentující charakteristické prvky krajinného
rázu kulturní krajiny a území významná z hlediska vědeckého výzkumu. Cílem ochrany
nejčastěji bývá udržení nebo zlepšení dochovaného stavu území nebo ponechání území či jeho
části samovolnému vývoji.
Zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje šest kategorií zvláště chráněných území, národní
parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).
V řešeném území se nachází Národní přírodní rezervace Králický Sněžník.
NPR Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 a zaujímá plochu 1.694,67 ha. Leží
v centrální a vrcholové části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce 820 – 1.424 m.
K zamezení rušivých vlivů z okolí bylo pro rezervaci vymezeno ochranné pásmo o rozloze
1.371,24 ha. Účelem rezervace je ochrana přirozených a přírodě blízkých společenstev vázaných
na geologický podklad a reliéf horského masívu Kralického Sněžníku.
V NPR Králický Sněžník jsou roztroušeně zachovaná unikátní rostlinná společenstva
přirozených horských bučin, suťových javořin, pramenišť, rašelinišť a v nejvyšších partiích
masívu Králický Sněžník společenstva subalpinských a alpínských luk svazu Nardo-Agrostion
tenuis se subalpinskými druhy hmyzu.
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Obr. č. 3: Poloha obce vzhledem k NPR Králický Sněžník a jejímu ochrannému pásmu (OP)

Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO nebudou ZCHÚ dotčena a jejich současný stav zůstane zachován.
3.10 Lokality Natura 2000 (EVL, PO)
Do katastrálního území Velká Morava, kde jsou umístěny posuzované návrhové plochy, zasahují
dvě lokality soustavy Natura 2000. Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Králický Sněžník
(CZ0530146) a Ptačí oblast Králický Sněžník (CZ0711016).
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Obr. č. 4: Poloha návrhových ploch vzhledem k lokalitám soustavy Natura 2000.

Ptačí oblast Králický Sněžník
Kód lokality: CZ0711016
Kraj: Olomoucký, Pardubický
Rozloha: 30191, 67 ha
Charakteristika: Ptačí oblast Králický Sněžník se rozkládá na území Hanušovické vrchoviny. Pro
oblast je charakteristický kopcovitý reliéf s množstvím menších údolí a drobných vodotečí. Ve
vegetačním krytu jsou zastoupeny rozsáhlejší lesní porosty, převážně kulturních smrčin, méně i
původní jedlobukové porosty. Velký význam pro charakter krajiny a biologickou hodnotu oblasti
má rozptýlená zeleň (porosty dřevin na hromadnicích, kolem cest, na mezích, kolem vodotečí) a
stovky hektarů lučních porostů.
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Louky byly v minulosti obhospodařovány spíše extenzivně nebo jen nepravidelně, v současnosti
jsou častěji využívány pro pastvu dobytka a jako zdroj sena. V posledních letech se rozloha
kulturních travních porostů dále zvětšila v důsledku zatravňování orné půdy. Podhorské louky
hostí největší populaci chřástala polního (Crex crex) v ČR. Tento druh a jeho biotop je jediným
hlavním předmětem ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník.
V roce 2007 byla odhadovaná velikost populace na území oblasti 200 volajících samců (Hora et
al. 2010). Početnější populaci chřástala polního nalezneme v moravské části PO než v té české,
kde v posledních letech ubylo pozemků poskytujících chřástalům vhodné podmínky pro
hnízdění. Výsledky sčítání a sledování stanovišť v PO potvrdily, že hlavní jádrové lokality
chřástala polního se nacházejí v katastrálních územích obcí Hynčice nad Moravou, Křivá Voda,
Kopřivná, Podlesí-město, Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Šléglov, Vikantice, Vojtíškov,
Vysoká u Malé Moravy, Zlatý Potok a Žleb. Katastrální území ve správním obvodu obce Dolní
Morava nejsou součástí těchto jádrových oblastí.
Popis předmětu ochrany:
Chřástal polní se řadí mezi celosvětově nejohroženější a nejzranitelnější druhy ptáků.
V posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a střední Evropy a jeho osídlení je
zde jen ostrůvkovité. Centrum výskytu nyní představuje východní Evropa. Hlavním důvodem
úbytku je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivního způsobu obdělávání luk a pastvin.
V ČR byl do poloviny 20. století běžným druhem, pak nastala silná redukce stavů, a to především
v nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90. let a od té doby došlo k nárůstu
početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. V současné době žije na území ČR
asi 1500 – 1700 párů chřástala polního. Vyhláškou č. 395/1992 Sb. je zařazen mezi zvláště
chráněné druhy živočichů ČR v kategorii silně ohrožený. Centrem rozšíření v ČR jsou podhorské
lokality v nadmořské výšce mezi 400 – 800 metry. Chřástal se vyskytuje především v různých
typech luk, řidčeji se nachází v polních kulturách. V době hnízdění je důležitým faktorem výška
vegetace, která musí být minimálně 20 cm a významnou roli hraje i hustota a druhové složení
porostu. Příliš husté a v nadzemní vrstvě špatně průchodné porosty nejsou pro chřástala
optimální. Důležitá je rovněž přítomnost mokřin a pramenišť s rozptýlenými porosty křovitých
vrb. Z afrických zimovišť přilétá do České republiky v dubnu – květnu a zůstává zde do srpna –
října. Maximum výskytu připadá na období květen – srpen. Hnízdění v našich podmínkách
začíná v druhé polovině května a trvá do první poloviny srpna. Chřástal polní je sukcesivně
polygamní druh, o snůšku se stará pouze samice. Po snesení prvních vajec opouští samec samici
a láká samice v okolí nebo opouští lokalitu a odlétá i na velké vzdálenosti, kde opět zakládá nové
teritorium. Někdy se i samice mohou mezi první a druhou snůškou přemisťovat na větší
vzdálenosti. Samice běžně hnízdí dvakrát ročně.
Největší ohrožení pro chřástaly polní vyplývá ze současných způsobů zemědělského
hospodaření, zejména z rychlého mechanizovaného kosení velkých ploch luk od kraje ke středu.
Nejjednodušším ochranným opatřením je změna způsobu kosení tak, že louka je kosena od centra
směrem k okrajům a chřástalí rodinky mají možnost uniknout do okolních lučních porostů.
Významná je i doba seče, protože chřástalové hnízdí poměrně pozdě a nejsou schopni vyvést
mláďata před běžným termínem senoseče. Neblaze působí i likvidace lučních pramenišť
a mokřadů.
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Také pastva dobytka v hnízdní době způsobuje rychlé opuštění lokality chřástaly, protože pasoucí
se dobytek udupáváním a spásáním porostu na pastvině likviduje nezbytný vegetační kryt pro
chřástaly. Kromě toho se dobytek na pastvině často soustřeďuje na prameništích a ve vlhkých
částech pastvin u potoků, které patří k preferovaným stanovištím chřástala polního.
V posledních letech se zde zvyšuje tlak na zábor pozemků pro výstavbu větrných elektráren
(VTE) i v místech, které jsou obsazovány chřástaly či jsou situovány na území PO.
Na základě monitoringu stavu populace chřástala polního v ČR (Hora et al. 2018) se jeho
populace nachází v příznivém stavu. Stavy meziročně kolísají, místy však dochází i k poklesu
početnosti, zejména v důsledku intenzivního hospodaření na trvalých travních porostech.
Evropsky významná lokalita Králický Sněžník
Kód lokality: CZ0711016
Kraj: Olomoucký, Pardubický
Rozloha: 1725,0710 ha
Charakteristika EVL:
EVL zahrnuje území Králického Sněžníku a údolí Moravy, Malé Moravy a Prudkého potoka
mezi obcemi Velká Morava, Stříbrnice a hranicí s Polskem. Převážná část území je pokryta
lesními porosty, mezi nimiž jsou zastoupeny horské třtinové smrčiny (cca od 1100 m n. m.) ve
vrcholových partiích vybíhajících hřebenů. Maloplošně jsou zastoupeny rašelinné a podmáčené
smrčiny (na zamokřených stanovištích v horních částech údolí - převážně v okolí vrcholů Souš,
Podbělka, Tetřeví hora, Milíř, Sušina a Černá Kupa) a dále fragmenty horských papradkových
smrčin. Téměř celou Z polovinu a značný pás na V okraji tvoří porosty lesních kultur s
nepůvodními jehličnatými dřevinami v mozaice s přírodními biotopy. Hlavně v Z polovině
lokality jsou v kulturních smrčinách mozaikovitě zastoupeny fragmenty původních acidofilních
bučin. Údolní jasanovo-olšové luhy jsou zastoupeny pouze liniově na dně zaříznutých údolí při
vodních tocích (Morava, Malá Morava, Prudký potok). Na členitých svazích jsou také místy
zachovány fragmenty suťových lesů. Květnaté bučiny jsou vyvinuty minimálně, často v mozaice
s dalšími biotopy. Alpínské bezlesí je vyvinuto ve vrcholové partii Králického Sněžníku. Tvoří
jej maloplošné fragmenty vyfoukávaných a zapojených alpínských trávníků, subalpínské
brusnicové vegetace a v lavinové dráze subalpínské kapradinové nivy. Významné zastoupení má
acidofilní vegetace alpínských skal a drolin. Lokalita je velmi bohatá na prameniště. Nejhojněji
jsou zastoupena lesní prameniště bez tvorby pěnovců, méně luční prameniště bez tvorby pěnovců
a na jediném místě (pramen Moravy) subalpínské prameniště. Velmi cenná jsou otevřená
vrchoviště a vrchovištní šlenky vázaná zejména na srážky bohatý tzv. Mokrý hřbet.
Luční společenstva jsou zastoupena fragmentárně v údolí toku Moravy v J části území (obec
Velká Morava). Jedná se o mezofilní ovsíkové louky přecházející na zamokřených místech
v blízkosti toku do vlhkých pcháčových luk nebo devětsilových lemů horských potoků.
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Tab. č. 3: Přehled předmětů ochrany EVL Králický Sněžník
Kód

Stanoviště

Rozloha (ha)

Podíl (%)

4060

Alpínská a boreální vřesoviště

22,4736

1,3

6150

Silikátové alpínské a boreální trávníky

8,2146

0,47

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně

64,8361

3,75

7110

Aktivní vrchoviště

1,8059

0,1

8110

Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia
alpinae a Galeopsietalia ladani)

15,1166

0,87

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

3,0465

0,17

8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0,02

0

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

41,161

2,38

91D0

Rašelinný les

5,9902

0,34

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

863,2843

50

Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO nebudou lokality Natura 2000 dotčeny.
3.11 Památný strom
Památným stromem je dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, mimořádně významný
strom, skupina stromů a stromořadí, která jsou vyhlášena rozhodnutím orgánu ochrany přírody.
Na území obce rostou tři památné stromy. V části Velká Morava, nedaleko penzionu Moravanka
roste 150 let stará lípa s obvodem kmene 200 centimetrů, další památný strom roste u domu č.p.
27, je to také lípa s obvodem kmene 300 centimetrů. Památným stromem je také lípa velkolistá
v jižní části Horní Moravy.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO nebudou evidované památné stromy dotčeny.
3.12 Významný krajinný prvek (VKP), Přírodní park
VKP je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Mezi VKP definované dle výše uvedeného zákona
§3 odst. b) patří lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze,
parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary a
jiné objekty, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje dle § 6
s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou funkci.
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Významný krajinný prvek VKP ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. představuje v zájmovém
území les a vodní tok řeky Moravy, údolní nivy, remízy, meze. Registrované VKP se v zájmovém
území nenacházejí.
Území je součástí Přírodního parku Králický Sněžník. Tato vyhlášená oblast slouží k ochraně
mimořádných krajinářských kvalit území a zachování hodnotného krajinného rázu území.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO nebudou VKP dotčeny, stejně jako PP.
3.13 Územní systém ekologické stability (ÚSES), koeficient ES
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Cílem propojených jednotlivých skladebných prvků ve funkční síť ÚSES je především zajištění
ekologicky stabilních území, s podporou zachování a zvýšení rozmanitosti původních
biologických druhů a jejich společenstev, které povede k posílení biodiverzity krajiny.
Skladebné prvky ÚSES jsou rozdělovány podle biogeografického významu na lokální (místní),
regionální a nadregionální.
V řešeném správním území obce Dolní Morava se vyskytují následující skladebné prvky
územního systému ekologické stability krajiny nadregionálního a regionálního významu
a místní a lokální biocentra a biokoridory:
-

NRBK K84

-

RBC 385 Králický Sněžník (v tomto biocentru leží převážná část lesů Dolní Moravy)

-

RK 829, na němž leží 8 LBC

-

LBK Morava, na němž leží 6 LBC

-

LBK Mlýnský potok

Ze skladebních částí ÚSES se tedy v řešeném území nachází RBC Králický Sněžník (RBC 358),
v němž leží převážná část lesů Dolní Moravy. Dále celkem osm lokálních biocenter vložených
do regionálního biokoridoru RBK 829. Od jihu, podél řeky Moravy až do regionálního biocentra
358 Králický Sněžník, vede lokální biokoridor Morava, na němž je šest lokálních biocenter.
Z tohoto lokálního biokoridoru, podél Mlýnského potoka, je k severovýchodu veden lokální
biokoridor Mlýnský potok, na němž jsou dvě regionální biocentra. Lokální biokoridor Morava je
propojen směrem na západ s regionálním biokoridorem 829 krátkým regionálním biokoridorem
podél Hlubokého potoka a směrem na východ dvěma regionálními biokoridory.
Oba tyto biokoridory jsou vedeny podél vodotečí, přičemž na regionálním biokoridoru vedeném
podél Kamenického potoka je regionální biocentrum, které se mimo řešené území spojují
v regionální biokoridor Mlýnský potok.
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Ve volné krajině (jižní část území) jsou navrženy interakční prvky zajišťující stabilitu celého
prostoru.
Všechny skladebné prvky ÚSES jsou funkční.
Koeficient ekologické stability krajiny obce Dolní Morava je 2,28.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO nebude dotčen stávající stav skladebných prvků ÚSES.
3.14 Obyvatelstvo a kulturní památky
Základní statistické údaje dle dat ČSÚ a Veřejné správy měst a obcí (www.obce.cz)
Statistické údaje
Katastrální výměra:

3.661 ha

Počet částí:

3

Počet obyvatel:

275

Z toho v produktivním věku:

178

Průměrný věk:

33,9 let

Pošta:

Ne

Škola:

Ne

Zdravotnické zařízení:

Ne

Policie:

Ne

Kanalizace (ČOV):

Ne

Vodovod:

Ano

Plynofikace:

Ne

Horská podkova Králického Sněžníku stojí v nejzazším – východním cípu Čech, vklíněném dnes
mezi klodzkou část Polska na západě a Moravou na východě. Nedaleko vrcholu Králického
Sněžníku stojí trojmezní kámen Českého království, Moravského markrabství
a Kladského hrabství. Pro historický vývoj území v okolí Králického Sněžníku, potažmo celého
Králicka, byla tato jeho okrajová či hraniční poloha zásadní. „Mohutné pohoří Králického
Sněžníku mezi hradbou Orlických hor a Jeseníků bylo vždy mocnou ochranou naší vlasti a také
příčinou pozdějšího pronikání Slovanů v odlehlé končiny.
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Jejich sídliště připomínají názvy obcí Dolní, Prostřední a Horní Lipka, Orlice, Mladkov
(Mládek), Boříkovice (Bořek), Morava, Červený Potok, Lichkov (Lichkův dvůr) aj.“ Důležitou
roli centra zdejšího území plnily vždy Králíky, dnes již spíše menší podhorské město
s charakteristickým jádrem typickým pro pohraniční města nacházející se v oblastech
s významným podílem německy hovořícího obyvatelstva. První zmínka o Králíkách se datuje
k roku 1357, přestože jejich vznik spadá patrně již do 12. století.
V té době nesly Králíky jméno německých přistěhovalců – Grulich. Český název se objevuje až
z kraje 17. století. Na počátku 18. století byl na kopci nad městem na Hoře matky Boží postaven
klášter – Hedeč, zásadní krajinná dominanta celého Králicka. Rozmach města nastal
v polovině 18. století po odstoupení Kladska Prusku, kdy se do Králík přesunulo hojně nových
obyvatel. Od 30. let 19. století se začíná v Králíkách rozvíjet textilní výroba, která
v meziválečném období poskytovala obživu více než tisícovce lidí. Po 2. světové válce přichází
do Králík také strojírenství (elektrotechnický závod Tesla). Příhraniční poloha Králicka
a potřeba ochrany státu dala ve 30. letech minulého století vzniknout vojenskému opevnění, jehož
prvky byly zbudovány i ve vrcholových partiích Králického Sněžníku – východním hřebeni
v okolí Sušiny a Podbělky k jihu i východu. Hojný počet obranných objektů se nachází v okolí
Králík, odkud jejich linie přechází do sousedních Orlických hor.
Vlastní obec Dolní Morava rozkládající se pod horstvem Králického Sněžníku se skládá ze tří
katastrálních obcí – Velká Morava, která patřila dříve pod okres Šumperk, na české straně jsou
obce Dolní Morava a Horní Morava. Historická zemská hranice Čech a Moravy prochází
(s výjimkou nejsevernější části obce) středem řeky Moravy. První zmínka o obci pochází již
z roku 1382, přičemž osídlení zde je již doloženo k roku 1325.
Indikátory kulturních či historických hodnot mohou být předměty ochrany dle zákona
č. 20/1987 o státní památkové péči. V zájmovém území není vyhlášena archeologická, městská,
vesnická, krajinná památková rezervace či zóna. Památkově chráněným objektem v evidenci
národního památkového ústava je empírový kostel sv. Aloise na Velké Moravě z roku 1801 a
dvě sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiří, sv. Prokopa a Archanděla Michaela.
Nejedná se o území patřící mezi významné archeologické lokality, přestože výskyt
archeologických nalezišť nelze zcela vyloučit.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
Nerealizací Změny č. 8 ÚPO nebudou vytvořeny předpoklady pro rozvoj ploch pro bydlení,
posílení občanského vybavení, rekreačních možnosti, zvýšení turistické atraktivity území,
zlepšení dopravní infrastruktury, resp. parkovacích kapacit.
3.15 Doprava
Dopravní přístup do širšího území zajišťují především silnice I. třídy a to ve směru sever - jih
silnice I/43 (Brno - Svitavy - Králíky - st. hranice), která má vazbu na silniční síť Polské
republiky, a to prostřednictvím hraničního přechodu Dolní Lipka - Boboszów. Na ni v jižní části
území navazuje silnice I/11 (Hradec Králové - Žamberk - Šumperk). Další významnou trasou je
silnice II/312 (Žamberk - Králíky). Tato silnice je na západě připojena v prostoru Žamberka na
silnici I/11 (Hradec Králové - Šumperk) a na východě v prostoru Dolní Lipky se připojuje na
silnici I/43, od které se v Králíkách opět odpojuje a pokračuje východním směrem na
Hanušovice.
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Kromě silniční dopravy je v širším území zastoupena i železniční doprava, a to železničními
tratěmi č. 024 Ústí n/Orlicí - Letohrad - Lichkov - Hanušovice a č. 025 Dolní Lipka - Štíty. Z
širších hledisek má pro území dopravní význam především úsek železniční tratě č. 024 Letohrad.
Dopravní páteř zástavby obce Dolní Morava tvoří silnice III. třídy, na kterou se napojují místní
komunikace, zabezpečující dopravní dostupnost pro bydlení a vybavenost.
V obci se křižuje lokální cyklostezka s dálkovou cyklistickou trasou Orlické hory. V obci se
křižuje řada značených turistických tras, které vedou jak do oblasti Orlických hor, tak i do
Jeseníků.
V souvislosti s provozem lyžařského areálu funguje v území rovněž vertikální doprava, která
zahrnuje lyžařské vleky a lanovku, dále jsou využívány sněžné skútry a sněžné rolby.
Vliv nulové varianty na složky ŽP:
V případě, že nebude uplatněn návrh Změny č. 8 ÚPO, zůstane stávající silniční systém zachován
a nebudou vytvořeny podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury. Změnou č. 8 ÚPO je
navržena plocha dopravy pro parkoviště, které doplní chybějící kapacity v návaznosti na stávající
sportovní rekreační areál. Rovněž Změna č. 8 navrhuje modernizaci vertikální dopravy, resp.
lanových drah, vymezuje koridor drážní dopravy pro umístění KLD.
3.16 Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Obec Dolní Morava je zásobována z veřejného vodovodu.
Zneškodňování odpadních vod
Obec není v současné době odkanalizována a není optimálně řešena likvidace odpadních vod.
Změna č. 8 ÚPO vytváří podmínky pro realizaci centrální ČOV jako veřejného zájmu.
Zásobování elektrickou energií
V řešeném území jsou rozvody nadzemního elektrického vedení VN a podmínky pro vybudování
nových trafostanic.
Zásobování plynem
Řešené území není plynofikováno.
Nakládání s odpady
V obci je prováděn svoz komunálního odpadu a je zaveden sběr separovaného odpadu.
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Vliv nulové varianty na složky ŽP:
V případě, že nebude uplatněna Změna č. 8 ÚPO, nedojde k vytvoření podmínek pro centrální
ČOV v obci a dále pro vznik vodní nádrže pro zasněžování, což je limitní pro budoucnost
lyžování v Dolní Moravě.

4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně
plánovací dokumentace významně ovlivněny
Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí v hodnocené lokalitě je uveden
v předchozí kapitole č. 3. Podrobné hodnocení vlivů návrhových ploch Změny č. 8 ÚPO je řešeno
v kapitole 6.
Realizací nových ploch vymezených ve Změně č. 8 ÚPO mohou být dotčeny následující složky
a charakteristiky životního prostředí:
➢ ovzduší
➢ vody
➢ krajinný ráz
➢ Přírodní park
➢ Natura 2000
➢ ÚSES, migračně významná území
➢ ZPF
➢ PUPFL
➢ Flóra, fauna, ekosystémy
➢ Silniční doprava
➢ Hluková zátěž
➢ Technická infrastruktura
➢ Obyvatelstvo
4.1 Ovzduší
Z odborného odhadu větrné růžice ČHMÚ Praha vyplývá, že největší četnost výskytu má jižní
vítr s 25,57 %. Četnost výskytu bezvětří je 0,06 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 18,97 % případů, vítr o rychlosti
od 2,5 do 7,5 m/s lze očekávat v 74,59 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 6,44 %
případů. I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové
podmínky se vyskytují v 59,97 % případů.
Kvalita ovzduší je v oblasti Králického Sněžníku dobrá.
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V obci Dolní Morava je soustředěno rekreační středisko a oblast je adekvátně tomu využívána,
při absenci významných zdrojů znečištění ovzduší. Dopravní zatížení zájmového území je
poměrně nízké. Rovněž v souvislosti s faktem, že silnice z obce Dolní Morava ke střediskům je
slepá.
Předmětné území nepředstavuje oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Stávající imisní situace je ovlivňována především emisemi z dopravy po místních komunikacích,
z obslužné dopravy, provozem stávajícího areálu.
Změna č. 8 ÚPO vytváří potenciál pro vznik nových zdrojů znečištění ovzduší – zejména se jedná
o plochu dopravy pro parkoviště. Další zdroje znečištění ovzduší mohou vznikat ve spojitosti
s vymezenými plochami pro bydlení, plochami občanské vybavenosti, či plochou technické
infrastruktury (pro realizaci centrální ČOV).
V rámci Změny č. 8 ÚPO nejsou navrhovány plochy, které by zakládaly rámec pro umístění
významných zdrojů znečištění ovzduší spojených s výrobou, či průmyslem.
Pozitivně může být stávající kvalita ovzduší ovlivněna v souvislosti s navrženou plochou zeleně
mimo PUPFL.
4.2 Vody
Zájmové území náleží do povodí Moravy – Morava po Moravskou Sázavu (číslo hydrologického
pořadí 4-10-01-001). Celková plocha vodohospodářsky významného toku řeky Moravy povodí
je 43,054 km2. Údolím protéká vlastní tok řeky Moravy. Bočními přítoky jsou Hluboký potok,
Mlýnský potok, Kamenický potok, Kopřivák, Poniklec a další bezejmenné přítoky.
Průtok řeky Moravy je vysoce variabilní v závislosti na ročním období a klimatických
podmínkách. Řeka Morava má stanovené záplavové území, s nímž předkládaný záměr územně
nekoliduje.
Zájmové území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žamberk –
Králíky, vyhlášené NV ČSR 10/1979.
Změnou č. 8 ÚPO vznikají potenciální zdroje znečištění povrchových vod, zejména s ohledem
na produkci vod odpadních. Změnou č. 8 ÚPO je navrhována plocha technické infrastruktury pro
centrální ČOV, což představuje pozitivní faktor z hlediska možné kontaminace povrchových
vod. Pro vymezení návrhové plochy pro tuto stavbu ve veřejném zájmu se upravuje plocha
nejvyšší zátopy poldru 16.
Dále je navržena vodní plocha jako vodní nádrž pro zasněžování. Předpokládaný objem nádrže
je do 100.000 m3 . Vybudování vodní nádrže je předpokladem pro udržení možností lyžování
v dotčeném území.
Zastavitelné plochy rovněž představují určitou míru negativního vlivu na přirozené retenční
schopnosti území. Plocha pro zeleň mimo PUPFL naopak znamená pozitivní vliv na zlepšení
přirozených zasakovacích schopností v území a udržení vody v krajině.
S návrhovými plochami, které vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, zvýšení ubytovacích kapacit
a občanské vybavenosti souvisí rovněž zvýšené nároky na spotřebu pitné vody.
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4.3 Krajinný ráz
Zájmová oblast – pohoří Králického Sněžníku, z hlediska přírodní charakteristiky velmi zřetelně
vymezené, představuje v měřítku celé České republiky unikátní území.
Celé zájmové území je velké krajinářské i ekologické hodnoty.
Králický Sněžník svými estetickými kvalitami patří plnohodnotně k hraničním pohořím, která
přísluší mezi krajinářsky nejhodnotnější celky na našem území.
Jedná se plošně o nijak rozlehlý, avšak velmi výrazný orogén, náležející do pásma našich
hraničních sudetských horstev. Větší část pohoří zasahuje na území sousedního Polska. Nejvyšší
bod celého pohoří nesoucí rovněž název Králický Sněžník, dosahuje výšky 1 423 m n. m. a stojí
v ohbí k jihu otevřené podkovy, kterou část pohoří na našem území vytváří. To řadí pohoří
Králického Sněžníku k našim nejvyšším pohořím – za Krkonoše a nedaleký Hrubý Jeseník. Vedle
hlavního vrcholu se zde nachází několik dalších vrcholů překračujících výrazně 1 000 metrů
nadmořské výšky – na západním (hraničním) hřebeni Klepý (1 144 m n. m.) a Malý Sněžník (1 338
m n. m.), na protějším pak Stříbrnická (1 250 m n. m.), Sušina (1 321 m n. m.), Podbělka (1 308 m
n. m.), Slamník (1 233 m n. m.), Sviní Hora (1 074 m n. m.) atd. Vrcholová část Králického
Sněžníku náleží (společně s výše uvedenými horstvy) na našem území k oblastem vystupujícím
nad horní hranici (klimatického) rozšíření lesa – vyskytuje se zde subalpínský vegetační stupeň.
Cenným přírodním rysem je výskyt mrazových forem zvětrávání ve vrcholových partiích – hojná
kamenná moře.
Specifický aspekt představuje konfigurace terénu ve tvaru k jihu otevřené podkovy. Významná je
i vertikální dimenze území (celkové převýšení území překračuje 800 metrů) a rovněž šíře údolní
deprese horního toku Moravy. Směrem po toku, údolní svahy po obou stranách říčky mírně ztrácejí
na energii (mírnější sklon) a údolí se rozšiřuje. Z exponovaných výhledových míst (např. Hora
matky Boží, Jižní část Orlických hor se Suchým vrchem) se společně s Králickým Sněžníkem
v krajinné scéně uplatňují i sousední pohoří – Orlické Hory, Hanušovická vrchovina, popř.
i Rychlebské hory.
Velmi zřetelným rysem území je přítomnost výrazných horizontů – většinou zalesněných vysoko
položených hřebenových partií jednoznačně vymezujících prostor.
Charakteristickým přírodním rysem je vysoká lesnatost, která v severní části přesahuje 90 %. Tam
les zcela dominuje, jižní část území se naopak vyznačuje převahou pastvin. Hlavní dřevinou je
smrk, který má především ve vyšších polohách areál svého přirozeného rozšíření. Část
hřebenových poloh zalesnění však postrádá. Větší bezlesé enklávy tvoří i protáhlé plochy
sjezdovek na úbočí východního hřebene. V jižní části, kde již reliéf dosahuje menšího převýšení
a terén nižší sklonitosti, les ustupuje, rozšiřují se louky a pastviny. Přechodová část mezi těmito
matricemi je poměrně bohatá na rozptýlenou zeleň – remízy, liniové porosty (meze), solitéry.
Zřetelně více jsou tyto členící prvky zastoupeny na západních svazích údolí, kde se vyskytují
i větší, avšak izolované lesní celky. Kolem toku Moravy a u bystřin se vyskytují skupiny dřevin
a břehové porosty, v jižních partiích i orná půda, která je rozčleněna mezemi.
Celé území obce leží v Přírodním parku Králický Sněžník, který slouží především k ochraně
mimořádných krajinářských kvalit území.
Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti 27 – Hrubý Jeseník. Porosty se nacházejí
v 5. jedlobukém až 7. bukosmrkovém lesním vegetačním stupni.
Horská podkova Králického Sněžníku stojí v nejzazším – východním cípu Čech, vklíněném dnes
mezi klodzkou část Polska na západě a Moravou na východě.
40

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA, ZMĚNA Č. 8
hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území

Nedaleko vrcholu Králického Sněžníku stojí trojmezní kámen Českého království, Moravského
markrabství a Kladského hrabství. Pro historický vývoj území v okolí Králického Sněžníku,
potažmo celého Králicka, byla tato jeho okrajová či hraniční poloha zásadní. Mohutné pohoří
Králického Sněžníku mezi hradbou Orlických hor a Jeseníků bylo vždy mocnou ochranou naší
vlasti a také příčinou pozdějšího pronikání Slovanů v odlehlé končiny.
Jejich sídliště připomínají názvy obcí Dolní, Prostřední a Horní Lipka, Orlice, Mladkov (Mládek),
Boříkovice (Bořek), Morava, Červený Potok, Lichkov (Lichkův dvůr) aj. Důležitou roli centra
zdejšího území plnily vždy Králíky, dnes již spíše menší podhorské město s charakteristickým
jádrem typickým pro pohraniční města nacházející se v oblastech s významným podílem německy
hovořícího obyvatelstva.
4.4 Přírodní park
Celá pramenná oblast Moravy až k Červenému potoku (údolní podkova vymezená hřebenovými
partiemi) byla vyhlášená jako přírodní park Králický Sněžník.
4.5 Natura
Do katastrálního území Velká Morava, kde jsou umístěny posuzované návrhové plochy, zasahují
dvě lokality soustavy Natura 2000. Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Králický Sněžník
(CZ0530146) a Ptačí oblast Králický Sněžník (CZ0711016).
Všechny hodnocené návrhové plochy se nacházejí mimo území EVL Králický Sněžník.
K ovlivnění předmětů ochrany může potenciálně dojít, dle stanoviska AOPK ČR, Regionálního
pracoviště Správa CHKO Jeseníky, působením nepřímých vlivů spojených se zvýšenou
návštěvností území.
Všechny hodnocené návrhové plochy se alespoň z části nacházejí na území PO Králický Sněžník,
je tedy třeba vyhodnotit, zda jejich realizací může dojít k ovlivnění populace chřástala polního,
který je zde jediným předmětem ochrany.
Dotčení jiných součástí soustavy Natura 2000 na území ČR je s ohledem na umístění ploch
a navržený způsob jejich využití vyloučeno.
Všechny hodnocené návrhové plochy se nacházejí mimo území EVL Králický Sněžník.
K přímému ovlivnění předmětů ochrany, kterými jsou přírodní stanoviště, tedy na území EVL
nedojde. Hodnocení je zaměřeno na možnost ovlivnění předmětů ochrany v souvislosti s rizikem
zvýšené návštěvnosti území EVL vyvolané realizací záměrů na některých návrhových plochách.
Na území EVL, které nejblíže přiléhá k návrhovým plochám (konkrétně ke koridoru 28) se
z jejích předmětů ochrany nachází přírodní stanoviště 9410 - Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea). Stanoviště zde má různou míru reprezentativnosti v závislosti na způsobu lesního
hospodaření.
Jediným předmětem ochrany PO Králický Sněžník je chřástal polní, který využívá výhradně
bezlesé biotopy. V měsících květen - červenec roku 2019 proběhla v zájmovém území terénní
šetření za účelem zjištění výskytu chřástala polního na návrhových plochách. Výskyt byl
sledován na základě hlasových projevů ve večerních a nočních hodinách a bylo také využito
magnetofonové nahrávky k provokaci samců. Dále byly využity starší údaje autora posouzení
a dostupná data z Nálezové databáze ochrany přírody (AOPK ČR 2019).
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Dalším zdrojem údajů o výskytu chřástala polního byly výsledky jeho pravidelného monitoringu
na území PO Králický Sněžník (Zámečník 2018). Údaje o výskytu byly dále získány od
soukromého zemědělce p. Stejskala v Dolní Moravě a dalších místních znalců. K dispozici také
byly údaje z biologických průzkumů a hodnocení vlivů záměrů dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, které byly realizovány nebo jsou plánovány v k.ú. Dolní Morava, Horní Morava
a Velká Morava.
Všechny návrhové plochy byly na území PO Králický Sněžník vyhodnoceny také z hlediska
potenciálního významu jako vhodného biotopu chřástala polního.
Tab. č. 4: Přehled návrhových ploch s uvedením, zda byl jejich vliv na EVL Králický Sněžník vyloučen
či nikoliv.
Označení
plochy

Vliv

Poznámka

18

Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
nevyloučen (vybudování parkoviště může vést ke zvýšení kapacity areálu
a návštěvnosti území EVL).

28

Koridor leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
nevyloučen (výstavba kabinové lanovky) usnadní přístup do blízkosti EVL a může vést
ke zvýšení její návštěvnosti.

38

vyloučen

Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(výstavba zasněžovací nádrže) povede ke zatraktivnění lyžařského areálu
Sněžník, ale nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.

4a8, 4b8, 4c8

vyloučen

Plochy leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(rozšíření sjezdových tratí), povede ke zatraktivnění lyžařského areálu
Sněžník, ale nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.

5a8

vyloučen

Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(výstavba lyžařské lanovky), povede ke zatraktivnění lyžařského areálu
Sněžník, ale nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.

5b8

vyloučen

Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(rozšíření sjezdových tratí), povede ke zatraktivnění lyžařského areálu
Sněžník, ale nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.

vyloučen

Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(sklad pro zasněžování) zlepší provozní možnosti v areálu Sněžník, ale
nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.

8

6

78

88

98

Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
nevyloučen (rozšíření ubytovacích kapacit) může vést ke zvýšení kapacity areálu a
návštěvnosti území EVL.
vyloučen

Plocha leží ve značné vzdálenosti od území EVL Králický Sněžník,
navržená změna využití (ČOV) nepovede ke zvýšení návštěvnosti území
EVL.

Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
nevyloučen (vybudování parkoviště) může vést ke zvýšení kapacity areálu
a návštěvnosti území EVL.
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10a8

Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
nevyloučen (rozšíření ubytovacích kapacit) může vést ke zvýšení kapacity areálu a
návštěvnosti území EVL.

10b8

vyloučen

Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(plocha zeleně) nemůže mít ani dálkový vliv na předměty ochrany a
celistvost EVL.

118

vyloučen

Plocha leží ve značné vzdálenosti od území EVL Králický Sněžník,
navržená změna využití (rodinné bydlení) nepovede ke zvýšení
návštěvnosti území EVL.

Tab. č. 5: Přehled návrhových ploch s uvedením, zda byl jejich vliv na PO Králický Sněžník vyloučen či
nikoliv.
Označení
plochy

Vliv

18

nevyloučen

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.

28

nevyloučen

Koridor leží na území PO Králický Sněžník, na části plochy se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.

38

vyloučen

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.

4a8, 4b8, 4c8

vyloučen

Plochy leží na území PO Králický Sněžník, na plochách se nevyskytuje
chřástal polní ani jeho potenciální biotop.

5a8

nevyloučen

5b8

vyloučen

68

nevyloučen

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.

78

nevyloučen

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.

88

nevyloučen

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.

98

vyloučen

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.

10a8

vyloučen

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.

10b8

vyloučen

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.

118

nevyloučen

Poznámka

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.

Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na lokalitě se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.
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4.6 ÚSES, migračně významná území
Na území obce jsou stávajícím ÚP vymezeny následující plochy níže uvedených biocenter
a biokoridorů, které jsou vymezeny jako nezastavitelné.
Plochy níže uvedených biocenter a biokoridorů je nutno považovat za nezastavitelné:
nadregionální biokoridor K84, regionální biocentra 358 Králický Sněžník a 9009 Klepáč,
regionální biokoridory 829A a 829B, místní biocentra MC1 – MC16 a místní biokoridory MK1
– MK14.
Změna č. 8 ÚPO nevytváří v nezastavěném území nové bariéry, které by zhoršily migrační
prostupnost krajiny jak pro živočichy, tak pro člověka. Zároveň respektuje celkovou koncepci
ÚSES (na všech úrovních) stanovenou již v ÚP, kterou nemění.
4.7 ZPF
Celková rozloha řešeného území činí 3 657 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální
podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je
zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní porosty
(75,8 %). Trvalé travní porosty tvoří 18,5 %. Dále se zde vyskytuje orná půda (2,5 %) ostatní
plochy (2,3 %), vodní a zastavěné plochy (0,4 %). Zahrady zabírají pouze 0,2 % území.
Převážná část vymezených návrhových ploch je vymezena v návaznosti na ZÚ či na plochy
areálů zimních sportů.
Předpokládané odnětí se týká především půd nižších tříd ochrany ZPF. Návrhové plochy jsou
vymezeny v uceleném tvaru v ZÚ nebo v návaznosti na ZÚ.
Z celkového rozsahu 18,991 ha návrhových ploch je vymezeno na ZPF 5,692 ha.
Některé z ploch jsou navrženy také na bonitně nejcennějších půdách, ovšem v nezbytně nutném
případě - k takto nezbytně dotčeným patří půdy l. třídy ochrany v rozsahu 0,131 ha – v ploše 88
jde o dotčení převažujícím veřejným zájmem – vytvořením územních podmínek pro realizaci
obecní ČOV, v ploše 118 jde o plochu pro umístění RD s tím, že v části dotýkající se vysoce
hodnotné půdy I. třídy ochrany nebudou umístěny žádné stavby a bude sloužit jako zahrada bez
odnětí ze ZPF.
Přestože koridor drážní dopravy 28 zaujímá rozlohu cca 4,625 ha ZPF, bude zábor půdního fondu
zanedbatelný (v řádů max. desítek m2), protože koridor je vymezen pro umístění kabinové lanové
dráhy a odnětí půdního fondu bude realizováno pouze pro podpory vlastní lanové dráhy a pro
střední a horní stanici.
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Tab. 6: Zábor ZPF v rámci zastavitelných ploch v jednotlivých třídách ochrany

TŘÍDA OCHRANY

ZASTAVITELNÁ PLOCHA
PLOCHA PŘESTAVBY

I.

0,131 ha

II.

0 ha

III.

0 ha

IV

2,168 ha

V.

3,393 ha

Celkový zábor ZPF

5,692 ha

Změnou č. 8 ÚPO jsou vypuštěny plochy 181, 491 (plochy občanského vybavení, tělovýchova
a sport) a plochy 171 a 1441 (plochy sjezdových tratí). Změna č. 8 navrací do ZPF 1,327 ha ploch.
4.8 PUPFL
Všechny dotčené pozemky v zájmovém území jsou ve vlastnictví České republiky a jsou
spravovány státním podnikem Lesy České republiky.
LHC:

Hanušovice 1 (1222) , LHP s platností 1.1. 2015 - 31.12.2024

Lesní správa:

Hanušovice

Jednotky prostorového rozdělení lesa: oddělení 818, 819
Kategorie lesa:

les hospodářský

Lesní společenstva jsou zastoupena jehličnatými porosty s převahou smrku ztepilého, menší
příměs buku lesního, jedle bělokoré a javoru klenu. V mladších porostech je pomístné zastoupení
břízy bradavičnaté. Svahy jsou již nyní rozčleněny třemi sjezdovými tratěmi. Vzhledem
k druhové skladbě porostů jsou starší a středněvěké kmenoviny náchylné na poryvy bořivých
větrů, což se projevuje i v současných klimatických podmínkách.
Lesní pozemky jsou návrhem Změny č. 8 ÚPO dotčeny. Jedná se o celkový zábor 10,53 ha.
Přestože koridor drážní dopravy 28 zaujímá rozlohu cca 40,519 ha PUPFL, bude zábor
zanedbatelný (v řádů max. desítek m2), protože koridor je vymezen pro umístění kabinové lanové
dráhy
a odnětí bude realizováno pouze pro podpory vlastní lanové dráhy a pro střední a horní stanici.
Změna č. 8 ÚPO nevymezuje novou plochu lesní.
Změnou č. 8 ÚPO se do PUPFL navrací pozemky o rozloze 0,350 ha.
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4.9 Flóra, fauna, ekosystémy
Návrhem Změny č. 8 ÚPO je dotčeno ZCHÚ, lokality Natura 2000, Přírodní Park. Jako VKP ze
zákona budou zasaženy zejména lesní porosty. Návrhem Změny č. 8 ÚPO může být rovněž
zasažen ekosystém vodního toku řeky Moravy.
Nově vymezenými zastavitelnými plochami není zasaženo do skladebných prvků ÚSES.
Stručná charakteristika přírodních poměrů na návrhových plochách (Losík, Hodnocení Natura,
leden 2021):
18

Plocha parkování na pozemku p. č. 5560/1 v k. ú. Velká Morava.
Na ploše se nachází pravidelně sečený luční porost, který byl v minulosti intenzifikován
hnojením a nejspíše i dosetím produkčních druhů trav. Dominantními druhy jsou kostřava
červená, srha laločnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá a bojínek luční. Dále se zde
vyskytují běžné luční druhy jako psineček obecný a trojštět žlutavý, kopretina bílá, kerblík
lesní, svízel bílý, jetel plazivý, jetel luční, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, kokrhel
menší, pryskyřník prudký, hrachor luční, starček přímětník, škarda dvouletá, máchelka
podzimní, kontryhel obecný a světlík lékařský. Většina plochy je pravidelně sečená dvakrát
ročně. Součástí plochy je i navážka zeminy, která je zarostlá ruderální vegetací s druhy, jako
jsou locika kompasová, merlík bílý, kopřiva dvoudomá a pelyněk černobýl. Výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin nebyl na ploše zaznamenán.
Přítomnost chřástala polního nebyla na této ploše při aktuálním průzkumu v roce 2019
zaznamenána. Druh zde nebyl zjištěn ani v předchozích letech. Dle výsledků pravidelného
monitoringu chřástala polního na území PO Králický Sněžník se užívané teritorium tohoto
druhu nachází v lučním porostu cca 300 m jihovýchodním směrem od návrhové plochy
(Zámečník 2018).
Charakter lučních porostů odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, nicméně
porosty na zájmové ploše jsou relativně řídké a suché, chřástal polní preferuje stanoviště s
alespoň maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí biotopy zpravidla hostí větší
množství hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Významným limitujícím
faktorem pro výskyt chřástala je také působ využívání travních porostů. Pravidelná seč, která
na zájmové ploše probíhá v hnízdním období, významně omezuje možnosti výskytu chřástala
polního. Severní část plochy se navíc nachází v blízkosti letní bobové dráhy a dochází zde k
rušení při jejím provozu. Za současného stavu lze návrhovou plochu charakterizovat jako
potenciálně vhodný biotop pro chřástala, avšak jeho výskyt je zde limitován stávajícím
managementem.

28

Kabinová lanovka z areálu U Slona k chatě Slaměnka.
Koridor zahrnuje plochu o rozloze přes 45 ha, která je z větší části pokryta lesem.V rámci
této plochy se počítá s umístěním lanové dráhy, která bude začínat na úpatí údolního svahu
v nadmořské výšce kolem 660 m a končí u chaty Slaměnka ve výšce 1110 m n. m. V dolní
části plocha zahrnuje odlesněné pozemky sjezdovek s vegetací běžných lučních druhů.
Dominují trávy jako kostřava červená, kostřava luční, psineček obecný, srha laločnatá, tomka
vonná, bojínek luční a ovsík vyvýšený. Z bylin se zde vyskytují kopretina bílá, pryskyřník
prudký, zvonek rozkladitý, kakost luční, bolševník obecný, bedrník obecný, vikev ptačí,
kontryhel, kohoutek luční, šťovík kyselý, svízel bílý, jetel luční, jetel plazivý, pampeliška
lékařská, rozrazil rezekvítek, máchelka podzimní, prasetník kořenatý, třezalka tečkovaná
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a jitrocel kopinatý. Výše při okraji lesa jsou luční porosty chudší na živiny a dominují zde
psineček obecný, trojštět žlutavý, metlička křivolaká, kostřava červená, lipnice širolistá,
metlice trsnatá, dále zde kromě výše jmenovaných druhů rostou také psárka luční, místy
i ostřice třeslicovitá a medyněk vlnatý. Z bylin pak černohlávek obecný, rdesno hadí kořen,
vikev ptačí, ptačinec trávovitý, chrastavec rolní a silenka nadmutá.
Při okraji lesa se vyskytují listnaté dřeviny (bříza bělokorá, topol osika, javor klen), v jejich
podrostu růže šípková, ostružiníky, metlička křivolaká, vrbovka horská, děhel lesní, konopice
pýřitá, kapraď samec, knotovka obecná a protěž lesní.
Výše je koridor umístěn v lesních porostech, které jsou převážně tvořené kulturami
s převahou smrku ztepilého. V důsledku probíhající gradace lýkožrouta byla významná část
porostů vytěžena. Kromě smrku jsou v porostech přimíšeny také buk lesní, javor klen, jedle
bělokorá, modřín opadavý a jeřáb ptačí. Tyto stromy jsou na pasekách ponechávány jako
výstavky. V podrostu se vyskytují brusnice borůvka, metlička křivolaká, bika lesní, starček
vejčitý, věsenka nachová, třtina chloupkatá, šťavel kyselý, pstroček dvoulistý, kapraď samec,
třtina rákosovitá, bika bělavá, šťavel kyselý, jestřábník zední, ostružiník ježiník a ostružiník
maliník. Tyto druhy zarůstají také nové paseky, kde se k nim přidávají třtina křovištní,
vrbovka horská, brusnice borůvka a ostružiník křovitý. Součástí plochy je i část stávající
sjezdovky pod Stezkou v oblacích. Zde je vegetace narušovaná, tvořená převážně borůvkou,
metličkou křivolakou a mechy.
Na novějších sjezdovkách je vegetace dosud jen sporadicky vyvinutá. V nejvyšší části
koridoru se nachází mladší porosty smrku ztepilého, které jsou v důsledku silného zastínění
bez bylinného podrostu, jen místy se zde vyskytují třtina chloupkatá, metlička křivolaká,
šťavel kyselý a brusnice borůvka. Na okrajích porostů se vyskytují také bříza bělokorá a jeřáb
ptačí. Ze zvláště chráněných druhů rostlin se v podrostu lesů na ploše koridoru ojediněle
vyskytuje ohrožená plavuň pučivá.
Přestože navrhovaný koridor zaujímá rozlohu cca 4,625 ha na ZPF a 40,519 na PUPFL, bude
zábor biotopů výrazně menší, protože plánovaná stavba KLD bude vyžadovat vytvoření
relativně úzkého průseku v lesních porostech. Zásah do travních porostů bude omezen na
dočasné narušení při stavbě a trvalý zábor pro umístění podpor lanové dráhy a pro dolní
stanici.
Většina koridoru zasahuje do lesních porostů, které chřástal polní neosidluje. V dolní části,
kde koridor zahrnuje stávající sjezdovky, nebyla přítomnost chřástala polního při průzkumu
v roce 2019 zaznamenána. Druh zde nebyl zjištěn ani v předchozích letech. Charakter
lučních porostů odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, nicméně porosty na
zájmové ploše jsou relativně řídké a suché, chřástal polní preferuje stanoviště s alespoň
maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí biotopy zpravidla hostí větší množství
hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Významným limitujícím faktorem pro
výskyt chřástala je také působ využívání travních porostů. Pravidelná seč, která na zájmové
ploše probíhá v hnízdním období významně omezuje možnosti výskytu chřástala polního.
Spodní část plochy je také ovlivňována rušením při provozu bobové dráhy a dalších letních
aktivitách provozovaných v rámci areálu Sněžník. Za současného stavu lze spodní bezlesou
část návrhové plochy charakterizovat jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala, avšak
jeho výskyt je zde limitován stávajícím způsobem využití.
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38 Vodní nádrž (o objemu 65.000 m3) pro zasněžování na pozemku p. č. 5651/7 v k. ú.
Velká Morava.
Na ploše se v současnosti nachází hospodářský les tvořený monokulturou smrku ztepilého.
Porost je postupně těžen v důsledku gradace lýkožrouta. Kromě smrku se zde jen sporadicky
vyskytuje javor klen. Javory rostou na snosech kamenů, které svědčí o tom, že porost byl
založený na dříve odlesněných plochách. Bylinné patro na většině plochy chybí. Sporadicky
se zde vyskytují šťavel kyselý, bukovinec osladičovitý, metlička křivolaká, netýkavka
malokvětá a papratka samičí.
Chřástal polní se na této ploše nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop.
K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
4a8, 4b8, 4c8 Sjezdová trať F – dokončení propojení areálu Sněžník s areálem U Slona.
Také na této ploše se nacházejí hospodářské lesy s převahou smrku, které jsou postupně
těženy. Charakter vegetace je stejný jako na ploše 38.
Chřástal polní se na této ploše nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop.
K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
5a8

Lanová dráha 3 – jedná se o výměnu vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou
lanovku ve stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou
trať.
Plocha zahrnuje koridor lanové dráhy, který je veden po stávající sjezdovce. Na většině
plochy se nacházejí pravidelně sečené luční porosty s dominancí trav, jako jsou kostřava
červená, kostřava luční, psineček obecný, tomka vonná, bojínek luční a ovsík vyvýšený.
Z bylin se zde vyskytují kopretina bílá, pryskyřník prudký, zvonek rozkladitý, kakost luční,
bolševník obecný, bedrník obecný, vikev ptačí, kontryhel, kohoutek luční, šťovík kyselý,
svízel bílý, jetel luční, jetel plazivý, pampeliška lékařská, rozrazil rezekvítek, máchelka
podzimní, prasetník kořenatý, třezalka tečkovaná a jitrocel kopinatý. Výše se nacházejí
kamenné snosy se solitérními javory kleny. V horní části je plocha vymezena v lesním
porostu. Jedná se o roztěžený smrkový les s ochuzeným bylinným patrem.

Přítomnost chřástala polního nebyla na této ploše při aktuálním průzkumu v roce
2019 zaznamenána. Druh zde nebyl zjištěn ani v předchozích letech. Charakter lučních
porostů v bezlesé části plochy odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, nicméně
porosty na zájmové ploše jsou relativně řídké a suché, chřástal polní preferuje stanoviště
s alespoň maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí biotopy zpravidla hostí větší
množství hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Významným limitujícím
faktorem pro výskyt chřástala je také působ využívání travních porostů. Pravidelná seč, která
na zájmové ploše probíhá v hnízdním období, významně omezuje možnosti výskytu chřástala
polního. Celá spodní část plochy se navíc nachází v blízkosti letní bobové dráhy a dochází
zde k rušení při jejím provozu. Za současného stavu lze návrhovou plochu charakterizovat
jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala, avšak jeho výskyt je zde limitován stávajícím
managementem.
5b8 Plocha určená k využití jako sjezdová trať.
Jedná se o plochu vymezenou v lesních porostech pod plánovanou lanovou dráhou (plocha
5a8). Popis porostů je uveden výše. Jedná se o biotopy, které chřástal polní neosidluje,
k ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
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68 Plocha pro provozní sklad zasněžování.
Na ploše se nachází sečená louka, která má stejný charakter jako luční porost na ploše 58.
V minulosti byla plocha narušená a vegetace je místa nezapojená.
Porosty na ploše odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, ale druh se zde
dlouhodobě nevyskytuje. Limitem pro výskyt je podobně, jako v případě plochy 58, způsob
využívání pozemku a rušení provozem sousední bobové dráhy. Za současného stavu lze
návrhovou plochu charakterizovat jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala, avšak jeho
výskyt je zde limitován stávajícím managementem.
78 Plocha bydlení – bytové domy na pozemcích p. č. 5561, 5573 a 5531 v k. ú. Velká
Morava.
Plocha má stejný charakter jako plocha 18, která leží v její blízkosti. Přítomnost chřástala
polního nebyla na této ploše při aktuálním průzkumu v roce 2019 zaznamenána. Druh zde
nebyl zjištěn ani v předchozích letech. Dle výsledků pravidelného monitoringu chřástala
polního na území PO Králický Sněžník se užívané teritorium tohoto druhu nachází v lučním
porostu cca 300 m jihovýchodním směrem od návrhové plochy (Zámečník 2018). Charakter
lučních porostů odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, nicméně porosty na
zájmové ploše jsou relativně řídké a suché, chřástal polní preferuje stanoviště s alespoň
maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí biotopy zpravidla hostí větší množství
hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Severní část plochy se navíc nachází
v blízkosti letní bobové dráhy a dochází zde k rušení při jejím provozu. Za současného stavu
lze tedy návrhovou plochu charakterizovat jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala,
avšak jeho výskyt je zde limitován stávajícím managementem.
88 Plocha technické infrastruktury pro centrální ČOV na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká
Morava.
Plocha se nachází mimo zastavěné území obce. V současnosti je plochy využívána k chovu
dobytka, nachází se zde sklad krmiva a vegetace na ploše je silně narušená sešlapem skotu.
Také navazující plochy jsou využívané jako pastviny, převažují zde nitrofilní druhy trav
a porosty jsou v důsledku pastvy nízké.
V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl při aktuálním průzkumu doložen výskyt
chřástala polního. Jeho výskyt je zde dlouhodobě znemožněn pravidelnou pastvou dobytka.
Navržená změna využití plochy představuje ovlivnění potenciálního biotopu chřástala
polního.
98 Plocha pro parkování na pozemku p. č. 5651/7 v k.ú. Velká Morava.
Na ploše se v minulosti nacházela smrková monokultura obdobného charakteru jako na ploše
38. V současnosti je většina porostu vytěžena a na ploše je paseka zarůstající starčkem
vejčitým, ostružiníky, třtinou křovištní, třtinou chloupkatou a náletem břízy.
Chřástal polní se na této ploše nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop.
K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
10a8 Sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS
do plochy občanské vybavenosti.
10b8 Plocha určená k využití jako plocha zeleně mimo PUPFL.
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Jedná se o plochy, které se nacházejí pod hotelem Vista v prostoru mezi přístupovou
komunikací a hlavní silniční komunikací v údolí Moravy. Pozemek je značně svažitý.
Na většině plochy nalezneme vzrostlý nálet listnatých dřevin, jako jsou javor klen, bříza
bělokorá, vrba jíva, topol osika, bez vyvinutého podrostu. Na části plochy se vyskytují
neobhospodařované travní porosty s hojným výskytem expanzivních druhů rostlin jako jsou
krabilice chlupatá, vratič obecný, lopuch plstnatý, kopřiva dvoudomá, svízel přítula, maliník,
ostružiník, na některých místech se vyskytují fragmenty degradované vlhké pcháčové louky
s dominancí pcháče zelinného a sítiny rozkladité.
Chřástal polní se na této ploše nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop.
K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
Plocha pro bydlení venkovské na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká Morava.

118

Na ploše se nachází užívaná pastvina, porost je pasen velmi nízko, vyskytují se zde spíše
nitrofilní druhy jako srha laločnatá, ovsík vyvýšená, šťovík tupolistý, kontryhel, pampeliška
lékařská, kopřiva dvoudomá, dále také kostřava červená, pryskyřník plazivý, řebříček obecný,
jetel plazivý a prasetník kořenatý. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zde nebyl
zaznamenán. V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl při aktuálním průzkumu doložen
výskyt chřástala polního. Jeho výskyt je zde dlouhodobě znemožněn pravidelnou pastvou
dobytka. Navržená změna využití plochy představuje ovlivnění potenciálního biotopu chřástala
polního.
4.10

Silniční doprava

Současné vedení silničních komunikací je respektováno. Je navržena plocha dopravy pro
parkoviště 18 a 98, předpokládaná kapacita do 500 míst celkem.
Rovněž jsou navrženy nové koridory pro vertikální dopravu a jsou vytvořeny podmínky pro
modernizaci lanovek.
4.11

Hluková zátěž

V předmětném území se nenachází významný zdroj hluku. Dominantním zdrojem hluku je hluk
ze silniční dopravy. V zimním období je dalším zdrojem hluku hluk z provozu lanovky,
lyžařských vleků a hlasových projevů lyžařů.
Hluk ze silniční dopravy na komunikacích:
-

silnice III/31227, III/31222

-

jednotlivé místní komunikace (veřejné)

-

parkoviště a odstavné plochy, jež jsou součástí přilehlých komunikací (veřejných)

Hluk ze stacionárních zdrojů hluku:
-

stacionární zdroje hluku situované do zemědělských objektů – včetně dopravy uvnitř
těchto areálů a na účelových komunikacích
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-

stacionární zdroje hluku umístěné v a na objektech obchodů, restaurací, penzionů apod.
Jedná se o různé klimatizační a ventilační jednotky, nakládací rampy, vykládku nebo
nakládku zboží u nákladových ramp

-

zdroje hluku, jež jsou součástí stávajících rekreačních areálů apod. (jako stacionární
zdroj hluku se posuzuje i doprava po účelových (neveřejných) komunikacích a v těchto
areálech)

-

parkoviště a odstavné plochy, jež nejsou součástí přilehlých komunikací (veřejných),
např. u penzionů

-

vertikální doprava (jednotlivé lyžařské areály) – lyžařské vleky a lanovky (pohon +
přejezd kotev či sedaček přes kladky na sloupech, sněžná děla, sněžné skútry, sněžné
rolby

-

vlastní provoz lyžařského areálu – hluk vyvolaný vlastními návštěvníky (hlasové
projevy); reprodukovaná hudba v prostorách nástupních turniketů atd.

V souvislosti se Změnou č. 8 ÚPO jsou navrhovány plochy, s jejichž uplatněním je spojen
potenciál pro vznik nových zdrojů hluku – zejména se pak jedná o plochu dopravy, dále pak
plochy občanské vybavenosti a sjezdových tratí a lanovek, či plochu pro provozní sklad
zasněžování.
4.10 Technická infrastruktura
Technická infrastruktura bude uplatněním Změny č. 8 ÚPO ovlivněna zejména s ohledem na
možnost vybudování centrální ČOV v rámci nově vymezené plochy technické infrastruktury.
Dále je také vymezena vodní plocha pro nádrž na zasněžování, která je nutným předpokladem
pro udržení možností lyžování v Dolní Moravě.
Navržené plochy lanovek a sjezdových tratí, stejně jako vymezený koridor drážní dopravy,
navazují na stávající areál a technickou infrastrukturu a jsou z pohledu napojení akceptovatelné.
Dále jsou navrženy plochy pro bydlení (realizace bytových domů), které budou vyžadovat rovněž
napojení na stávající technickou infrastrukturu).
Z hlediska zasněžování je Změnou č. 8 ÚPO nově vymezena plocha pro provozní sklad
zasněžování.
4.11 Obyvatelstvo
Oblast Králického Sněžníku či obec Dolní Morava představuje vyhledávané sportovní středisko
(dalece nad rámec oblasti), především lyžařských sportů, pro něž zde byla vybudována rozvinutá
infrastruktura. Obec je známým lyžařským střediskem.
Cílem rekreantů se však přitažlivá horská krajina stává i mimo lyžařskou sezónu. Zároveň je
oblast využívána také k individuální rekreaci, což dokládá hojný počet objektů druhého bydlení.
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Ke dni 31.12. 2015 je v obci Dolní Morava evidováno celkem 299 obyvatel, z toho 161 mužů
a 138 žen. Průměrný věk obyvatel činí 33,9 let. Obec má 3 části – v Čechách se nachází Horní
Morava a Dolní Morava, na Moravě pak Velká Morava. Historická zemská hranice zde prochází
středem řeky Moravy.
Změnou č. 8 ÚPO jsou navrženy plochy, které vytvářejí podmínky pro rozvoj a potřebné
doplnění stávajícího lyžařského areálu a jeho zázemí. Jsou vytvářeny podmínky pro doplnění
lanovky z areálu U Slona k chatě Slaměnka, dále pro realizaci sjezdové tratě F, která dokončí
propojení areálu Sněžník s areálem U Slona (v kategorii modrá. tudíž vyřeší možnost přejezdu
dětí
a slabších lyžařů), realizace kabinové lanovky (pro lyžování v areálu U Slona).
Dále Změna č. 8 ÚPO vytváří podmínky pro rozvoj bydlení v bytových domech.
A také pro doplnění chybějících parkovacích kapacit v návaznosti na využívání sportovně –
rekreačních areálů.
Ve veřejném zájmu se navrhuje plocha technické infrastruktury pro umístění centrální ČOV.

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.

Kvalita životního prostředí se odvíjí od charakteru osídlení území, intenzity zemědělské
a průmyslové výroby a částečně je ovlivněna geografickými a morfologickými poměry. Řešeným
územím je správní území obce Dolní Morava, které zahrnuje 3 katastrální území k.ú. Velká
Morava, k.ú. Dolní Morava a k.ú. Horní Morava.
Stav životního prostředí v zájmovém území odpovídá jeho současnému využívání. Území je
z velké části využíváno pro sportovní využití v rámci lyžařského a sportovně-rekreačního areálu
Dolní Morava, který navazuje na zastavěnou část obce, součástí jsou ubytovací kapacity
a doprovodné aktivity (chata Slaměnka, Marcelka a další ubytovací objekty, Stezka v oblacích,
lanové centrum, lesní a vodní zážitkový park, cyklistické a turistické stezky).
Zájmová oblast (oblast Králického Sněžníku) je z hlediska přírodních charakteristik velmi
zřetelně vymezená a představuje v měřítku celé České republiky unikátní území. Specifický
aspekt představuje konfigurace terénu ve tvaru k jihu otevřené podkovy. Významná je
i vertikální dimenze území (celkové převýšení území překračuje 800 m) a rovněž šíře údolní
deprese horního toku Moravy. Hlavním vodním tokem je řeka Morava, která protéká údolím.
Průtok řeky Moravy je variabilní podle v závislosti na ročním období a klimatických
podmínkách. Morava má stanovené záplavové území, s nímž dotčená oblast územně nekoliduje.
Zájmové území leží v Jesenickém bioregionu. Oblast nejvyššího hřbetu Králického Sněžníku má
charakter velehornatiny s členitostí 600-880 m. Jádro bioregionu leží v oreofytiku ve
fytogeografických okresech Králický Sněžník a Hrubý Jeseník. Bioregion zasahuje nejvýše do
subalpínského pásma, chybí zde však autochtonní kleč. Zastoupeny jsou vegetační stupně od 4.
bukového po 8. subalpínského stupně.
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Potenciální vegetace je tvořena květnatými a acidofilními horskými bučinami, ve vyšších
polohách přirozenými smrčinami, alpinskými společenstvy a vrchovišti. Biota je velmi bohatá,
zahrnuje velmi rozmanité migranty, charakteristické je zastoupení karpatských a subarktoalpidských prvků. Bioregion patří k jádru výskytu autochtonního sudetského modřínu. Lesy
pokrývající 77 % plochy bioregionu dnes tvoří převážně smrkové kultury. Lesnatost území je
poměrně vysoká – v severní části les zcela dominuje.
Lesní společenstva jsou zastoupena jehličnatými porosty s převahou smrku ztepilého, menší
příměs buku lesního, jedle bělokoré a javoru klenu. V mladších porostech je pomístné zastoupení
břízy bradavičnaté. Svahy jsou již nyní rozčleněny třemi sjezdovými tratěmi. Vzhledem
k druhové skladbě porostů jsou starší a středněvěké kmenoviny náchylné na poryvy bořivých
větrů, což se projevuje i v současných klimatických podmínkách.
Lesní porosty jsou v současné době mnohem více ohroženy suchem, lýkožroutem smrkovým
a větrem, který v narušených nestabilních porostech způsobí více škod.
Postupně je třeba měnit druhou skladbu z čistých smrčin vnosem vhodných listnáčů na daná
stanoviště – javor klen, buk lesní, ve vyšších partiích bříza, jeřáb vtroušeně jednotlivě. Citlivými
sanačními a obnovnými zásahy postupně zvyšovat prostorovou a druhovou diferenciaci porostů.
Zakládat a pečovat o nové porostní stěny jako důležitý stabilizační prvek lesních porostů.
Významný krajinný prvek (VKP) ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. představuje v zájmovém
území les a vodní tok řeky Moravy, údolní nivy, remízy, meze.
Registrované VKP se v zájmovém území nenacházejí. Vzhledem k tomu, že s předmětnou
Změnou č. 8 souvisí nároky na odlesnění území, je třeba konstatovat, že záměr představuje
negativní vliv na VKP.
Změna č. 8 ÚPO vymezuje návrhové plochy bydlení, občanského vybavení (vyjma tělovýchovy
a sportu), plochy sjezdových tratí, plochy zeleně mimo PUPFL, vodní plochu, plochu
technického vybavení, plochu skladu zasněžování, ostatní plochu pro dopravu a parkoviště.
Potřeba vymezení návrhových ploch bydlení vychází ze skutečnosti, že v řadě dosavadních
návrhových ploch tohoto způsobu využití již došlo k realizaci výstavby a v řadě dalších
návrhových ploch byly již stavby umístěny či je jejich umístění připravováno. Proto byly kladně
prověřeny návrhy na vymezení ploch nových v rozsahu celkem 2,518 ha.
Potřeba vymezení návrhových ploch ostatních způsobů využití vychází z uplatněných záměrů na
další doplnění a zkvalitnění současných areálů zimních sportů, včetně nezbytného související
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, s cílem podpory rozvoje rekreace
a cestovního ruchu v souladu s úkolem pro územní plánování stanoveným pro specifickou oblast
SOB3 – Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník v PÚR ČR i ZÚR Pk.
Během provozování lyžařských areálů v obci Dolní Morava se zjistilo, že lanová neodpojitelná
čtyřsedačková dráha U Slona vykazuje po deseti letech provozu značné technické opotřebení
a také je morálně zastaralá a nesplňuje dnešní nároky na komfort požadovaný lyžaři i návštěvníky
tohoto horského střediska.
Z tohoto důvodu a s přihlédnutím ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků při vlastní přepravě se
provozovatel rozhodl pro záměr nové kabinové lanové dráhy. Pro umístění KLD je Změnou č. 8
ÚPO vymezen koridor drážní dopravy.
Obec Dolní Morava disponuje dobrými podmínkami pro příznivé životní prostředí a hospodářský
rozvoj. Podmínky pro sociální soudržnost obyvatel území jsou hodnoceny nepříznivě.
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6

Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD,
včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných.

Na základě Návrhu na pořízení Změny č. 8 Územního plánu obce Dolní Morava byl společností
SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec Králové zpracován v září 2020 Návrh Změny č. 8
Územního plánu obce Dolní Morava, který je předmětem tohoto hodnocení.
Obec Dolní Morava má celkově pozitivně hodnocené dva pilíře udržitelného rozvoje území
environmentální a ekonomický. Sociodemografický pilíř je ve špatném stavu.
Cílem této kapitoly je identifikovat ty oblasti životního prostředí, které mohou být realizací
posuzované Změny č. 8 ÚPO ovlivněny. Realizace Změny č. 8 ÚPO tvoří z hlediska posuzování
vlivů na životní prostředí tzv. aktivní variantu, která se může určitým způsobem projevit na
složkách životního prostředí. Není možné při současné míře neznalosti jednotlivých záměrů
umístěných ve funkčních plochách kvalifikovaně vyhodnotit konkrétní vlivy na životní prostředí.
Proto jsou v této kapitole hodnoceny vlivy vymezených ploch v rámci jejich regulativů na
referenční cíle životního prostředí, které mohou potenciálně nastat za určitých podmínek
realizace. Níže uvedené vyhodnocení tedy odpovídá potenciálním vlivům, které zahrnují danou
míru neurčitosti. Při hodnocení byl využit princip předběžné opatrnosti, bylo tedy přihlédnuto
k „nejhoršímu možnému scénáři“, který by mohl nastat potenciální realizací záměrů
dle regulativů navrhovaných pro danou plochu.
Návrh Změny č. 8 ÚPO byl podrobně řešen a průběžně konzultován a korigován s ohledem na
všechny známé limity území - přírodní, technické atp. - proto je k posouzení předložena pouze
jedna optimalizovaná varianta, která reflektuje všechny stávající limity území
a zohledňuje současný stav životního prostředí se zřetelem především na ochranu ZCHÚ, lokalit
Natura 2000, skladebných prvků ÚSES, CHOPAV, ZPF či krajinný ráz.
V předkládané variantě jsou nové plochy navrhovány tak, aby jejich přínos a pozitivní vliv pro
obec převážil případné negativní vlivy na životní prostředí předmětných katastrálních území.
Jako druhé variantní řešení je brána nulová varianta, kdy nedojde k realizaci Změny č. 8 ÚPO.
Základní hodnocení je provedeno tabulkovým systémem, kdy stejné nebo obdobné návrhové
plochy jsou hodnoceny stejně.
Možnosti hodnocení:
Vliv – pozitivní (+), negativní (-), neutrální (0)
Stav vlivu – přechodný (P), trvalý (T)
Významnost vlivu – nevýznamný (0), málo významný (*), středně významný (**), velmi
významný (***)
Kumulace – ano (A), ne (N), jen pro některou z návrhových ploch (A/N)
6.1 Vlivy na ovzduší a klima
Zájmové území obce Dolní Morava nepředstavuje území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní
situace je dána místními zdroji znečištění ovzduší, kterými jsou zejména doprava. Na celkové
imisní situaci se do velké míry podílí i transport látek znečišťujících ovzduší ze širšího okolí.
Významným zdrojem znečištění ovzduší, především z hlediska přízemního znečištění ovzduší,
v tzv. dýchací zóně, je vytápění domácností.
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Změna č. 8 ÚPO vymezuje plochy pro bydlení, dopravu (parkoviště), plochu občanské
vybavenosti, či plochu technické infrastruktury, které mohou zakládat rámec pro vznik nových
zdrojů znečištění ovzduší.
Zároveň umožňuje realizaci zeleně v rámci návrhové plochy zeleně mimo PUPFL.
PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
18

Velká Morava

-*

T

-*

A

98

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

Koridor drážní dopravy
2

Velká Morava

8

T

-*

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Velká Morava

0

T

0

N

8

Velká Morava

-*

T

-*

A

5b8

Velká Morava

0

T

0

N

0

N

-*

A

4a8, 4b8, 4c8
5a

Vodní plocha
3

8

6

8

Velká Morava

0

T
Plocha skladu zasněžování

Velká Morava

T

-*

Plocha bydlení
78

Velká Morava

-*

T

-*

A

118

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

Plocha technického vybavení
Velká Morava

88

T

-*

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a

8

Velká Morava

T

-*

-*

A

A

Plocha zeleně mimo PUPFL
10b8

Velká Morava

Nulová varianta

+*

T

+*

0

T

0

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Plochy dopravy – parkoviště
Plochy vymezené pro realizaci parkoviště 18 a 98 zakládají rámec pro vznik zdroje znečištění
ovzduší. Doprava představuje jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší v území, kde
nejsou významné stacionární zdroje spojené s výrobou a průmyslem.
55

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA, ZMĚNA Č. 8
hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území

Předmětné plochy dopravní infrastruktury ovšem řeší mmj. také přesun stávajících dopravních
kapacit a také kompenzují „divoké“ parkování podél komunikací.
Lze konstatovat, že určitá část dopravy v klidu, která bude sanována navrženými parkovišti, již
v současné době probíhá a nárůst emisí z dopravy tak nebude radikální.
Koridor drážní dopravy
Pro kabinovou lanovku z areálu U Slona k chatě Slaměnka je vymezen koridor 28. Umístěním
plánovaného záměru ve vymezeném koridoru mohou vznikat nové emise do ovzduší s ohledem
na spotřebu energií nutnou k provoznímu chodu uvažovaných zařízení.
Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Pro výměnu vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou lanovku ve stávajícím areálu U Slona
s napojením horní stanice na stávající sjezdovou trať je navržena plocha 5a8. Tato plocha vytváří
rámec pro znečištění ovzduší zejména s ohledem na spotřebu energií nutnou k provoznímu chodu
zařízení.
Plochy sjezdových tratí nepředstavují významný zdroj znečištění ovzduší.
Vodní plocha
U plochy 38 pro vodní nádrž pro zasněžování o objemu do 100.000 m3 nejsou očekávány
významné vlivy přímo ovlivňující kvalitu ovzduší.
Plocha skladu zasněžování
Plocha 68 má sloužit ke skladu materiálu a zařízení potřebných pro provoz sjezdových tratí.
Určitá míra kontaminace ovzduší může být spojena s vytápěním objektu. Zdroj znečištění
ovzduší může představovat rovněž související doprava.
Plochy bydlení
Pro bydlení v bytových domech je navržena plocha 78, se kterou může být spojen vznik nových
zdrojů znečištění ovzduší spojených zejména s vytápěním objektů a související dopravou.
Plocha 118 je vymezena pro bydlení venkovského typu. Mohou vznikat spalovací zdroje
lokálního charakteru spojené s domácími topeništi.
Plocha technického vybavení
Plocha 88 pro centrální ČOV vytváří rámec pro vznik nového zdroje znečištění ovzduší, včetně
možnosti obtěžování okolí zápachem.
Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
Za účelem sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do
plochy občanské vybavenosti byla vymezena nová plocha 10a8, jejímž uplatněním mohou
vznikat nové zdroje znečištění ovzduší spojené zejména s vytápěním objektů pro zvýšení
ubytovacích a stravovacích kapacit, a dále související dopravou.
Plocha zeleně mimo PUPFL
U plochy 10b8 lze negativní vliv na ovzduší vyloučit. Z hlediska doplnění zeleně lze hovořit spíše
pozitivním vlivu.
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Změnou č. 8 ÚPO jsou vypuštěny plochy 181 a 491 pro občanské vybavení (tělovýchova a sport),
které nepředstavují významný negativní vliv na imisní situaci v území.
Dále jsou vypuštěny plochy sjezdových tratí 171 a 1441, které rovněž nejsou významným zdrojem
znečištění ovzduší.
K eliminaci možných negativních vlivů na ovzduší může dojít zejména s ohledem na související
dopravu a spotřebu energií.
Z hlediska vlivů na ovzduší se předkládané plochy Změny č. 8 ÚPO jeví celkově jako
přijatelné.
6.2. Vlivy na krajinný ráz
Krajina řešeného území patří k hornímu toku řeky Moravy, pramenící pod vrcholem Králického
Sněžníku. Jde o impozantní údolí ze tří světových stran uzavřené vysokou hradbou horských
hřbetů. Dominanci přispívá jak významná vertikální dimenze území (celkové převýšení území
překračuje 800 m), tak rovněž šíře údolní deprese horního toku Moravy. Směrem po toku mají
údolní svahy po obou stranách říčky mírnější sklon a údolí se rozšiřuje. Specifický aspekt
představuje konfigurace terénu ve tvaru k jihu otevřené podkovy. Z jižních směrů se nabízí
v dálkových výhledech úchvatná krajinná scéna, v níž figurují výrazné krajinné dominanty v čele
s nejvyšším vrcholem Králického Sněžníku a také nižší údolní polohy uvnitř této základní
prostorové struktury.
Velmi zřetelným rysem území je přítomnost výrazných horizontů – většinou zalesněných vysoko
položených hřebenových partií jednoznačně vymezujících prostor.
Část hřebenových poloh zalesnění postrádá, v případě vrcholové části Králického Sněžníku díky
přírodním dispozicím. Lesnatost území je obecně vysoká – v severní části les zcela dominuje.
Lesní porosty jsou převážně tvořeny kulturami s převahou smrku ztepilého, jsou v důsledku
probíhající gradace lýkožrouta v posledních letech významně vytěženy. Z části byly lesní porosty
poškozeny i větrnými kalamitami v uplynulých letech.
Celá širší okolní krajina je víceméně harmonicky utvářena a členěna a odpovídá vyváženému
vztahu činností člověka v přírodním prostředí a je bez zásadních rušivých vlivů přírodní či vizuální
povahy.
Antropogenní prvky jsou zastoupeny především řídkým osídlením horní části obce Dolní Morava,
rekreačními objekty a sportovními středisky. Stávající sjezdové tratě a související zázemí jsou
poměrně vhodně umístěny na západním svahu údolí Moravy, které je úzké a uzavřené, takže se
vizuálně příliš neprojevují.
Zřetelnou dominantou v zájmovém území je již z dalekých pohledů viditelná, ale vizuálně nijak
významně rušivá Stezka v oblacích; z protilehlé stráně i z horní stanice lanovky a hřbetů jsou také
patrné odlesněné plochy pro stávající sjezdové tratě. Lze však konstatovat, že stávající
antropogenní objekty významněji nenarušují harmonický přírodní charakter a identitu krajiny a ani
významně nepozměňují krajinný obraz.
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Na základě požadavků dotčených orgánů statní správy bylo zpracováno samostatné Posouzení
vlivu Kabinové lanové dráhy U Slona, vymezená plocha 28 (Vašíček, leden 2021, příloha č. 2).
PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
8

Velká Morava

-*

T

-*

A

98

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

1

Koridor drážní dopravy
Velká Morava

28

T

-*

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Velká Morava

-*

T

-*

A

5a8

Velká Morava

-*

T

-*

A

5b8

Velká Morava

-*

T

-*

A

+*

A

-*

A

8

8

4a , 4b , 4c

8

Vodní plocha
3

Velká Morava

8

+*

T
Plocha skladu zasněžování

Velká Morava

68

T

-*

Plocha bydlení
7

8

118

Velká Morava

-*

T

-*

A

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

Plocha technického vybavení
Velká Morava

88

T

-*

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a8

Velká Morava

T

-*

-*

A

A

Plocha zeleně mimo PUPFL
8

10b

Velká Morava

Nulová varianta

+*

T

+*

0

T

0

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Plochy dopravy – parkoviště
Plochy vymezené pro realizaci parkoviště 18 a 98 představují potenciál k zastavění území.
Nejedná se o prostorově, resp. výškově, významné stavby, které jsou v předmětných plochách
plánovány. Plocha 18 je navržena podél liniového koridoru pro plochu 5a8 na ZPF.
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Plocha 98 je vymezena v sousedství plochy 38 pro vodní nádrž na lesních pozemcích a vyžaduje
tak zábor PUPFL. Z hlediska vlivů na krajinný ráz jde o stavby, které sice určitým způsobem
mění stávající využití krajiny, ale zároveň doplňují již stávající charakter území, který je
specifický a je dán současným využíváním území v rámci areálu rekreačních sportů.
Koridor drážní dopravy
Pro kabinovou lanovku z areálu U Slona k chatě Slaměnka je vymezen koridor drážní dopravy
28 .
Obr. č. 5: Koordinační výkres s vyznačením koridoru pro umístění KLD

Vzhledem k tomu, že konečná trasa KLD bude zásadně ovlivněna v navazujících správních
řízeních účastníky těchto řízení a dotčených orgánů, rozhodl se pořizovatel pro tento záměr
vymezit Změnou č. 8 koridor pro drážní přepravu s tím, že umístění dolní stanice KLD bude
vždy na stejném místě a o umístění trasy lanovky a horní stanice bude v rámci koridoru
rozhodnuto až v navazujících správních řízeních. Pro účel posouzení vlivu na krajinný ráz byla
vybrána jediná varianta přestavující přímé liniové propojení obou areálů (viz obr. výše).
Realizací navrhované KLD U Slona vznikne propojení obou areálů, dojde k rozšíření lyžařských
možností, přičemž bude podpořeno optimální využívání dopravních zařízení a rovnoměrné
rozložení lyžařských návštěvníků na dostupných sjezdových tratích obou areálů (Sněžník a U
Slona). Dojde ke zvýšení komfortu stávajících návštěvníků a zároveň se nepředpokládá
navyšování celkového počtu návštěvníků obou areálů.
Předpokládá se, že součástí záměru výstavby moderní desetimístné kabinové lanové dráhy
z areálu U Slona k chatě Slaměnka bude zrušení stávající čtyřsedačkové neodpojitelné lanové
dráhy v areálu U Slona. Nová KLD bude mít dolní stanici poblíž parkoviště v areálu U Slona,
horní u chaty Slaměnka.
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S realizací lanové dráhy je spojeno odlesnění. Z pohledu hodnocení vlivů na krajinný ráz je
podstatný stavební objekt horní stanice lanové dráhy. Umístění lanové dráhy je vhodně situováno
v návaznosti na stávající objekty a zařízení vrcholové partie areálu i na hlavní lyžařské sjezdové
tratě. Hlavním, dominantním prvkem architektonického řešení objektu, bude její technologie
designovaná v nejmodernějším provedení typu D-LINE. Lanová dráha bude obsahovat celkem
14 sloupů o výšce od cca 7 m až do cca 26 m. Výška sloupů bude místně přesahovat výšku
okolních stromů.
Pro realizaci KLD je vymezen koridor drážní dopravy. Trasa lanové dráhy je vedena územím
porostlým lesním porostem, který je v současné době narušen těžbou v důsledku invaze kůrovce
a větrnými kalamitami z předchozích let.
Širší zájmové území se nachází v lokalitě, která je dlouhodobě využívána jak pro provoz zimního
střediska s dominantním lyžařským účelem, tak i pro letní turistiku (pěší turistika, cyklistické
singltraily, stezka v oblacích, bobové dráhy, paragliding, apod.).
Vzhledem k charakteru stavby je podstatný vliv vizuální, tj. především související odlesnění.
Dále se bude v menší míře projevovat i vliv sluchový.
Vymezený koridor pro plánovanou stavbu lanové dráhy je situována na západně orientované straně
údolí řeky Moravy, které je ze severu uzavřeno masívem Králického Sněžníku a otevřeno směrem
k jihu. Zástavba, která je lokalizována v nadmořských výškách pod úrovní hodnocené stavby
a zejména jižním a jihozápadním směrem v obci Dolní Morava, má díky vizuálním bariérám staveb
a terénu omezenou možnost vizuálního kontaktu. Oblasti, které jsou lokalizovány v nadmořských
výškách nad úrovní obecní zástavby, případně celá protilehlá východně orientovaná strana údolí,
zejména ve vyšších nadmořských výškách (v případě nezalesněných částí či rozhledny Klepáč),
mají možnost plného či částečného vizuálního kontaktu.
Okruhem na hranici předpokládané zřetelné viditelnosti jsou pak polohy nižších nadmořských výšek
na úrovni zástavby v obci a oblasti lokalizované severně a jižně.
Koridor pro stavbu KLD U Slona nebude umístěn na vizuálně exponovaném místě ani nebude
hlukem obtěžovat okolní chráněné prostory.
Kromě určitých negativ, které tyto liniové stavby vyvolávají, je třeba zdůraznit, že se
z vizuálního hlediska nejedná o zcela novou dominantu krajinné scenérie, poněvadž pohledově
doplňuje již existující podobné stavby v okolí.
V území přibydou další technické prvky na úkor přírodních. Předkládaný záměr však respektuje
trvalou udržitelnost využívání území a není spjat se vznikem rušivých vlivů v území, které by
narušily úroveň stávajících vztahů v dotčeném území.
Linie plánované stavby v navrženém koridoru má úzký profil a díky svému směrování nebude
z většiny pohledových míst téměř vizuálně rozpoznatelná. KLD je rovněž architektonicky
a stavebně navrhována tak, že prostorově nevyčnívá z dotčeného území. Okolní les pohledově
KLD uzavře. Lanová dráha přímo navazuje na obdobné liniové technické prvky v dotčeném
území.
Urbanisticko – architektonická podoba plánovaných stavebních objektů nepředstavuje prvky,
které by šetrně nezapadly do okolní přírodní krajiny a které by mohly představovat významnou
prostorovou dominantu v území, která by narušovala estetické vnímání přírodní krajiny
dotčeného území.
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Realizací záměru nedojde k narušení stávající podoby a specifického významu dotčené krajiny,
jednotlivé charakteristiky nebudou významně narušeny, celkový obraz a charakter krajiny
nebude měněn, stejně jako její stávající využití.
Z hlediska krajinného rázu a stávajícího funkčního využívání území, stavba zapadá do krajiny
a respektuje stávající koncepci a uspořádání krajiny.
Dle závěrů samostatného Posouzení konkrétního záměru, resp. stavebního objektu KLD
(Lesoprojekt východní Čechy s.r.o., leden 2021, příloha č. 2) lze konstatovat, že vymezená
plocha sjezdových a bobových tratí, která je navržena pro realizaci KLD „U Slona“ v Horském
resortu Dolní Morava je z pohledu vlivu na krajinný ráz akceptovatelná.
Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Obdobný vliv na krajinný ráz jako u KLD lze rovněž očekávat u plochy 5a8 vymezenou pro
realizaci lanovky, kdy dojde k výměně vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou lanovku ve
stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou trať. Většina plochy
vede po sečených plochách, pouze horní třetina zasahuje do roztěžených smrkových porostů.
Vliv z hlediska odlesnění tedy není příliš významný, navíc lze založením nových porostních stěn
v pestré druhové skladbě pomoci rozmanitosti krajiny a udržitelnému rozvoji území.
Plochy sjezdových tratí vyžadující zábor PUPFL představují z hlediska odlesnění negativní vliv
na stávající krajinné charakteristiky. Jedná se o liniové stavby, koridory pro sjezdovky, které
z terénu výškově nevyčnívají, nicméně z dálkových pohledů představují vymezené plochy rámec
pro odlesněné pásy na jinak zalesněných svazích. Vzhledem ke stávajícímu obdobnému
využívání krajiny lze však vliv považovat za méně významný, stejně tak vzhledem k faktu, že
velká část lesních porostů, zejména smrkových monokultur, je devastována suchem a kůrovcem.
Vodní plocha
U plochy 38 pro vodní nádrž pro zasněžování o objemu do 100.000 m3. Vodní plocha vyžaduje
poměrně rozsáhlý zábor PUPFL. Je navržena v sousedství plochy pro parkoviště. Vodní plocha
sloužící k akumulaci vody však může představovat další zajímavý krajinný prvek, který přispívá
k rozmanitosti krajiny. Z tohoto pohledu lze vnímat rovněž pozitivní dopad této plochy.
Plocha skladu zasněžování
Plocha 68 je navržena v ochranném pásmu lesa. Jedná se o zastavitelnou plochu, která je
vymezena pro sklad materiálů a zařízení v rámci zázemí pro lyžařské tratě. Z tohoto pohledu
svým charakterem zapadá do stávajícího charakteru území, které je dáno zejména využitím území
v souvislosti s provozem lyžařského areálu.
Plochy bydlení
Pro bydlení v bytových domech je navržena plocha 78 v návaznosti na stávající zástavbu.
Rozloha plochy je 2,17 ha. Vliv na stávající krajinný ráz je přijatelný vzhledem k návaznosti na
plochy obdobného využití.
Plocha 118 je vymezena pro bydlení venkovského typu a je určena pro realizaci rodinného domu.
Navazuje na stávající zástavbu. Přípustné využití plochy pro zastavění je 20 %, ostatní část bude
tvořit zahrada.
Plocha technického vybavení
Plocha 88 pro centrální ČOV je navržena v rozloze 0,15 ha a leží v záplavovém území. Z hlediska
vlivů na krajinu se dopady jeví jako přijatelné.
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Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
Za účelem sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do
plochy občanské vybavenosti byla vymezena nová plocha 10a8, jedná se o stanovení a sjednocení
optimální funkce pro území, které je již v současné době obdobným způsobem využíváno.
Plocha zeleně mimo PUPFL
U plochy 10b8 se jedná o doplnění zeleně, což z hlediska rozmanitosti krajiny představuje
pozitivní efekt.
Změnou č. 8 ÚPO jsou vypuštěny plochy 181 a 491 pro občanské vybavení (tělovýchova a sport),
dále jsou vypuštěny plochy sjezdových tratí 171 a 1441.
Dojde k eliminaci mírných negativních vlivů na krajinný ráz.
V souvislosti s realizací návrhových ploch se předkládaná Změna č. 8 ÚPO jeví vzhledem
k potenciálním dopadům na krajinný ráz jako přijatelná.
6.3 Vlivy na ZCHÚ
Na území obce Dolní Morava se nachází ZCHÚ, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.
Jedná se o NPR Králický Sněžník, který se nachází ve vrcholových partiích dotčeného území
a má stanovené ochranné pásmo.
PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
18

Velká Morava

0

T

0

N

9

8

Velká Morava

0

T

0

N

2

8

-*

A

Koridor drážní dopravy
Velká Morava

-*

T

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Velká Morava

-*

T

-*

A

4a8, 4b8, 4c8

Velká Morava

-*

T

-*

A

5a8

Velká Morava

-*

T

-*

A

5b8

Velká Morava

-*

T

-*

A

0

N

0

N

2b8, 2c8, 2d8

Vodní plocha
38

Velká Morava

0

T
Plocha skladu zasněžování

68

Velká Morava

0

T
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PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plocha bydlení
78
11

8

Velká Morava

0

T

0

N

Velká Morava

0

T

0

N

0

N

Plocha technického vybavení
8

Velká Morava

8

0

T

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a

8

Velká Morava

0

T

0

N

N

Plocha zeleně mimo PUPFL
8

10b

Velká Morava

Nulová varianta

0

T

0

0

T

0

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Koridor drážní dopravy
Ochranné pásmo NRP Králický Sněžník může ovlivnit koridor drážní dopravy, který do
ochranného pásma zasahuje svou horní částí.
Vzhledem k lokalizaci předmětného území a rozvojovým potřebám obce lze případné vlivy
na ZCHÚ pokládat za mírně významné a akceptovatelné za dodržení navržených
minimalizačních opatření.
6.4 Vlivy na lokality Natura 2000
Do katastrálního území Velká Morava, kde jsou umístěny posuzované návrhové plochy, zasahují
dvě lokality soustavy Natura 2000. Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Králický Sněžník
(CZ0530146) a Ptačí oblast Králický Sněžník (CZ0711016).
S ohledem na umístění ploch a charakter záměrů nedojde k ovlivnění předmětů ochrany v jiných
lokalitách soustavy Natura 2000.
Pro návrh Změny č. 8 územního plánu obce Dolní Morava (SURPMO a.s., Hradec Králové,
prosinec 2020) bylo zpracováno Posouzení vlivů koncepce na předměty ochrany a celistvost
lokalit soustavy Natura 2000 (Losík, leden 2021) jako součást Vyhodnocení koncepce z hlediska
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Předmětem posouzení je návrh Změny č. 8
územního plánu obce Dolní Morava (SURPMO a.s., Hradec Králové, prosinec 2020).
Důvodem pro zadání Hodnocení byla skutečnost, že příslušné orgány ochrany přírody podle ust.
§ 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) nevyloučily, že předložená Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava (dále také jen ÚPO)
může mít vliv na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000.
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Jedná
se
konkrétně
o stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. 65346/2019/OŽPZ/Le ze dne 2. 10. 2019
a č.j. 14413/2020/OŽPZ/Leze dne 19. 2. 2020, v nichž nebyla vyloučena možnost ovlivnění
předmětu ochrany PO Králický Sněžník a o stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
Regionální pracoviště Správa CHKO Jeseníky č.j. SR/640/OM/2019-2 ze dne 25.9.2019, v němž
nebyl vyloučen vliv na EVL Králický Sněžník.
PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
18

Velká Morava

-*

T

-*

A

98

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

Koridor drážní dopravy
2

Velká Morava

8

-*

T

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Velká Morava

0

T

0

N

8

Velká Morava

-*

T

-*

A

5b8

Velká Morava

0

T

0

N

0

N

-*

A

4a8, 4b8, 4c8
5a

Vodní plocha
3

8

6

8

Velká Morava

0

T
Plocha skladu zasněžování

Velká Morava

-*

T
Plocha bydlení

78

Velká Morava

-*

T

-*

A

118

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

Plocha technického vybavení
Velká Morava

88

-*

T

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a

8

Velká Morava

-*

T

-*

A

N

Plocha zeleně mimo PUPFL
10b8

Velká Morava

Nulová varianta

0

T

0

0

T

0
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Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Plochy dopravy – parkoviště
Potenciální ovlivnění předmětů ochrany EVL Králický Sněžník změnou využití návrhových
ploch 18 a 98 nebylo vyloučeno z důvodu možného působení nepřímých vlivů spojených se
zvýšenou návštěvností území EVL, ke kterému může dojít v důsledku zvýšení kapacity areálu
Sněžník a zvýšení atraktivity dané oblasti pro turistické využití.
V souvislosti se zvýšenou návštěvností lze uvažovat o možném ovlivnění všech přírodních
stanovišť, která patří k předmětům ochrany EVL Králický Sněžník. V souvislosti se záměry
plánovanými na výše uvedených návrhových plochách může v důsledku zvýšené návštěvnosti
dojít k občasnému vstupu návštěvníků mimo cesty do porostů stanoviště 9410. Již v současné
době je v dotčeném území zvýšený pohyb osob v okolí horní stanice stávající lanové dráhy,
Stezky v oblacích a chaty Slaměnka. Podle zkušeností autora Hodnocení vlivů koncepce na
lokality Natura však v navazující části EVL není patrná degradace stanoviště 9410 způsobená
zvýšenou návštěvností. O tomto přírodním stanovišti se neuvádí, že by bylo na území EVL
Králický Sněžník ve zvýšené míře ohroženo působením zvýšené návštěvnosti (Nožířová, Slezák
2014).
Vyšší riziko ohrožení se týká stanovišť vázaných na alpínské bezlesí vrcholových partií
Králického Sněžníku (stanoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště a 6150
Silikátové
alpínské a boreální trávníky). Jedná se o stanoviště, která jsou citlivá např. k narušení sešlapem
nebo mohou být negativně ovlivněna přísunem živin způsobeným zvýšeným počtem
návštěvníků, případně i zavlečením nepůvodních a invazních druhů rostlin (Nožířová, Slezák
2014).
Od roku 2011 probíhá ve vrcholové části Králického Sněžníku monitoring návštěvnosti
s použitím automatického sčítacího zařízení (Halfar a kol. 2019a). Monitoring návštěvnosti
probíhá i v rekreačním areálu Dolní Morava a navazující části NPR Králický Sněžník (Halfar a
kol. 2019b). Monitoring návštěvnosti na lokalitě Slamník - vrchol byl v rámci stejné studie
(Halfar a kol. 2019b) zahájen 18. 7. 2016. Podrobná analýza monitoringu návštěvnosti
v dotčeném území je prezentována v Posouzení vlivů koncepce na lokality Natura 2000 (kap. B
VVÚRU).
Z údajů vyplývá, že plánované zvýšení kapacity areálu Sněžník vyvolané výstavbou nových
parkovacích míst na návrhových plochách zařazených do Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava nebude
znamenat významné zvýšení návštěvnosti vrcholové části Králického Sněžníku a ovlivnění
předmětů ochrany EVL Králický Sněžník. Realizací záměrů může dojít především ke zvýšení
návštěvnosti mimo území EVL ve stávajícím turistickém středisku.
Nové parkovací plochy jsou plánovány zejména za účelem nahrazení stávajících parkovacích
ploch, které budou zrušeny jednak realizací záměru na ploše 108 a také obcí připravovanou
realizací cyklostezky podél komunikace v lokalitě areálu U Slona. Nové parkovací plochy také
přispějí k odstranění stávajícího divokého parkování podél komunikací a na loukách, takže ani
v tomto případě není jejich vliv na zvýšení návštěvnosti jednoznačný.
Na druhou stranu však může dojít ke zvýšení počtu návštěvníků v části EVL přilehlé k horní
stanici lanovky, kterou dle výsledků monitoringu návštěvnosti (Halfar a kol. 2019b), využívají
v zimním období běžkaři a ski-alpinisté pro usnadnění přístupu do prostoru v okolí vrcholu
Slamníku.
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S ohledem na malý počet těchto návštěvníků a skutečnost, že návštěvnost je soustředěna do
zimního období, kdy je menší riziko poškození vegetace sešlapem, je tento vliv hodnocen jako
mírně negativní. Vliv lze rovněž zmírnit zavedením některých opatření (informační tabule,
kontrola návštěvnosti).
Plocha 18 se nachází na území PO Králický Sněžník a navazuje na areál letní bobové dráhy.
V současnosti je na ploše luční porost, který je potenciálním biotopem chřástala polního. Výskyt
chřástala polního nebyl na ploše v posledních deseti letech zaznamenán. Změnou využití plochy
dojde ke ztrátě lučního porostu, který není preferovaným biotopem chřástala, k ovlivnění
populace nedojde. Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Koridor drážní dopravy
Potenciální ovlivnění předmětů ochrany EVL Králický Sněžník změnou využití návrhové plochy
28 nebylo vyloučeno z důvodu možného působení nepřímých vlivů spojených se zvýšenou
návštěvností území EVL, ke kterému může dojít v důsledku zvýšení kapacity areálu Sněžník a
zvýšení atraktivity dané oblasti pro turistické využití. Z tohoto pohledu mohou mít vliv záměry
zvyšující parkovací kapacity (návrhové plochy 18 a 98), záměr výstavby kabinové lanovky
(návrhový koridor 28) a zvýšení ubytovacích kapacit (návrhové plochy 78 a 10a8). Záměry
plánované na návrhových plochách 38, 4a8, 4b8, 4c8, 5a8, 5b8 a 68 mohou zvýšit atraktivitu území
pro návštěvníky pouze v rámci lyžařského areálu Sněžník mimo území EVL Králický Sněžník.
Záměry na návrhových plochách 88 a 118 jsou vzdálené od EVL a nebudou mít vliv na její
návštěvnost.
V souvislosti se zvýšenou návštěvností lze uvažovat o možném ovlivnění všech přírodních
stanovišť, která patří k předmětům ochrany EVL Králický Sněžník. V okolí horní stanice lanové
dráhy, pro kterou je navržený koridor 28 se na území EVL vyskytuje přírodní stanoviště 9410
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea). V souvislosti se záměry plánovanými na výše
uvedených návrhových plochách může v důsledku zvýšené návštěvnosti dojít k občasnému
vstupu návštěvníků mimo cesty do porostů stanoviště 9410. Již v současné době je v dotčeném
území zvýšený pohyb osob v okolí horní stanice stávající lanové dráhy, Stezky v oblacích a chaty
Slaměnka. Podle zkušeností autora posouzení však v navazující části EVL není patrná degradace
stanoviště 9410 způsobená zvýšenou návštěvností. O tomto přírodním stanovišti se neuvádí, že
by bylo na území EVL Králický Sněžník ve zvýšené míře ohroženo působením zvýšené
návštěvnosti (Nožířová, Slezák 2014).
Vyšší riziko ohrožení se týká stanovišť vázaných na alpínské bezlesí vrcholových partií
Králického Sněžníku (stanoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště a 6150
Silikátové
alpínské a boreální trávníky). Jedná se o stanoviště, která jsou citlivá např. k narušení sešlapem
nebo mohou být negativně ovlivněna přísunem živin způsobeným zvýšeným počtem
návštěvníků, případně i zavlečením nepůvodních a invazních druhů rostlin (Nožířová, Slezák
2014).
Od roku 2011 probíhá ve vrcholové části Králického Sněžníku monitoring návštěvnosti
s použitím automatického sčítacího zařízení (Halfar a kol. 2019a). Monitoring návštěvnosti
probíhá i v rekreačním areálu Dolní Morava a navazující části NPR Králický Sněžník (Halfar a
kol. 2019b). Monitoring návštěvnosti na lokalitě Slamník - vrchol byl v rámci stejné studie
(Halfar a kol. 2019b) zahájen 18. 7. 2016. Podrobná analýza monitoringu návštěvnosti
v dotčeném území je prezentována v Posouzení vlivů koncepce na lokality Natura 2000 (kap. B
VVÚRU).
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Z údajů vyplývá, že plánované zvýšení kapacity areálu Sněžník vyvolané výstavbou kabinové
lanovky na návrhových plochách zařazených do Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava nebude
znamenat významné zvýšení návštěvnosti vrcholové části Králického Sněžníku a ovlivnění
předmětů ochrany EVL Králický Sněžník. Realizací záměrů může dojít především ke zvýšení
návštěvnosti mimo území EVL ve stávajícím turistickém středisku.
Na druhou stranu však může dojít ke zvýšení počtu návštěvníků v části EVL přilehlé k horní
stanici lanovky, kterou dle výsledků monitoringu návštěvnosti (Halfar a kol. 2019b), využívají
v zimním období běžkaři a ski-alpinisté pro usnadnění přístupu do prostoru v okolí vrcholu
Slamníku. S ohledem na malý počet těchto návštěvníků a skutečnost, že návštěvnost je
soustředěna do zimního období, kdy je menší riziko poškození vegetace sešlapem, je tento vliv
hodnocen jako mírně negativní. Vliv lze rovněž zmírnit zavedením některých opatření
(informační tabule, kontrola návštěvnosti).
Koridor 28 pro výstavbu kabinové lanovky o rozloze 45 ha se nachází z větší části na území PO
Králický Sněžník, luční porosty, které jsou potenciálními biotopy pro chřástala polního se
nacházejí v dolní části plochy v rámci stávajícího lyžařského areálu. Výskyt chřástala polního
nebyl na dotčené ploše v posledních deseti letech zaznamenán. Změnou využití území dojde k
dočasnému narušení lučního porostu, který není preferovaným biotopem chřástala. Menší část
plochy bude trvale zastavěna v místech opěrných sloupů pro plánovanou lanovku. Rozsah
trvalého záboru je odhadován na max. 200 m2. K ovlivnění populace chřástala polního nedojde.
Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
U ploch 4a8, 4b8, 4c8, 5b8 byl vliv na předmětné lokality EVL a PO vyloučen.
Na území PO Králický Sněžník se nachází také vymezená plocha 5a8 pro výstavbu lanovky.
Luční porosty, které jsou potenciálními biotopy pro chřástala polního se nacházejí v dolní části
plochy v rámci stávajícího lyžařského areálu. Jejich rozloha v rámci návrhové plochy je 1,3 ha.
Výskyt chřástala polního nebyl na ploše v posledních deseti letech zaznamenán. Změnou využití
plochy dojde k dočasnému narušení lučního porostu, který není preferovaným biotopem
chřástala. Menší část plochy bude trvale zastavěna v místech opěrných sloupů pro plánovanou
lanovku. Rozsah trvalého záboru je odhadován na max. 200 m2. K ovlivnění populace chřástala
polního nedojde. Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Vodní plocha
U plochy 38 pro vodní nádrž pro zasněžování byl vliv na EVL a PO vyloučen.
Plocha skladu zasněžování
Plocha 68 se nachází na území PO Králický Sněžník. Na ploše se nachází luční porost, který je
potenciálním biotopem pro chřástala polního. Výskyt chřástala polního nebyl na ploše
v posledních deseti letech zaznamenán. Změnou využití plochy dojde na celé její rozloze
k trvalému záboru lučního porostu, který není preferovaným biotopem chřástala. K ovlivnění
populace chřástala polního nedojde. Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Plochy bydlení
Potenciální ovlivnění předmětů ochrany EVL Králický Sněžník změnou využití návrhových 78,
nebylo vyloučeno z důvodu možného působení nepřímých vlivů spojených se zvýšenou
návštěvností území EVL, ke kterému může dojít v důsledku zvýšení kapacity areálu Sněžník a
zvýšení atraktivity dané oblasti pro turistické využití.
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Z tohoto pohledu mohou mít vliv záměry zvyšující ubytovací kapacity (plochy 78 ). Záměry na
návrhové ploše 118 jsou vzdálené od EVL a nebudou mít vliv na její návštěvnost.
V souvislosti se zvýšenou návštěvností lze uvažovat o možném ovlivnění všech přírodních
stanovišť, která patří k předmětům ochrany EVL Králický Sněžník. V souvislosti se záměry
plánovanými na výše uvedených návrhových plochách může v důsledku zvýšené návštěvnosti
dojít k občasnému vstupu návštěvníků mimo cesty do porostů stanoviště 9410. Již v současné
době je v dotčeném území zvýšený pohyb osob v okolí horní stanice stávající lanové dráhy,
Stezky v oblacích a chaty Slaměnka. Podle zkušeností autora posouzení však v navazující části
EVL není patrná degradace stanoviště 9410 způsobená zvýšenou návštěvností. O tomto
přírodním stanovišti se neuvádí, že by bylo na území EVL Králický Sněžník ve zvýšené míře
ohroženo působením zvýšené návštěvnosti (Nožířová, Slezák 2014).
Vyšší riziko ohrožení se týká stanovišť vázaných na alpínské bezlesí vrcholových partií
Králického Sněžníku (stanoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště a 6150
Silikátové
alpínské a boreální trávníky). Jedná se o stanoviště, která jsou citlivá např. k narušení sešlapem
nebo mohou být negativně ovlivněna přísunem živin způsobeným zvýšeným počtem
návštěvníků, případně i zavlečením nepůvodních a invazních druhů rostlin (Nožířová, Slezák
2014).
Z bližšího popisu situace a monitoringu návštěvnosti území vyplývá, že plánované zvýšení
kapacity areálu Sněžník vyvolané výstavbou nových ubytovacích kapacit na plochách
zařazených do Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava nebude znamenat významné zvýšení návštěvnosti
vrcholové části Králického Sněžníku a ovlivnění předmětů ochrany EVL Králický Sněžník.
Realizací záměrů může dojít především ke zvýšení návštěvnosti mimo území EVL ve stávajícím
turistickém středisku.
Plocha 78 je situována v PO Kralický Sněžník, navazuje na zástavbu rekreačních objektů a areál
letní bobové dráhy. V současnosti je na ploše luční porost, který je potenciálním biotopem
chřástala polního. Výskyt chřástala polního nebyl na ploše v posledních deseti letech
zaznamenán. Změnou využití plochy dojde na celé její rozloze ke ztrátě lučního porostu, který
není preferovaným biotopem chřástala, k ovlivnění populace nedojde. Vliv je hodnocen jako
mírně negativní.
Plocha 118 (bydlení venkovské) leží na území PO Králický Sněžník, navazuje na zastavěné území
obce. V současnosti je plocha využívána jako pastvina, výskyt chřástala polního nebyl na ploše
v posledních deseti letech zaznamenán. Změnou využití plochy dojde na celé její rozloze ke
ztrátě lučního porostu, který je potenciálním biotopem chřástala polního, nejedná se však o jeho
preferovaný biotop. Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Plocha technického vybavení
Plocha 88 pro centrální ČOV leží na území PO Králický Sněžník, nachází se mimo zastavěné
území. V současnosti je plocha využívána jako pastvina, výskyt chřástala polního nebyl na ploše
v posledních deseti letech zaznamenán. Změnou využití plochy dojde na celé její rozloze ke
ztrátě lučního porostu, který je potenciálním biotopem chřástala polního, nejedná se však o jeho
preferovaný biotop. Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
Potenciální ovlivnění předmětů ochrany EVL Králický Sněžník změnou využití návrhové plochy
10a8 pro sjednocení různých funkčních ploch pod objektem PROMETHEUS nebylo vyloučeno
z důvodu možného působení nepřímých vlivů spojených se zvýšenou návštěvností území EVL,
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ke kterému může dojít v důsledku zvýšení kapacity areálu Sněžník a zvýšení atraktivity dané
oblasti pro turistické využití. Z tohoto pohledu mohou mít vliv záměry zvyšující mmj. ubytovací
kapacity (10a8).
V souvislosti se zvýšenou návštěvností lze uvažovat o možném ovlivnění všech přírodních
stanovišť, která patří k předmětům ochrany EVL Králický Sněžník. V souvislosti se záměry
plánovanými na výše uvedených návrhových plochách může v důsledku zvýšené návštěvnosti
dojít k občasnému vstupu návštěvníků mimo cesty do porostů stanoviště 9410. Již v současné
době je v dotčeném území zvýšený pohyb osob v okolí horní stanice stávající lanové dráhy,
Stezky v oblacích a chaty Slaměnka. Podle zkušeností autora posouzení však v navazující části
EVL není patrná degradace stanoviště 9410 způsobená zvýšenou návštěvností. O tomto
přírodním stanovišti se neuvádí, že by bylo na území EVL Králický Sněžník ve zvýšené míře
ohroženo působením zvýšené návštěvnosti (Nožířová, Slezák 2014).
Vyšší riziko ohrožení se týká stanovišť vázaných na alpínské bezlesí vrcholových partií
Králického Sněžníku (stanoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště a 6150
Silikátové
alpínské a boreální trávníky). Jedná se o stanoviště, která jsou citlivá např. k narušení sešlapem
nebo mohou být negativně ovlivněna přísunem živin způsobeným zvýšeným počtem
návštěvníků, případně i zavlečením nepůvodních a invazních druhů rostlin (Nožířová, Slezák
2014).
Z bližšího popisu situace a monitoringu návštěvnosti území vyplývá, že plánované zvýšení
kapacity areálu Sněžník vyvolané výstavbou nových ubytovacích kapacit na plochách
zařazených do Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava nebude znamenat významné zvýšení návštěvnosti
vrcholové části Králického Sněžníku a ovlivnění předmětů ochrany EVL Králický Sněžník.
Realizací záměrů může dojít především ke zvýšení návštěvnosti mimo území EVL ve stávajícím
turistickém středisku.
Plocha zeleně mimo PUPFL
U plochy 10b8 byl vliv na EVL a PO vyloučen.
VYHODNOCENÍ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ
Celkový zábor potenciálních biotopů vyvolaný změnou využití návrhových ploch zařazených do
Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava bude činit 4,5 ha, což je 0,03 % z jejich celkové rozlohy v PO
Králický Sněžník. Tento vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Do hodnocení kumulativních vlivů byly zahrnuty také další záměry, u nichž nebyl vyloučen
možný vliv na předměty ochrany PO Králický Sněžník. Dle portálu Cenia byl v rámci PO
Králický Sněžník zjištěn vliv na chřástala polního u těchto záměrů:
•

Záměr výstavby penzionu a ubytovacích chat „Lyžařské středisko-SKI CENTRUM,
Dolní Morava“ (Losík 2007). Vliv mírně negativní. Ztráta biotopů způsobená tímto
záměrem byla 0,86 ha.

•

Lyžařské středisko – SKI CENTRUM, Dolní Morava – II. etapa (Losík 2007). Vliv mírně
negativní. Ztráta biotopů způsobená tímto záměrem byla 5 ha.

•

Výstavba bobové dráhy a lanové sedačkové dráhy A spojené s realizací zasněžovacího
systému v rámci „Lyžařské středisko-SKI CENTRUM, Dolní Morava - III etapa" (Losík
2008). Vliv mírně negativní. Celková plocha ztracených biotopů byla odhadnuta na 10
ha.
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•

Lyžařský vlek Leitner Stříbrnice (Banaš 2010). Vliv mírně negativní. Ztráta biotopů
způsobená tímto záměrem byla 92 m2.

•

Stáj pro sezónní ustájení skotu Chrastice (Losík 2011). Vliv mírně negativní. Ztráta
biotopů způsobená tímto záměrem byla 4 800 m2.

•

Parkoviště pod Klepáčem, k.ú. Horní Morava (Háková 2018). Vliv mírně negativní.
Ztráta biotopů způsobená tímto záměrem byla 120 m2.

•

Autokemp Dolní Morava (Losík 2018). Vliv mírně negativní. Ztráta biotopů způsobená
tímto záměrem byla 0,5 ha.

•

Záměr letního provozu v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě (Fialová 2018). Vliv mírně
negativní. Ztráta biotopů způsobená tímto záměrem je 3,6 ha.

Žádný z uvedených záměrů neměl přímý negativní vliv na populaci chřástala polního,
kumulativní vliv je tedy možné vztahovat jen k záboru potenciálních biotopů. Celková dosavadní
ztráta potenciálních biotopů chřástala polního vyvolaná výše uvedenými záměry, činí celkem
20,46 ha, což představuje ztrátu 0,13 % z jejich celkové rozlohy v PO Králický Sněžník.
K této hodnotě je v rámci posuzování kumulativních vlivů třeba přičíst zábor vyvolaný
hodnocenou Změnou č. 8 ÚPO Dolní Morava. Některé z návrhových ploch částečně spadají
do území v areálu U Slona, kde bylo v rámci posuzování letní bobové dráhy již konstatováno
znemožnění hnízdění chřástala polního v důsledku rušivých vlivů (Losík 2008). Z důvodu tohoto
překryvu nebyla do kumulativního působení započítána rozloha biotopů v koridoru 28 a na
návrhových plochách 5a8, 68 a také polovina plochy 18. Celkový kumulativní zábor potenciálních
biotopů byl stanoven v hodnotě 23,93 ha což představuje 0,16 % z jejich celkové rozlohy v PO
Králický Sněžník. Vzhledem k relativně malé rozloze zabraných potenciálních biotopů byl
kumulativní vyliv vyhodnocen jako mírně negativní.
Kumulativní ovlivnění EVL Králický Sněžník je obtížně kvantifikovatelné, protože hodnocená
Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava nevyvolá přímý zábor stanovišť na území EVL. Dle portálu Cenia
byl v rámci EVL Králický Sněžník hodnocen vliv jednoho záměru:
•

SNĚŽNÍK – DOLNÍ MORAVA (Bussinow 2013). Vliv byl vyhodnocen jako mírně
negativní. Záměr vyvolal ztrátu přírodního stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea) o rozloze 3 ha, což představuje 0,35 % z celkové rozlohy tohoto stanoviště v
EVL.

Možnost kumulativního ovlivnění stanoviště 9410 v důsledku funkčního využití návrhových
ploch zařazených do Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava lze vyloučit, protože změnou využití
návrhových ploch nedojde k úbytku tohoto přírodního stanoviště na území EVL a stanoviště není
ve zvýšené míře citlivé na vliv zvýšené návštěvnosti.
VYHODNOCENÍ PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Posuzovaná Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava nemůže mít přeshraniční vliv na jiné lokality
soustavy Natura 2000, které byly vymezeny v sousedních státech.
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA CELISTVOST LOKALIT
Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava nebude mít významný vliv na předměty ochrany dotčených
lokalit soustavy Natura 2000. Vzhledem k omezenému rozsahu ovlivněných přírodních stanovišť
a biotopů předmětů ochrany nedojde ke změnám ekologických podmínek v rámci dotčeného
území, ani nebude snížena jeho migrační prostupnost. Na základě těchto skutečností konstatuji,
že změnou využívání návrhových ploch nedojde k významně negativnímu ovlivnění celistvosti
EVL ani PO Králický Sněžník.
Závěr (Posouzení vlivů koncepce na lokality Natura 2000; Losík; leden 2021):
Cílem tohoto hodnocení bylo posoudit vliv navržené Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava na předměty
ochrany a celistvost území soustavy Natura 2000. Bylo zjištěno, že Změna č. 8 ÚPO Dolní
Morava nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL ani PO
Králický Sněžník.
6.5 Vlivy na ÚSES, migrační území
Ze skladebních částí ÚSES se v řešeném území nachází RBC Králický Sněžník (RBC 358),
v němž leží převážná část lesů Dolní Moravy. Dále celkem osm lokálních biocenter vložených
do regionálního biokoridoru RBK 829. Od jihu, podél řeky Moravy až do regionálního biocentra
358 Králický Sněžník, vede lokální biokoridor Morava, na němž je šest lokálních biocenter. Z
tohoto lokálního biokoridoru, podél Mlýnského potoka, je k severovýchodu veden lokální
biokoridor Mlýnský potok, na němž jsou dvě regionální biocentra. Lokální biokoridor Morava je
propojen směrem na západ s regionálním biokoridorem 829 krátkým regionálním biokoridorem
podél Hlubokého potoka a směrem na východ dvěma regionálními biokoridory. Oba tyto
biokoridory jsou vedeny podél vodotečí, přičemž na regionálním biokoridoru vedeném podél
Kamenického potoka je regionální biocentrum, které se mimo řešené území spojují v regionální
biokoridor Mlýnský potok. Ve volné krajině v jižní části území jsou navrženy interakční prvky
zajišťující stabilitu celého prostoru.
Skladebné části ÚSES nadregionální a regionální úrovně, v souladu se ZÚR Pk, ve znění
Aktualizace č. 2 čl. (112), a to nadregionální biokoridor K 84, regionální biocentra 358 Králický
Sněžník a 90009 Klepáč a regionální biokoridory 829A Králický Sněžník-Klepáč a 829B KlepáčVýčnělek byly zpřesněny a doplněny prvky ÚSES místní úrovně předchozí již účinnou Změnou
č. 7.
Změna č. 8 nevytváří v nezastavěném území nové bariéry, které by zhoršily migrační prostupnost
krajiny jak pro živočichy, tak pro člověka. Zároveň respektuje celkovou koncepci ÚSES (na
všech úrovních) stanovenou již v ÚP, kterou nemění.
PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
18

Velká Morava

0

T

0

N

98

Velká Morava

0

T

0

N

71

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA, ZMĚNA Č. 8
hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území

PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Koridor drážní dopravy
Velká Morava

28

0

T

0

N

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Velká Morava

0

T

0

N

8

Velká Morava

0

T

0

N

5b8

Velká Morava

0

T

0

N

0

N

0

N

4a8, 4b8, 4c8
5a

Vodní plocha
Velká Morava

38

0

T
Plocha skladu zasněžování

Velká Morava

68

0

T
Plocha bydlení

78
11

8

Velká Morava

0

T

0

N

Velká Morava

0

T

0

N

0

N

Plocha technického vybavení
8

Velká Morava

8

0

T

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a

8

Velká Morava

0

T

0

N

N

Plocha zeleně mimo PUPFL
8

10b

Velká Morava

Nulová varianta

0

T

0

0

T

0

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Plochy ÚSES jsou Změnou č. 8 ÚPO respektovány jako nezastavitelné.
V souvislosti s realizací návrhových ploch se předkládaná Změna č. 8 ÚPO jeví jako
přijatelná.
6.6 Vlivy na ZPF
Ve vyšších polohách zájmového území převládají soubory exponovaných a kyselých stanovišť
vyšších poloh(6K9). Bonita je podprůměrná.
Půdy jsou zde převážně značně kyselé pro vysoký obsah křemene. Místy vystupuje matečná
hornina.
Ve spodních částech svahů převládají soubory normálních kyselých stanovišť vyšších poloh
(6K).
Půdní typ: oligotrofní až podzolované typické kambizemě, luvizemě, kryptopodzoly, podzoly.
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Půdní druh: hlinitopísčité až hlinité, mírně vlhké, různě hluboké, místy kamenité, drolivé.
Z celkového rozsahu 18,991 ha návrhových ploch je vymezeno na ZPF 5,692 ha.
Zábory ZPF se týkají I. třídy ochrany, kde je zabíráno 0,131 ha. II. a III. třída ochrany ZPF není
Změnou č. 8 ÚPO dotčena. Ve IV. třídě ochrany ZPF je zabíráno 2,168 ha a v V. třídě ochrany
ZPF je zabíráno 3,393 ha.
PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
18

Velká Morava

-*

T

-*

A

98

Velká Morava

0

T

0

N

0

N

Koridor drážní dopravy
Velká Morava

28

0

T

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
4a8, 4b8, 4c8

Velká Morava

-*

T

-*

A

5a8

Velká Morava

-*

T

-*

A

5b8

Velká Morava

0

T

0

N

0

N

-*

A

Vodní plocha
Velká Morava

38

0

T
Plocha skladu zasněžování

Velká Morava

68

-*

T
Plocha bydlení

7

8

118

Velká Morava

-*

T

-*

A

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

Plocha technického vybavení
Velká Morava

88

-*

T

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a8

Velká Morava

-*

T

-*

A

A

Plocha zeleně mimo PUPFL
8

10b

Velká Morava

Nulová varianta

-*

T

-*

0

T

0

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Plochy dopravy – parkoviště
Nároky na zábor ZPF klade plocha dopravy pro parkoviště 18, která se dotýká půdy v V. třídě
ochrany ZPF v rozsahu 1,617 ha. Jedná se o produkčně podprůměrné půdy.
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Koridor drážní dopravy
Přestože koridor drážní dopravy zaujímá rozlohu cca 4,625 ha ZPF, bude zábor půdního fondu
zanedbatelný (v řádů max. desítek m2), protože koridor je vymezen pro umístění kabinové lanové
dráhy a odnětí půdního fondu bude realizováno pouze pro podpory vlastní lanové dráhy a pro
střední a horní stanici.
Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Z ploch sjezdových tratí jsou kladeny nároky na zábor půd v V. třídě ochrany ZPF o rozloze
0,052 ha. Tyto půdy jsou produkčně podprůměrné a zábory se jeví jako přijatelné.
Vodní plocha
Nejsou kladeny nároky na zábor ZPF.
Plocha skladu zasněžování
Plocha 68 má sloužit ke skladu materiálu a zařízení potřebných pro provoz sjezdových tratí. Klade
nároky na zábor 0,186 ha půdy v V. třídě ochrany ZPF, produkčně podprůměrné.
Plochy bydlení
Pro bydlení v bytových domech je navržena plocha 78, která klade nároky na zábor 2,168 ha půd
ve IV. třídě ochrany ZPF.
Plocha 118 je vymezena pro bydlení venkovského typu vyžaduje zábor bonitně nejcennějších půd
v I. třídě ochrany ZPF. Jedná se však o rozlohu 0,131 ha s tím, že část pozemku náležejícího do
I. třídy ochrany ZPF nebude určena k zastavění, ale bude sloužit pouze jako zahrada.
Dále klade nároky na zábor 0,243 ha v V. třídě ochrany ZPF.
Plocha technického vybavení
Plocha 88 pro centrální ČOV klade nároky na bonitně nejcennější půdy v I. třídě ochrany ZPF,
a to o rozloze 0,024 ha, dále nárokuje 0,125 ha v V. třídě ochrany ZPF. Případné negativní
dopady na zábor produkčně nejhodnotnějších půd je kompenzován veřejným zájmem a tento vliv
je vzhledem k charakteru plochy a plánovanému využití akceptovatelný.
Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
Za účelem sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do
plochy občanské vybavenosti byla vymezena nová plocha 10a8, jejímž uplatněním dojde
k záboru 0,771 ha půd v V. třídě ochrany ZPF.
Plocha zeleně mimo PUPFL
Plocha 10b8 klade nároky na zábor 0,399 ha půd v V. třídě ochrany ZPF. Jedná se tedy o půdy
produkčně podprůměrné.
Změnou č. 8 ÚPO jsou vypuštěny plochy 181 a 491 pro občanské vybavení (tělovýchova a sport),
dále jsou vypuštěny plochy sjezdových tratí 171 a 1441.
K eliminaci možných negativních vlivů na půdu dochází navrácením 1,327 ha ploch do ZPF.
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V souvislosti s realizací návrhových ploch se předkládaná Změna č. 8 ÚPO jeví vzhledem
k dopadům na ZPF jako přijatelná. Jsou zabírány zejména půdy V. třídy ochrany,
produkčně podprůměrné. V I. třídě ochrany se jedná o zábory, kde v jednom případě
převažuje veřejný zájem, jedná se o realizaci ČOV, a ve druhém případě se jedná o plochu
pro rodinný dům, kde část pozemku spadající do I. třídy ochrany ZPF nebude zastavěna,
ale bude využita pouze jako zahrada.
6.7 Vlivy na PUPFL
Z hlediska možných dopadů na PUPFL byl zpracován samostatný Posudek vlivů výstavby
nových objektů v rekreačním areálu Dolní Morava na lesní porosty – Lesoprojekt východní
Čechy s.r.o., Ing. Miroslav Malina, říjen 2020, příloha č. 1. Hlavním cílem bylo posoudit záměr
výstavby nových objektů ve vymezovaných plochách z pohledu stability lesních porostů
a dopadů částečného odlesnění lesních pozemků na sousední lesní porosty. S důrazem na
posouzení současného stavu lesních pozemků, posouzení vlivů zásahů do lesních porostů
a navržení opatření ke zmírnění negativních dopadů.
Posuzované území se nachází v přírodní lesní oblasti 27 – Hrubý Jeseník. Lesní společenstva
jsou zastoupena jehličnatými porosty s převahou smrku ztepilého, menší příměs buku lesního,
jedle bělokoré a javoru klenu. V mladších porostech je pomístné zastoupení břízy bradavičnaté.
Svahy jsou již nyní rozčleněny třemi sjezdovými tratěmi. Vzhledem k druhové skladbě porostů
jsou starší a středněvěké kmenoviny náchylné na poryvy bořivých větrů, což se projevuje
i v současných klimatických podmínkách.
Posuzované porosty se převážně nacházejí v 6. smrko-bukovém (montánním) lesním
vegetačním stupni, okraj horní části svahu se nachází v 7. buko – smrkovém lesním vegetačním
stupni.
Zábor PUPFL o celkové rozloze 10,53 ha se týká ploch 28, 38, 4a8, 4b8, 4c8, 5b8, 98 a 10a8.
PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
18

Velká Morava

0

T

0

A

98

Velká Morava

-*

T

-*

A

0

N

Koridor drážní dopravy
28

Velká Morava

0

T

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
4a8, 4b8, 4c8

Velká Morava

-*

T

-*

A

5a8

Velká Morava

0

T

0

N

8

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

5b

Vodní plocha
38

Velká Morava

-*

T
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PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plocha skladu zasněžování
Velká Morava

68

0

T

0

N

Plocha bydlení
78
11

8

Velká Morava

0

T

0

N

Velká Morava

0

T

0

N

0

N

Plocha technického vybavení
8

Velká Morava

8

0

T

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a

8

Velká Morava

-*

T

-*

A

N

Plocha zeleně mimo PUPFL
10b8

Velká Morava

Nulová varianta

0

T

0

0

T

0

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Plochy dopravy – parkoviště
Plocha 18 je vymezena mimo PUPFL. Plocha 98 představuje zábor o rozloze 1, 12 ha. Větší část
plochy leží na lesním pozemku, kde je v současné době holina po odtěžení smrkové monokultury.
Zájmová plocha není v současnosti zalesněna. Z tohoto důvodu nedojde uplatněním navrženého
funkčního využití plochy k negativním vlivům na lesní porosty.
Koridor drážní dopravy
Koridor vymezený pro kabinovou lanovku z areálu U Slona k chatě Slaměnka 28 začíná mimo
lesní pozemky. Postupně prochází středněvěkým porostem, dále přes střídající se zbytky
kmenovin, kultur a mlazin až k horní stanici u chaty Slaměnky.
V druhové skladbě jednoznačně převládá smrk ztepilý. Jednotlivě nebo v menších skupinkách je
přimíšen javor klen, bříza bradavičnatá, jeřáb ptačí, buk lesní, modřín opadavý a jedle bělokorá.
Starší porosty jsou postupně narušovány nahodilými těžbami, a to z důvodu odstranění jedinců
smrku napadených lýkožroutem smrkovým.
Po realizaci lanové dráhy se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost nově vzniklým porostním
stěnám. Za prvé zvýšit stabilitu porostů proti bořivým větrům a za druhé podpořit vyšší druhovou
pestrost dřevin z důvodu zvýšeného nebezpečí napadení porostů hmyzími škůdci.
Ve stávajících starších porostech zachovat v jejich nově vzniklých porostních stěnách přimíšené
listnáče a modříny. V proředěných a holých částech vysazovat do nově vzniklých okrajů javory
kleny, buky lesní případně modřín opadavý. V nižší nadmořské výšce lze využít i jedli bělokorou.
V horní polovině plánované trasy převládají mladší porosty. V těchto mladých porostech opět
uvolňovat listnaté příměsi a případně modřín. Větším rozvolněným vychovat jedince s hlubokou
korunou.
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Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Zábor PUPFL se týká ploch 38, 4a8, 4b8, 4c8, 5b8.
Plochy pro propojovací sjezdovou trať F 4a8, 4b8, 4c8 prochází lesními porosty ve spodní
polovině svahu. Převažují zde smrkové porosty, kterou jsou členěny řadovou výsadbou javoru
klenu na kamenných snosech bývalých majetkových hranic. Smrkové porosty jsou ve vývojové
fázi tyčovina a starší zde trpí kromě uvedených negativních abiotických a biotických činitelů
rovněž hnilobou. Smrčiny jsou postupně redukovány z důvodu kalamitního stavu lýkožrouta
smrkového. Stabilita těchto porostů je rozvrácena nahodilými těžbami. Severní část je
charakterizována zbytky kmenovin, případně výstavků listnáčů a nově zakládaných kultur. Jižní
část, ve spodní polovině svahu, je plánována do mladších smrkových kmenoviny s příměsí javoru
klenu, které jsou postupně rozvraceny kůrovcem.
Doporučení po realizaci propojení sjezdových tratí je stejné jako v bodě 3.2. Ve zbývajících
starších porostech zachovat v jejich nově vzniklých porostních stěnách přimíšené listnáče
a modříny. V proředěných nebo holých částech vysazovat do nově vzniklých okrajů javory kleny,
buky lesní případně modřín opadavý.
Většina plochy pro lanovou dráhu 5a8 vede po sečených loukách stávající sjezdovky, Pouze horní
třetina zasahuje do roztěžených smrkových porostů. Ohrožení stávajících porostů je tedy téměř
nulové. Dochází k jejich postupné obnově.
Po realizaci lanové dráhy na lesních pozemcích založit nové porostní stěny v pestré druhové
skladbě s větším zastoupení javoru klenu.
Vodní plocha
U plochy 38 pro vodní nádrž pro zasněžování o objemu do 100.000 m3 se očekává zábor PUPFL
o rozloze 3,927 ha. Lesní pozemek leží ve spodní části svahu. Jedná se o první generaci lesa na
bývalých pastevních plochách. Převažují zde smrkové porosty, kterou jsou členěny řadovou
výsadbou javoru klenu na kamenných snosech bývalých majetkových hranic. Smrkové porosty
jsou ve vývojové fázi tyčovina a starší zde trpí kromě uvedených negativních abiotických
a biotických činitelů rovněž hnilobou. Smrčiny jsou postupně redukovány z důvodu kalamitního
stavu lýkožrouta smrkového. Stabilita těchto porostů je rozvrácena nahodilými těžbami.
Po vybudování zasněžovací nádrže založit na zbývající části lesního pozemku nové porostní
okraje s vyšším zastoupením listnáčů – javoru klenu, buku lesního, případně břízy. Je možné též
využít modřín opadavý a jedli bělokorou. Tím dojde ke snížení opadu do vodní nádrže.
Plocha skladu zasněžování
Plocha 68 má není vymezena na PUPFL.
Plochy bydlení
Plochy pro bydlení nejsou vymezeny na lesních porostech.
Plocha technického vybavení
Plocha 88 není vymezena na PUPFL.
Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
Za účelem sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do
plochy občanské vybavenosti byla vymezena nová plocha 10a8, která klade nároky na zábor
0,236 ha PUPFL.
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Plocha zeleně mimo PUPFL
Plocha 10b8 je situována mimo PUPFL.
Změnou č. 8 ÚPO jsou vypuštěny plochy 181 a 491 pro občanské vybavení (tělovýchova a sport),
dále jsou vypuštěny plochy sjezdových tratí 171 a 1441.
K eliminaci možných negativních vlivů na PUPFL dochází vypuštěním plochy 181, kdy dojde
k navrácení rozlohy 0,350 ha do PUPFL.
Závěr (Posudek vlivů na lesní porosty, Lesoprojekt východní Čechy s.r.o., říjen 2020,
příloha č. 1):
V zájmovém území se nacházejí tři stádia vývoje lesních porostů. Nejmladší jsou kultury
a mlaziny, které budou na případné zásahy a tvorby nových porostních stěn reagovat nejlépe.
Zde lze výchovnými zásahy vypěstovat relativně stabilní okraje jednotlivých porostů. Další
stádium lesních porostů je zastoupeno zbytky mýtných kmenovin, případně holinami po
nahodilých těžbách s ponechanými výstavky listnáčů. Zde bude i nadále docházet k redukci
těchto ploch z důvodu větrných kalamit již tak nestabilních porostních zbytků nebo atakem
lýkožrouta smrkového. Třetím stádiem lesních porostů jsou smrkové monokultury nastávajících
kmenovin s příměsí javoru klenu. Tyto porosty jsou též zasaženy kůrovcovou kalamitou a budou
postupně obnoveny.
Závěrem lze tedy konstatovat, že případná realizace změny č. 8 ÚPO Dolní Morava zásadně
nezvýší riziko ohrožení stability lesních porostů v dané lokalitě. Naopak je třeba využít
nového prostorového rozčlenění lesních porostů v řešení kalamitního stavu smrkových
porostů pro jejich stabilizaci.
V souvislosti s realizací návrhových ploch se předkládaná Změna č. 8 ÚPO jeví jako
přijatelná.
6.8 Vlivy na flóru, fauna a ekosystémy
Předmětné území řešené Změnou č. 8 ÚPO se nachází v přírodně cenném území, s výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Řešené území se nachází v územní kolizi
s lokalitami soustavy Natura 2000, významný vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit
soustavy Natura 2000 nebyl příslušným dotčeným orgánem vyloučen a bylo zpracováno
Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000. V územní kolizi se s řešenou oblastí
nachází EVL Králický Sněžník a PO Králický Sněžník.
V řešeném území se rovněž nachází ZCHÚ. Jedná se o Národní přírodní rezervaci Králický
Sněžník, který se svým ochranným pásmem pokrývá severní část území.
Změnou č. 8 ÚPO jsou kladeny nároky na zábor lesních porostů.
Může být taktéž dotčen vodní ekosystém vodního toku řeky Moravy.
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PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
18

Velká Morava

-*

T

-*

A

98

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

Koridor drážní dopravy
Velká Morava

28

T

-*

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
4a8, 4b8, 4c8

Velká Morava

0

T

0

N

5a8

Velká Morava

-*

T

-*

A

5b8

Velká Morava

0

T

0

N

0

N

-*

A

Vodní plocha
Velká Morava

38

0

T
Plocha skladu zasněžování

Velká Morava

68

T

-*

Plocha bydlení
7

8

118

Velká Morava

-*

T

-*

A

Velká Morava

-*

T

-*

A

-*

A

Plocha technického vybavení
Velká Morava

88

T

-*

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a

8

Velká Morava

T

-*

-*

A

A

Plocha zeleně mimo PUPFL
10b8

Velká Morava

Nulová varianta

+*

T

+*

0

T

0

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Plochy dopravy – parkoviště
Na ploše 18 se nachází pravidelně sečený luční porost s běžnými druhy travin. Dominantními
druhy jsou kostřava červená, srha laločnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá a bojínek luční.
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebyl na ploše zaznamenán. Přítomnost chřástala
polního nebyla na této ploše při aktuálním průzkumu v roce 2019 zaznamenána. Druh zde nebyl
zjištěn ani v předchozích letech. Plocha nezasahuje do lesních porostů.
Plocha parkoviště 98 zabírá lesní pozemky. Na ploše se v minulosti nacházela smrková
monokultura.
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Koridor drážní dopravy
Koridor pro kabinovou lanovku 28 začíná mimo lesní porosty a postupně prochází středněvěkým
porostem, dále přes střídající se zbytky kmenovin, kultur a mlazin až k horní stanici u chaty
Slaměnky.
V druhové skladbě jednoznačně převládá smrk ztepilý. Jednotlivě nebo v menších skupinkách je
přimíšen javor klen, bříza bradavičnatá, jeřáb ptačí, buk lesní, modřín opadavý a jedle bělokorá.
Odlesněné pozemky zahrnují vegetaci běžných lučních druhů, výskyt zvláště chráněných rostlin
nebyl v rámci těchto ploch zaznamenám. Rovněž zde nebyl ani v předchozích letech zaznamenán
výskyt chřástala polního.
Ze zvláště chráněných druhů rostlin se v podrostu lesů na ploše koridoru ojediněle vyskytuje
ohrožená plavuň pučivá.
Přestože navrhovaný koridor zaujímá rozlohu cca 4,625 ha ZPF a 40,519 ha PUPFL, bude zábor
biotopů výrazně menší, protože plánovaná stavby kabinové lanové dráhy bude vyžadovat
vytvoření relativně úzkého průseku v lesních porostech, zásah do travních porostů bude omezen
na dočasné narušení při stavbě a trvalý zábor pro umístění podpor lanové dráhy a pro dolní
stanici. Přesná trasa lanové dráhy bude významně ovlivněna výsledky navazujících správních
řízení a podmínkami dotčených správních orgánů.
Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Sjezdové tratě zabírají také zčásti lesní pozemky, se smrkovými monokulturami, s příměsí javoru
klenu. Vyskytují se zde zoologické druhy odpovídající stanovištním podmínkám, které mohou
v průběhu uplatňování funkčního vymezení území konkrétními záměry postupně přesidlovat do
sousedních ploch obdobného charakteru.
Vodní plocha
U plochy 38 je nutný zábor lesních pozemků. Zároveň dojde k vytvoření nového vodního biotopu,
který může být nově osídlen.
Plocha skladu zasněžování
Plocha 68 neklade nároky na zábor lesních pozemků, na ploše se nachází sečená louka,
s dominancí trav jako jsou kostřava červená, kostřava luční, psineček obecný, tomka vonná,
bojínek luční a ovsík vyvýšený. Přítomnost chřástala nebyla na této ploše ani v předchozích
letech zjištěna. Zoologické druhy obvyklé pro tento druh biotopu mohou postupně přesidlovat
do okolí vymezené plochy.
Plochy bydlení
Pro bydlení v bytových domech je navržena plocha 78, nezasahuje do lesních porostů. Leží
v blízkosti plochy parkoviště 18 a má obdobný charakter – jedná se tedy o pravidelně sečený luční
porost s běžnými druhy travin. Výskyt chřástala zde nebyl ani v předchozích letech zaznamenán.
Plocha 118 je vymezena pro bydlení venkovského typu. Je určena pro realizaci rodinného domu
se zahradou. Na ploše se nachází užívaná pastvina, porost je pasen velmi nízko, vyskytují se zde
zejména nitrofilní rostliny. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zde nebyl zaznamenán.
Druhy obývající tuto plochu mohou využívat území i po realizaci konkrétního záměru v rámci
zahrady.
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Plocha technického vybavení
Plocha 88 pro centrální ČOV je předpokladem pro zajištění optimální likvidaci a čištění
odpadních vod. Nezabírá lesní porosty, v současné době je plocha využívána k chovu dobytka,
převažují zde nízkopasené pastviny s převahou nitrofilních druhů rostlin. Z hlediska vlivů na
flóru a faunu se jeví předkládaná plocha jako přijatelná.
Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
Za účelem sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do
plochy občanské vybavenosti byla vymezena nová plocha 10a8, na většině plochy nalezneme
vzrostlý nálet listnatých dřevin, jako jsou javor klen, bříza bělokorá, vrba jíva, topol osika, bez
vyvinutého podrostu.
Plocha zeleně mimo PUPFL
U plochy 10b8 se rozvoj podmínek pro doplnění zeleně mimo lesní porost. Z pohledu na flóru,
faunu a ekosystémy se vliv této plochy jeví jako pozitivní.
Změnou č. 8 ÚPO jsou vypuštěny plochy 181 a 491 pro občanské vybavení (tělovýchova a sport),
dále jsou vypuštěny plochy sjezdových tratí 171 a 1441.
Vypuštěním těchto zastavitelných ploch dojde k eliminaci možných vlivů na faunu, flóru
a ekosystémy.
V souvislosti s realizací návrhových ploch a uplatněním vymezeného koridoru se
předkládaná Změna č. 8 ÚPO jeví jako přijatelná.
6.9 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Zájmové území náleží do povodí Moravy. Celková plocha vodohospodářsky významného toku
řeky Moravy povodí je 43,054 km2. Údolím protéká vlastní tok řeky Moravy. Bočními přítoky
jsou Hluboký potok, Mlýnský potok, Kamenický potok, Kopřivák, Poniklec a další bezejmenné
přítoky.
Průtok řeky Moravy je vysoce variabilní v závislosti na ročním období a klimatických
podmínkách. Řeka Morava má stanovené záplavové území, s nímž řešené plochy územně
nekolidují.
Zájmové území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žamberk –
Králíky, vyhlášené NV ČSR 10/1979.
PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
8

Velká Morava

-*

T

-*

A

98

Velká Morava

-*

T

-*

A

1
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PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Koridor drážní dopravy
Velká Morava

28

0

T

0

A

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Velká Morava

-*

T

-*

A

5a8

Velká Morava

0

T

0

A

5b8

Velká Morava

-*

T

-*

A

+*

A

-*

A

8

8

4a , 4b , 4c

8

Vodní plocha
3

Velká Morava

8

+*

T
Plocha skladu zasněžování

Velká Morava

68

T

-*

Plocha bydlení
7

8

118

Velká Morava

-*

T

-*

A

Velká Morava

-*

T

-*

A

+*

A

Plocha technického vybavení
Velká Morava

88

+*

T

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a8

Velká Morava

T

-*

-*

A

A

Plocha zeleně mimo PUPFL
8

10b

Velká Morava

Nulová varianta

+*

T

+*

0

T

0

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Plochy dopravy – parkoviště
Plochy vymezené pro realizaci parkoviště 18 a 98 představují zastavitelné plochy, jejichž realizací
dojde ke zhoršení přirozených zasakovacích a odtokových poměrů v území.
V rámci těchto vymezených ploch nejsou kladeny nároky na spotřebu pitné vody ani
neznamenají zvýšenou produkci vod odpadních. Z hlediska potenciálních havárií nelze vyloučit
možné úkapy ropných látek z parkujících vozidel.
Koridor drážní dopravy
Z pohledu pro tuto funkci vymezeného koridoru může v rámci úpravy terénu docházet ke změně
přirozených retenčních schopností krajiny a stávajících odtokových poměrů v území.
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Samotná realizace konkrétního záměre, který představuje poměrně úzký profil pro KLD, souvisí
rovněž s řešením odtokových poměrů v území, kdy je stavba technicky řešena tak, aby byl
zajištěn odvod srážkových vod především při přívalových deštích, tak aby bylo zabráněno půdní
erozi a voda byla rovnoměrně odváděna a zasakována do okolí.
Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Z pohledu pro tuto funkci vymezených ploch může v rámci úpravy terénu docházet ke změně
přirozených retenčních schopností krajiny a stávajících odtokových poměrů v území. Samotná
realizace konkrétních záměrů ve vymezených plochách souvisí rovněž s řešením odtokových
poměrů v území, kdy je stavba technicky řešena tak, aby byl zajištěn odvod srážkových vod
především při přívalových deštích, tak aby bylo zabráněno půdní erozi a voda byla rovnoměrně
odváděna a zasakována do okolí.
Z pohledu umělého zasněžování by mohlo být uplatnění těchto ploch ve vymezeném funkčním
využití spojeno s odběry povrchové vody pro výrobu umělého sněhu, kterým by byly
zasněžovány sjezdové tratě, aby bylo možné žádoucí využívání v rámci lyžařského střediska.
Vodní plocha
U plochy 38 pro vodní nádrž pro zasněžování o objemu do 100.000 m3 lze očekávat vlivy působící
na povrchové, resp. podzemní vody. Vodní plocha představuje z hlediska akumulace vody
v krajině pozitivní vliv, taktéž s dopady na odtokové poměry v území, resp. na hladinu
podzemních vod. Z hlediska plánovaného využívání pro umělé zasněžování lze očekávat odběry
povrchových vod, které budou přemisťovány v rámci předmětného území a budou i s ohledem
na zmíněné technické řešení sjezdovek (svodnice, rýhy) opět odváděny zpět do prostředí
a zasakovány v řešeném území.
Plochy bydlení
Pro bydlení v bytových domech je navržena plocha 78, plocha 118 je vymezena pro bydlení
venkovského typu.
S vymezením ploch pro bydlení jsou spojeny zvýšené nároky na spotřebu pitné vody a rovněž
zvýšená produkce vod odpadních. Zastavitelné plochy mohou rovněž mírně ovlivnit přirozené
retenční poměry v území.
Plocha technického vybavení
Pro centrální ČOV je navržena plocha 88. Změnou č. 8 ÚPO je tak doplňována technická
infrastruktura a jsou vytvářeny podmínky pro optimalizaci nakládání s odpadními vodami
a řešení jejich likvidace.
Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
Za účelem sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do
plochy občanské vybavenosti byla vymezena nová plocha 10a8, která vytváří rámec pro rozšíření
ubytovacích a stravovacích kapacit. Lze předpokládat zvýšené nároky na spotřebu pitné vody
a zvýšenou produkci odpadních vod.
Plocha zeleně mimo PUPFL
U plochy 10b8 lze očekávat pozitivní vliv na přirozené retenční poměry v krajině a hydrologický
režim území.
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Změnou č. 8 ÚPO jsou vypuštěny plochy 181 a 491 pro občanské vybavení (tělovýchova a sport),
dále jsou vypuštěny plochy sjezdových tratí 171 a 1441.
Jedná se o eliminaci mírných dopadů na odtokové poměry v území v rámci podmínek pro
zastavění území a dále o eliminaci nároků na pitnou vodu, či produkci odpadních vod.
V souvislosti s realizací návrhových ploch se předkládaná Změna č. 8 ÚPO jeví jako
pozitivní vzhledem k návrhové ploše technické infrastruktury pro ČOV. Z hlediska mírně
negativních vlivů na odtokové poměry a nároky na spotřebu pitné vody, resp. produkci
odpadních vod, jako přijatelná.
6.10

Vlivy na dopravní infrastrukturu

V obci se křižuje lokální cyklostezka s dálkovou cyklistickou trasou Orlické hory. V obci se
křižuje řada značených turistických tras, které vedou jak do oblasti Orlických hor, tak i do
Jeseníků.
V souvislosti s provozem lyžařského areálu funguje v území rovněž vertikální doprava, která
zahrnuje lyžařské vleky a lanovku, dále jsou využívány sněžné skútry a sněžné rolby.
Změnou č. 8 ÚPO jsou navrženy plochy dopravy pro parkoviště (do 500 parkovacích míst
celkem).
Posílení dopravní infrastruktury pro dopravu v klidu představuje doplnění a optimalizaci
parkování v území, čímž dojde rovněž k eliminaci stávajícího nežádoucího stavu, kdy jsou
vozidla parkována „divoce“ podél cest.
Rovněž jsou vymezeny plochy sjezdových tratí a lanovek. A pro umístění kabinové lanové dráhy
je vymezen koridor drážní dopravy.
Předkládaná Změna č. 8 ÚPO se jeví z hlediska vlivů na dopravní infrastrukturu jako
pozitivní.
6.11

Vlivy na hmotné statky, kulturní památky a architektonické a archeologické dědictví

Hmotný majetek a kulturní památky předmětného území nejsou Změnou č. 8 ÚPO dotčeny.
Území obce Dolní Morava není považováno za území s archeologickými nálezy.
Při případném odkrytí míst archeologických nálezů, budou kontaktovány příslušné subjekty
a bude proveden záchranný archeologický průzkum.
Architektonické charakteristiky území nebudou Změnou č. 8 ÚPO dotčeny.
Z hlediska možných dopadů Změny č. 8 ÚPO na hmotné statky, kulturní památky
a architektonické či archeologické dědictví předmětného území lze předkládanou Změnu
č. 8 ÚPO považovat za přijatelnou.
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6.12

Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví

Z hlediska možných dopadů Změny č. 8 ÚPO na obyvatelstvo a lidské zdraví lze provést
hodnocení vzhledem k více dílčím vlivům. Ty zahrnují ovlivnění přírodních charakteristik
a kvality životního prostředí v souvislosti s dopadem na jednotlivé složky přírody, které společně
jako celek determinují kvalitu přírodních hodnot v území a vytvářejí tak jeden ze základních
předpokladů pro lidské zdraví.
Dalším aspektem je ovlivnění demografického rozvoje a spokojenosti obyvatelstva vzhledem
k posílení a rozvoji ploch pro bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, podnikání a pracovní
příležitosti, čímž dochází ke zkvalitnění životního prostředí v souvislosti s ekonomickými
a sociálními možnostmi území.
Vlivy na lidské zdraví jsou problematicky hodnotitelné, neboť jejich posuzování nezahrnuje
pouze porovnávání předpokládaných hladin hluku, emisí znečišťujících látek atd. s legislativně
stanovenými limity, ale také by mělo zohlednit obtížně stanovitelné subjektivní pocity obyvatel
(faktor pohody), a to především u citlivých skupin populace (děti, senioři). Vlivy na obyvatelstvo
jsou dány také zohledněním soukromých a veřejných zájmů na rozvoj území při zohlednění jeho
společenského a hospodářského potenciálu. Celkově souvisí s rozvojem území, které přispívá
k vyváženému
progresu
obce,
efektivně
využívá
všech
silných
stránek
a charakteristik území, s ohledem na jeho přírodní hodnoty a limity. S uplatněním návrhových
ploch souvisí vznik chráněných venkovních prostor staveb (plochy pro rodinné domy) dle
definicí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění, v souvislosti s negativním
vlivem hluku na lidské zdraví. Problematika hlukového zatížení bude případně podrobněji řešena
při upřesnění konkrétních záměrů např. v rámci procesu EIA.
PLOCHA
ZMĚNY

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Plochy dopravy - parkoviště
18

Velká Morava

+*

T

+*

A

98

Velká Morava

+*

T

+*

A

+*

A

Koridor drážní dopravy
Velká Morava

28

+*

T

Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Velká Morava

+*

T

+*

A

5a8

Velká Morava

+*

T

+*

A

5b8

Velká Morava

+*

T

+*

A

+*

A

+*

A

+*

A

8

8

4a , 4b , 4c

8

Vodní plocha
3

8

Velká Morava

+*

T
Plocha skladu zasněžování

68

Velká Morava

+*

T
Plocha bydlení

78

Velká Morava

+*

T
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PLOCHA
ZMĚNY
118

VLIV

Velká Morava

+*

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

T

+*

A

+*

A

Plocha technického vybavení
Velká Morava

88

+*

T

Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
10a8

Velká Morava

+*

T

+*

A
A

Plocha zeleně mimo PUPFL
8

10b

Velká Morava

Nulová varianta

+*

T

+*

0

T

0

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů:
Plochy dopravy – parkoviště
Plochy vymezené pro realizaci parkoviště 18 a 98 pro optimalizují situaci s nedostatečnou
kapacitou parkovacích míst a rovněž řeší stávající „divoké“ parkování podél cest na nevhodných
plochách. Z hlediska doplnění dopravní infrastruktury zejména pro návštěvníky areálu se jedná
o pozitivní vliv.
Koridor drážní dopravy
Pro kabinovou lanovku z areálu U Slona k chatě Slaměnka je vymezen koridor 28 (stávající
neodpojitelná lanovka bude zrušena). Během provozování lyžařských areálů v obci Dolní
Morava se zjistilo, že lanová neodpojitelná čtyřsedačková dráha U Slona vykazuje po deseti
letech provozu značné technické opotřebení a také je morálně zastaralá a nesplňuje dnešní nároky
na komfort požadovaný lyžaři i návštěvníky tohoto horského střediska.
Z tohoto důvodu a s přihlédnutím ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků při vlastní přepravě se
provozovatel rozhodl tuto lanovou dráhu zrušit a nahradit ji moderní desetimístnou kabinovou
lanovou dráhou (dále i jen KLD), která bude mít dolní stanici v areálu U Slona, ale horní stanici
bude mít až u chaty Slaměnka. Tato KLD bude provozována celoročně. Realizací navrhované
KLD U Slona vznikne propojení obou areálů, dojde k rozšíření lyžařských možností, přičemž
bude podpořeno optimální využívání dopravních zařízení a rovnoměrné rozložení lyžařských
návštěvníků na dostupných sjezdových tratích obou areálů (Sněžník a U Slona). Dojde ke zvýšení
komfortu stávajících návštěvníků a zároveň se nepředpokládá navyšování celkového počtu
návštěvníků obou areálů. Očekávaná kapacita je 2.400 návštěvníků/hod.
Plochy sjezdové trati, bobové dráhy, lanovka
Pro výměnu vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou lanovku ve stávajícím areálu U Slona
s napojením horní stanice na stávající sjezdovou trať je navržena plocha 5a8. Její realizace je
nutná v souběhu s realizací kabinové lanovky, aby bylo zajištěno lyžování v areálu U Slona.
Tyto plochy vytvářejí podmínky pro zvýšení komfortu návštěvníků z hlediska užívání lyžařského
areálu pro sportovně – rekreační účely. A optimalizují zázemí a služby za posílení turistické
atraktivity a komfortu a komplexnosti služeb pro návštěvníky.
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Plochy vymezené pro sjezdové tratě jsou navrženy pod plánovanou kabinovou lanovkou
a lanovou dráhou, dále k dokončení propojení areálu Sněžník a areálu U Slona. Doplňují lyžařský
stávající lyžařský areál a zvyšují komfort ve využívání celého komplexu, zejména s ohledem na
slabší lyžaře a malé děti, se snahou o maximální bezpečnost.
Vodní plocha
Plocha 38 pro vodní nádrž pro zasněžování je vymezena s ohledem na udržení budoucnosti
lyžařského sportu v území a je limitujícím faktorem pro zajištění oblíbeného lyžařského střediska
také z dlouhodobé perspektivy.
Plocha skladu zasněžování
Plocha 68 má sloužit ke skladu materiálu a zařízení potřebných pro provoz sjezdových tratí.
Plocha doplňuje nutné zázemí lyžařského areálu.
Plochy bydlení
Pro bydlení v bytových domech je navržena plocha 78, plocha 118 je vymezena pro bydlení
venkovského typu. Vymezením těchto ploch jsou vytvářeny a rozvíjeny podmínky pro bydlení,
což představuje jednoznačně pozitivní vliv na sociodemografickou situaci, možnosti bydlení pro
rodiny s dětmi a obyvatele v produktivním věku.
Plocha technického vybavení
Plocha 88 pro centrální ČOV představuje pozitivní vliv z hlediska optimalizace řešení likvidace
odpadních vod v obci a rozvoj technické infrastruktury.
Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)
Za účelem sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do
plochy občanské vybavenosti byla vymezena nová plocha 10a8, která mmj. vytváří podmínky
pro rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacit. Z pohledu obyvatel se jedná o pozitivní vliv
z hlediska služeb a doplnění sportovně-rekreačního areálu.
Plocha zeleně mimo PUPFL
Plocha 10b8 se nachází pod hotelem Vista v prostoru mezi přístupovou komunikací a hlavní
silniční komunikací v údolí Moravy. Z estetického hlediska, dotvářením krajiny, doplněním
zeleně apod. vytváří plocha podmínky pro pozitivní rozvoj předmětného území.

Změnou č. 8 ÚPO jsou vypuštěny plochy 181 a 491 pro občanské vybavení (tělovýchova a sport).
Dále jsou vypuštěny plochy sjezdových tratí 171 a 1441.
Z pohledu vlivů na obyvatelstvo se nejedná o plochy, které by nemohly být kompenzovány nově
navrženými plochami v rámci udržitelného rozvoje předmětného území.
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V souvislosti s realizací návrhových ploch se předkládaná Změna č. 8 ÚPO jeví z hlediska
vlivů na obyvatelstvo jako pozitivní.
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZMĚN
Pro hodnocení je použito následující stupnice:
+1 potenciálně pozitivní vliv plochy na složku ŽP
0 potenciálně nulový nebo minimální vliv plochy na složku ŽP (velmi malý rozsah)
1 potenciálně negativní vliv plochy na složku ŽP (přímý i nepřímý, lokální)

CELKOVÉ
HODNOCENÍ

OBYVATELSTVO

VODA

FLÓRA, FAUNA

PUPFL

ZPF

ÚSES

NATURA 2000

ZCHÚ

KRAJINA,
PŘÍRODNÍ
PARK

OVZDUŠÍ A
KLIMA

PLOCHA
ZMĚNY

2 potenciálně významný negativní vliv plochy na složku ŽP (velký rozsah)

18

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1
+

1

28

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1
+

1

38

0

1
+

0

0

0

0

1

1

1
+

1
+

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1
+

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1
+

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1
+

1

4a8, 4b8, 4c8
5a8
5b8

0

68

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1
+

1

78

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1
+

1

88

1

1

0

1

0

1

0

1

1
+

1
+

1

98

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1
+

1
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1

1

0

1

0

1

1

1

1

1
+

1
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1
+

1
+

0

0

0

0

0

1
+

1
+

1
+

1+
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1

1

0

1

0

1

0

1

1

1
+

1
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Nově vymezené plochy byly navrhovány na základ Návrhu Změny č. 8 ÚPO, s ohledem na
rozvojové potřeby obce, individuální požadavky, požadavky prověření možností území, aktuální
trend a efektivnost v hospodárném využívání území, stejně jako s ohledem na stávající přírodní
a další limity a charakteristiky území.
Změna č. 8 vymezuje návrhové plochy bydlení, občanského vybavení (vyjma tělovýchovy
a sportu), plochy sjezdových tratí, plochy zeleně mimo PUPFL, vodní plochu, plochu
technického vybavení, plochu skladu zasněžování, ostatní plochu pro dopravu a parkoviště.
Změna č. 8 vymezuje koridor drážní dopravy pro umístění KLD.
Potřeba vymezení návrhových ploch bydlení vychází ze skutečnosti, že v řadě dosavadních
návrhových ploch tohoto způsobu využití již došlo k realizaci výstavby a v řadě dalších
návrhových ploch byly již stavby umístěny či je jejich umístění připravováno. Proto byly kladně
prověřeny návrhy na vymezení ploch nových v rozsahu celkem 2,518 ha.
Potřeba vymezení návrhových ploch ostatních způsobů využití vychází z uplatněných záměrů na
další doplnění a zkvalitnění současných areálů zimních sportů, včetně nezbytného související
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, s cílem podpory rozvoje rekreace
a cestovního ruchu v souladu s úkolem pro územní plánování stanoveným pro specifickou oblast
SOB3 – Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník v PÚR ČR i ZÚR Pk.
Návrh Změny č. 8 ÚPO je zpracován v jedné variantě řešení.

7

Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitelných metod
vyhodnocení včetně jejich omezení.

Hodnocená Změna č. 8 ÚPO je navržena pouze v jedné variantě řešení. Jako druhá varianta ke
srovnání je brána varianta nulová, kdy záměry předmětné Změny č. 8 ÚPO nebudou realizovány.
Možnosti hodnocení:
+

pozitivní vliv

-

negativní vliv

0

bez vlivu nebo nevýznamný vliv

±

ambivalentní vliv (zahrnuje kladné i záporné vlivy)

*

vliv je možno vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat navrženými opatřeními

OČEKÁVANÉ VLIVY
NA:

PŘEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA

Udržitelný rozvoj území

+

0

Uplatněním Změny č. 8 ÚPO dojde
k posílení pilířů udržitelného rozvoje
území obce. Pozitivní příspěvek lze
definovat především v podpoře dvou
pilířů – ekonomického a sociálního, za
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OČEKÁVANÉ VLIVY
NA:

PŘEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA
udržení
dobrého
environmentálního.

stavu

pilíře

Z hlediska udržitelného rozvoje území jsou
navrženy plochy a koridor pro stávající
využívání území v rámci oblíbeného
lyžařského střediska. Zejména dochází
k posílení bezpečnosti areálu, včetně
modernizace
lanovek
a
doplnění
přejezdových sjezdových tratí mezi
jednotlivými areály. Rovněž je doplněna
vodní plocha jako nádrž pro vodu na
zasněžování z hlediska udržitelnosti
lyžařského sportu v území.
Pro rozvoj bydlení jsou navrženy plochy pro
bydlení v bytových domech a v rodinných
domech.
Je optimalizována dopravní situace, zejména
doprava v klidu, kdy jsou řešena
parkoviště pro legitimní odstavování
vozidel, tak aby bylo zabráněno
nevhodnému „divokému“ odstavování
vozidel podél silnic. A dále je
optimalizována vertikální doprava.
Pro optimalizaci řešení likvidace odpadních
vod je navržena plocha technické
infrastruktury pro centrální ČOV.
Přírodní charakteristiky se snaží Změna č. 8
ÚPO do maximální možné míry zohlednit,
při potřebě vyváženého rozvoje obce
a
zachování
cenných
přírodních
charakteristik dotčeného území.
Zabírány jsou lesní pozemky, které jsou však
do velké míry devastovány suchem a
kůrovcovou kalamitou. Z tohoto pohledu lze
situaci využít k obnově lesních porostů a
založeních
druhově
pestřejších
a
vhodnějších lesů. Změnou č. 8 ÚPO je
navržena plocha pro umístění zeleně mimo
PUPFL.
Změna č. 8 ÚPO podporuje strategii
vyváženého rozvoje obce s ohledem na
přírodní hodnoty a limity území.
Krajinný ráz

±*

0

Změna č. 8 ÚPO respektuje stávající
charakter krajiny. Zastavitelné plochy, vč.
vymezeného koridoru drážní dopravy,
navazují na stávající využívání území, které
představuje oblíbené lyžařské centrum.
Z hlediska krajinného rázu představují
nejvýznamnější dopad stavby lanovek,
zejména
stanice
v horních
partiích
dotčeného území.
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OČEKÁVANÉ VLIVY
NA:

PŘEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA
A dále související odlesnění svahů pro
lanovky i sjezdové tratě. V rámci
samostatného Posouzení stavby kabinové
lanové dráhy na krajinný ráz, pro kterou je
vymezován koridor drážní dopravy 28, bylo
závěrem konstatováno, že případná realizace
změny č. 8 ÚPO Dolní Morava zásadně
nezvýší riziko ohrožení stability lesních
porostů v dané lokalitě. Naopak je třeba
využít nového prostorového rozčlenění
lesních porostů v řešení kalamitního stavu
smrkových porostů pro jejich stabilizaci.
Z hlediska krajinného rázu se nejedná o nové
technické objekty v nezastavěném území,
plochy navazují na území, které je již
obdobným
způsobem
využíváno
a
antropogenně ovlivněno.
Tento vliv se tak jeví jako přijatelný, za
dodržení
navržených
opatření
k minimalizaci vlivů na krajinný ráz.

Prostupnost krajiny

+

0

Biologická prostupnost
zachována.

území

bude

Krajinný pokryv

-*

0

Co se týče krajinného pokryvu, dotčeny jsou
plochy zahrnující především ZPF a luční
a lesní porosty. Nejvýznamnější negativní
dopad na krajinný pokryv je spojen
s odlesněním části řešeného území. Stav
lesních porostů je však v současné době
významně ovlivněn suchem a kalamitní
situací spojenou s kůrovcem. Odlesnění tak
lze využít pozitivně k založení lesních
porostů druhově bohatších a výhodnějších a
rovněž k novému rozčlenění lesních porostů
v dotčeném území.
Dotčeny jsou také luční porosty, s běžnými
lučními druhy, nebo pastviny s převahou
nitrofilních druhů.

Natura 2000

-*

0

ZCHÚ

-*

0

Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava nemá
významný negativní vliv na celistvost
a předměty ochrany EVL ani PO Králický
Sněžník.
Severní část území je situována v NPR
Králický Sněžník a jejím ochranném pásmu.
Do tohoto pásma zasahují plochy
sjezdových tratí a lanovek a koridor drážní
dopravy ve svých vrcholových partiích.

ÚSES

0

0

Změna č. 8 nevytváří v nezastavěném území
nové bariéry, které by zhoršily migrační
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OČEKÁVANÉ VLIVY
NA:

PŘEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA
prostupnost krajiny jak pro živočichy, tak
pro člověka. Zároveň respektuje celkovou
koncepci ÚSES (na všech úrovních)
stanovenou již v ÚP, kterou nemění. Změna
č. 8 respektuje nadregionální biokoridor
vymezený v účinné ÚPD již jako funkční.

Památné stromy

0

0

Evidované památné stromy na území obce
Dolní Morava nebudou Změnou č. 8 ÚPO
dotčeny.

VKP

-*

0

V území není registrovaný VKP. VKP ze
zákona nebudou návrhovými plochami
významně dotčeny – jedná se zejména o
lesní porosty, kdy nebyl zjištěn významný
vliv na jejich stabilitu. Naopak je možné
využít nového prostorového rozčlenění
lesních porostů v řešení kalamitního stavu
smrkových porostů pro jejich stabilizaci.

Fauna a flóra

-*

0

Uplatněním Změny č. 8 ÚPO a realizací
záměrů v rámci návrhových ploch a koridoru
může dojít k zásahům do lokalit s výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů. Populace vyskytujících se druhů
živočichů nebudou významně ovlivněny.
Změna č. 8 ÚPO zasahuje do EVL Králický
Sněžník a taktéž PO Kralický Sněžník. Na
některých z ploch se vyskytuje potenciální
biotop chřástala polního, ve většině případů
zde však nebyl výskyt chřástala v posledních
letech zaznamenán. Z předmětů ochrany
EVL mohou být ovlivněny acidofilní
smrčiny, dále Alpinská a boreální vřesoviště
a silikátové alpínské a boreální trávníky.
Může rovněž dojít k zavlečení invazivních
druhů.
Rovněž dojde k zásahům do lesních porostů,
které jsou ovšem již dnes do velké míry
devastovány kůrovcovou kalamitou a
suchem v posledních letech. Jako pozitivní
se může jevit obnova lesních porostů, kde se
při jejich zakládání může využít větší a
vhodnější pestrost druhů.

Dešťová voda

±*

0

Návrhem zastavitelných ploch budou
ovlivněny přirozené retenční schopnosti
území, odtokové poměry by však neměly být
významně negativně dotčeny. Změna č. 8
ÚPO vytváří podmínky pro zvýšení
přirozených retenčních schopností v krajině
doplněním vodní plochy a také plochy
zeleně mimo PUPFL.
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OČEKÁVANÉ VLIVY
NA:

PŘEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

Vodní zdroje

-*

0

Povrchová voda

-*

0

Prameniště

0

0

Podzemní voda

0*

0

Negativní ovlivnění kvality podzemních
vod se nepředpokládá.

Odpadní voda

+*

0

Změnou č. 8 ÚPO je navržena plocha
technické infrastruktury 88 pro realizaci
centrální ČOV. Uplatněním této plochy
dojde k optimalizaci likvidace odpadních
vod v obci.

0

0

Změnou č. 8 ÚPO není stanovené záplavové
území řeky Moravy dotčeno. Změna č. 8

Záplavová území

POZNÁMKA
Vymezené plochy rovněž vyžadují dodávku
pitné vody, která bude vyřešena napojením
na stávající vodovodní systém.
Kvalita povrchových vod může být
negativně ovlivněna v souvislosti se
zvýšenou produkcí odpadních vod v rámci
provozu konkrétních záměrů odpovídajícím
stanovenému
funkčnímu
využití
vymezených ploch. Změnou č. 8 ÚPO je
vymezena vodní plocha 38 , která má sloužit
jako vodní nádrž pro zasněžování. V rámci
této plochy bude docházet k akumulaci
povrchové vody která by měla být v případě
nevhodným klimatických podmínek pro
lyžování
využívána
k umělému
zasněžování. Dotování nádrže bude
pravděpodobně probíhat z vodního toku
řeky Moravy, kde je možné předpokládat
mírné ovlivnění hydrologických poměrů,
z hlediska průtoků a kvantity i kvality
povrchové vody, což bude ošetřeno
v dalších stupních projektové dokumentace
konkrétního záměru ve vymezené ploše.

nepatrně upravuje plochu nejvyšší
záplavy poldru vymezeného již v účinné
ÚPD z důvodu potřeby vytvoření
územních podmínek pro realizaci obecní
ČOV.
CHOPAV

-*

0

Předmětné území se nachází v CHOPAV
Žamberk – Králíky. Je třeba k využívání
území přistupovat s principem předběžné
opatrnosti a šetrně zejména s ohledem na
minimalizaci možných havárií a úniku látek
závadných vodám.

Vodovod

-*

0

Změna č. 8 ÚPO respektuje současný
systém zásobování pitnou vodou z místního
vodovodu. Navrhované lokality budou na
tento systém napojeny.
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OČEKÁVANÉ VLIVY
NA:
ZPF

PŘEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA

-*

0

Změnou č. 8 ÚPO jsou kladeny nároky na
zábory ZPF v celkovém rozsahu 5,692 ha.
Týkají se půd I., IV. a V. třídy ochrany ZPF.
Celkový zábor 0,131 ha půd v I. třídě
ochrany ZPF se týká plochy 8 8 pro centrální
ČOV, kde převažuje veřejný zájem. A dále
plochy 118 pro umístění RD, kde část plochy
v I. třídě ochrany nebude zastavěna a bude
sloužit pouze jako zahrada.
Změna č. 8 ÚPO vypuštěním některých
původně zamýšlených ploch navrací do ZPF
1,327 ha.

PUPFL

-*

0

Zábor PUPFL o celkové rozloze 10,53 ha se
týká ploch 38, 4a8, 4b8, 4c8, 5b8, 98 a 10a8. A
dále koridoru 28. Závěrem samostatně
zpracovaného
odborného
Posudku
(Lesoprojekt východní Čechy s.r.o., říjen
2020) bylo konstatováno, že případná
realizace změny č. 8 ÚPO Dolní Morava
zásadně nezvýší riziko ohrožení stability
lesních porostů v dané lokalitě. Naopak je
třeba využít nového prostorového rozčlenění
lesních porostů v řešení kalamitního stavu
smrkových porostů pro jejich stabilizaci.
Lesní porosty jsou v současné době mnohem
více ohroženy suchem, lýkožroutem
smrkovým a větrem, který v narušených
nestabilních porostech způsobí více škod.
Postupně je třeba měnit druhou skladbu
z čistých smrčin vnosem vhodných listnáčů
na daná stanoviště – javor klen, buk lesní, ve
vyšších partiích bříza, jeřáb vtroušeně
jednotlivě.
Citlivými
sanačními
a obnovnými zásahy postupně zvyšovat
prostorovou a druhovou diferenciaci
porostů. Zakládat a pečovat o nové porostní
stěny jako důležitý stabilizační prvek lesních
porostů.
Změnou č. 8 ÚPO dochází mmj. k vypuštění
plochy 181, čímž dochází k navrácení 0,350
ha do PUPFL.

Horninové prostředí

0

0

Geomorfologie

0

0

Geologie

0

0

Chráněná ložisková
území

0

0

Sesuvná území

0

0

CHLÚ nebudou Změnou č. 8 ÚPO dotčena.
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OČEKÁVANÉ VLIVY
NA:

PŘEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA

Klima

0

0

Ovzduší

±*

-

Změnou č. 8 ÚPO jsou vytvářeny podmínky
pro vznik nových zdrojů znečištění ovzduší,
zejména
v souvislosti
s návrhovými
plochami pro dopravu (parkoviště), dále pro
technickou infrastrukturu (ČOV) a rovněž
pro bydlení a občanskou vybavenost
s ohledem na vytápění objektů a také
související dopravu. Pozitivní vliv může
představovat plocha vymezená pro zeleň
mimo PUPFL.

Obyvatelstvo

+*

-

Pozitivní vliv představují především
rozvojové plochy pro bydlení. Dále je
rozvíjeno zázemí oblíbeného lyžařského
střediska a zvýšení bezpečnosti doplnění
přejezdových sjezdových tratí, modernizací
lanovek apod. Zvýšený komfort je rovněž
spojen s optimalizací parkovacích míst.
Dochází k doplnění ploch občanské
vybavenosti, kde jsou rozvíjeny možnosti
pro ubytovací a stravovací služby. V této
souvislosti lze uvažovat posílení pracovních
míst a větší ekonomický potenciál obce a
její konkurenceschopnost v širším území.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je pozitivní
také plocha technické infrastruktury, která
vytváří podmínky pro realizaci ČOV v obci
a zkvalitnění technické infrastruktury taktéž
s ohledem na rozvoj bydlení a kvalitu života
v Dolní Moravě.

Lidské zdraví

±*

0

Pozitivní vliv představuje podpora bydlení
a podnikatelských aktivit, udržení životního
prostředí v obci, rozvoj podmínek pro
rekreaci a odpočinek a volnočasové aktivity
v rámci oblíbeného střediska zimních
sportů, které je rovněž využíváno v letních
měsících i po zbytek roku.
.Negativně se uplatnění Změny č. 8 ÚPO
projeví snížením faktoru pohody při
realizaci stavebních prací. Dočasné zvýšení
hluku a prašnosti. V rámci Změny č. 8 ÚPO
nejsou navrhovány plochy, které by
umožňovaly rozvoj těžkého průmyslu a
aktivit
souvisejících
s významným
znečištěním ovzduší a snížením kvality
životního prostředí pro obyvatele.

Hluk

-*

0

Vlivem uplatnění Změny č. 8 ÚPO mohou
být vytvořeny podmínky pro realizaci
nových zdrojů hluku v rámci rozvoje ploch
pro dopravu, technickou infrastrukturu,
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OČEKÁVANÉ VLIVY
NA:

PŘEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA
sjezdové tratě (lanovky), či občanskou
vybavenost. Dále uplatněním koridoru
drážní dopravy pro realizaci nové KLD.

Historické památky

0

0

Nemovité
kulturní
památky
jsou
respektovány, v jejich blízkosti nejsou
navržena zastavitelná území, s ohledem na
zachování autenticity.

Archeologické nálezy

+

0

Území obce Dolní Morava není územím
archeologických nálezů. Přesto, pokud
budou během realizace staveb zjištěny
archeologické nálezy, je povinností stavitele
tuto skutečnost ohlásit na Archeologický
ústav AV a provést na lokalitě záchranný
archeologický průzkum.

Energetické zdroje

-*

0

Změna č. 8 ÚPO respektuje stávající
elektroenergetický systém obce.
Navržené plochy budou napojeny na stávající
síť.

Technická infrastruktura

+*

0

Změna č. 8 ÚPO respektuje stávající systém
technické infrastruktury. Je navržena nová
plocha technické infrastruktury 88 pro
realizaci centrální ČOV, jejímž uplatněním
dojde k optimalizaci řešení a likvidace
odpadních vod v obci.
Změnou č. 8 ÚPO jsou vymezeny plochy
dopravy – parkoviště pro cca 470
parkovacích míst celkem. Jsou vytvářeny
podmínky pro doplnění parkovacích kapacit
a zejména pro optimalizaci parkování
a zabránění „divokému“ odstavování vozidel
nevhodně podél cest.

Silniční doprava

+*

0

Železniční doprava

0

0

Cyklodoprava

0

0

Rekreace

+

0

Změna č. 8 ÚPO vymezuje plochy
občanského vybavení, plochy sjezdové trati
a bobové dráhy a koridor drážní dopravy
podporující rozvoj rekreace a cestovního
ruchu.

Nakládání s odpady

0

0

Změna č. 8 ÚPO respektuje stávající systém
nakládání s odpady.

Výrobní zóny

0

0

Změna č. 8 ÚPO nevymezuje nové plochy
výroby.

Ekonomika

+

0

Rozvoj ploch občanské vybavenosti, ploch
sjezdových tratí a bobové dráhy a ploch a
koridoru vytvářejících zázemí pro lyžařský,
resp. sportovně – rekreační areál
oblíbeného lyžařského střediska, které je
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OČEKÁVANÉ VLIVY
NA:

PŘEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA
hojně využíváno i v ostatních částech roku,
představuje posílení a stabilizaci
hospodářského pilíře obce a její
konkurenceschopnost v širším území.
Pozitivní vliv také představuje rozvoj bydlení
jako podpora možností kvalitního bydlení
pro obyvatelstvo v produktivním věku.
Změna č. 8 vytváří podmínky pro rozvoj
hospodářské základny především v podpoře
cestovního ruchu, sportu a rekreace, a tím i
nepřímo zvyšuje poptávku po doplňkových
službách, jež mohou být dalším zdrojem
pracovních příležitostí pro místní
obyvatele.

Vyhodnocení vlivů předkládané Změny č. 8 ÚPO na udržitelný rozvoj území a na životní
prostředí bylo provedeno ve znění přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
resp. dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.

8

Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí

V průběhu zpracování hodnocení SEA a na základě zjištěné míry dopadů řešené koncepce na
jednotlivé dílčí složky životního prostředí a lidské zdraví nebyly identifikovány závažné záporné
vlivy, které by vyžadovaly navržení opatření pro jejich předcházení, snížení nebo kompenzaci.
Zpracovatel hodnocení SEA tudíž žádná opatření pro tyto účely nenavrhuje.

9

Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do
územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení

Předkládaná Změna č. 8 ÚPO nebyla řešena variantně. Předpoklady případných negativních
vlivů Změny č. 8 ÚPO na jednotlivé složky životního prostředí byly zpracovatelem územně
plánovací dokumentace řešeny operativně a byly zohledněny při vymezování nových
návrhových ploch. V rámci návrhu řešení předkládané Změny č. 8 územního plánu obce byly
v rámci možností maximálně respektovány požadavky na ochranu životního prostředí a všech
jeho složek. Návrhové plochy stejně jako stanovené podmínky využití zohlednily především
přírodně cenné hodnoty dotčeného území.
Vliv na jednotlivé složky životního prostředí byl hodnocen u všech vymezovaných ploch, včetně
koridoru drážní dopravy.
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Změna č. 8 ÚPO je zpracována v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování,
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů.
Změna č. 8 ÚPO respektuje limity využití území vycházející z platných právních předpisů,
vydaných správních rozhodnutí a vlastností území.
Většina limitů či nositelů limitů využití území je zároveň považována za hodnoty území, a to jak
přírodní či kulturní, tak i civilizační.
Jako podklad pro identifikaci jevů v území byly využity ÚAP (Územně analytické podklady pro
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Králíky 2016) a další podklady
poskytnuté v průběhu zpracování Změny č. 8 ÚPO.
Do Změny č. 8 ÚPO byly zapracovány relevantní závěry a doporučení oborových koncepcí
Pardubického kraje (především pak ZÚR Pardubického kraje) a dále nadřazených koncepcí jako
je PÚR ČR, nebo je s nimi v souladu.
Relevantní strategické dokumenty vztahující se k předmětnému území jsou harmonizovány
s národními cíli v oblasti ochrany životního prostředí. Změna č. 8 ÚPO je s těmito koncepcemi
v souladu.
Další sledovanou úrovní je úroveň krajská, jejíž relevantní strategické dokumenty jsou
harmonizovány s národními cíli v oblasti ochrany životního prostředí. Změna č. 8 ÚPO je
s těmito koncepcemi taktéž v souladu.
Řešení Návrhu Změny č. 8 ÚPO je v souladu se Návrhem na pořízení Změny č. 8 ÚPO.

10 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní
prostředí
Environmentální ukazatele jsou vhodně zvolené sumární ukazatele, které jsou základem
posuzování nejen stavu životního prostředí, ale i účinnosti a adekvátnosti politických rozhodnutí,
tj. politiky ochrany životního prostředí jako celku.
Většina indikátorů jsou relativní veličiny vztažené na jednotku rozlohy, na obyvatele, na
jednotku HDP apod.
Cílem indikátorů je odkrytí potencionálních rizik pro různé oblasti životního prostředí a lidské
zdraví. Rozsáhlý soubor ukazatelů byl vypracován pro potřebu Státní politiky životního prostředí
a je rozdělen do dvou skupin:
a) sociální a ekonomické ukazatele (pozn. nejsou předmětem posouzení územního plánu)
b) environmentální ukazatele

98

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA, ZMĚNA Č. 8
hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území

V souvislosti s posuzováním vlivů Změny č. 8 ÚPO na životní prostředí, udržitelný rozvoj území
a lidské zdraví se jedná vždy o hodnocení, v němž je nutné souhrnné posouzení jednotlivých
záměrů Změny č. 8 ÚPO, jednotlivě i jako celku, a to z hlediska více faktorů a kritérií, kdy se
hledá určitý kompromis mezi potencionálními negativními vlivy koncepce na samostatné oblasti
a rozvojovými potřebami daného území.
Vzhledem k nutnosti komplexnosti posuzování koncepce a zahrnutí mnoha různých souvislostí
je důležité stanovit si prioritní cíle a požadavky, na základě nichž se potom jednotlivým kritériím
přikládá různý stupeň důležitosti.
Poté se na pomyslné misky vah dávají možné negativní vlivy na složky životního prostředí
a lidské zdraví na jedné straně a na straně druhé očekávané profity z nových rozvojových ploch.
Ke zhodnocení možných vlivů jednotlivých záměrů Změny č. 8 ÚPO se po jejich realizaci mohou
použít monitorovací ukazatele, díky kterým je možno posoudit vlivy vyvolané změnami využití
území dané oblasti.
Prostřednictvím monitorovacích ukazatelů je také možno kontrolovat dodržování navržených
opatření v rámci hodnocení koncepce, která předcházela její realizaci. Dle §55 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je pořizovatel Změny č. 8 ÚPO (Městský úřad ORP Králíky)
povinen předložit zastupitelstvu obce min 1x za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu,
jejíž součástí jsou vlivy uplatňování ÚP na životní prostředí.
Monitorování může být iniciováno rovněž na základě připomínek veřejnosti (obtěžování
nadměrným hlukem, zápachem, atd.).
Navržené environmentální ukazatele pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na
životní prostředí z hlediska relevantnosti Změny č. 8 ÚPO a kontextu s cíli ochrany životního
prostředí, které jsou obsaženy ve Státní politice životního prostředí (2012 - 2020):
Ochrana a udržitelné využívání zdrojů
Indikátor: vývoj energetické účinnosti (objem výroby, dopravy či služeb zajištěný určitým
množstvím energie)
Indikátor: materiálová náročnost HDP (vyhodnocení vývoje efektivity, s jakou jsou materiály
vstupující do ekonomického systému přeměňovány na ekonomický výstup)
Ochrana vod
Indikátor: stav útvarů povrchových vod
Indikátor: stav útvarů podzemních vod
Indikátor: specifická ochrana vod v chráněných územích
Indikátor: Čištění městských odpadních vod
Předcházení vzniku odpadů
Indikátor: celková produkce odpadů
Indikátor: produkce a nakládání s komunálním odpadem
Indikátor: struktura nakládání s odpady
Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí
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Indikátor: eroze půdy (indikátor je vyjádřen jako podíl plochy potenciálně ohrožené vodní a
větrnou erozí na celkové rozloze zemědělské půdy)
Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší
Indikátor: emise SO2, NOx, NH3, VOC, PM2,5 (porovnání vývoje emisí od roku 2000 v kg/rok;
zároveň vyhodnocuje naplňování národních emisních stropů pro rok 2020
Indikátor: podíl území s překročenými imisními limity a cílovými imisními limity
Ochrana přírody a krajiny
Indikátor: využití území (sledování vývoje způsobů využívání krajiny)
Indikátor: retenční schopnost krajiny
Indikátor: fragmentace krajiny (fragmentace krajiny dopravou a fragmentace říčních systémů)
Indikátor: počet původních ohrožených druhů v ČR (pro kriticky ohrožené, ohrožené a zranitelné
druhy)
Indikátor: druhová skladba lesů
Indikátor: zvláště chráněná území v ČR (podíl součtu rozloh ZCHÚ na celkové rozloze ČR,
vyhodnocení vývoje struktury u těchto ZCHÚ)
Indikátor: rozloha lokalit národního seznamu lokalit Natura 2000 (vývoj rozlohy evropsky
významných lokalit)
Indikátor: hluková zátěž (hluková zátěž obyvatelstva, hluková zátěž ekosystémů, včetně
problematiky vymezení tichých oblastí v krajině)
Dalšími indikátory mohou být:
➢ podíl záboru půdy kategorie ZPF zařazené v I. třídě ochrany ku celkovému záboru ZPF
(%)
➢ změny intenzity dopravy na hlavních dopravních komunikacích (%)
➢ počet obyvatel vystavených hlukové zátěži (% obyvatel)
➢ koeficient ekologické stability krajiny (plochy ekologicky stabilních ploch ku plochám
ekologicky nestabilních ploch)
➢ účinnost opatření k ochraně krajinného rázu
➢ účinnost opatření k ochraně lesních porostů
V případě zjištění negativních vlivů je třeba ihned sjednat nápravu.
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11 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí
Navržená opatření pro předcházení, eliminaci, vyloučení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů
vychází z výše uvedených hodnocení v kapitolách 6 a 7 a z podmínek pro využití jednotlivých
ploch definovaných v Návrhu Změny č. 8 ÚPO a dále z návrhů opatření zpracovatele Posudku
vlivu výstavby nových objektů v rekreačním areálu Dolní Morava na lesní porosty.
Při rozhodování z hlediska minimalizace zjištěných negativních vlivů na životní prostředí pro
jednotlivé vymezené plochy jsou zpracovatelem SEA navrženy a sumarizovány následující
požadavky:
➢ při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a vytváření nových
výhledů a průhledů
➢ zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně
➢ uplatňovat ochranu dřevin rostoucích mimo les, před případným kácením získat
potřebné povolení obecního úřadu
➢ kácení dřevin provádět mimo vegetační období před hnízděním ptáků, tj. od října
do začátku března
➢ v rámci konkrétního uplatňování vymezených funkčních ploch dbát na minimalizaci
zhoršení odtokových poměrů; zajištění podmínek pro zasakování srážkové vody
z ploch určených pro novou zástavbu přímo v místě
➢ respektovat současnou hladinu okolní zástavby
➢ minimalizovat konečné zábory ZPF (především půd I. třídy ochrany) – rozsahem
a způsobem provádění zemních prací
➢ u koridoru drážní dopravy 28 - věnovat zvýšenou pozornost nově vzniklým porostním
stěnám. Za prvé zvýšit stabilitu porostů proti bořivým větrům a za druhé podpořit
vyšší druhovou pestrost dřevin z důvodu zvýšeného nebezpečí napadení porostů
hmyzími škůdci.
Ve stávajících starších porostech zachovat v jejich nově vzniklých porostních stěnách
přimíšené listnáče a modříny. V proředěných a holých částech vysazovat do nově
vzniklých okrajů javory kleny, buky lesní případně modřín opadavý. V nižší
nadmořské výšce lze využít i jedli bělokorou. V horní části v mladších porostech opět
uvolňovat listnaté příměsi a případně modřín. Větším rozvolněným vychovat jedince
s hlubokou korunou.
➢ U plochy 38 - po vybudování zasněžovací nádrže založit na zbývající části lesního
pozemku nové porostní okraje s vyšším zastoupením listnáčů – javoru klenu, buku
lesního, případně břízy. Je možné též využít modřín opadavý a jedli bělokorou. Tím
dojde ke snížení opadu do vodní nádrže.
➢ u ploch sjezdových tratí 4x8 - věnovat zvýšenou pozornost nově vzniklým porostním
stěnám. Za prvé zvýšit stabilitu porostů proti bořivým větrům a za druhé podpořit
vyšší druhovou pestrost dřevin z důvodu zvýšeného nebezpečí napadení porostů
hmyzími škůdci. Ve stávajících starších porostech zachovat v jejich nově vzniklých
porostních stěnách přimíšené listnáče a modříny. V proředěných a holých částech
vysazovat do nově vzniklých okrajů javory kleny, buky lesní případně modřín
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opadavý. V nižší nadmořské výšce lze využít i jedli bělokorou. V horní části
v mladších porostech opět uvolňovat listnaté příměsi a případně modřín. Větším
rozvolněným vychovat jedince s hlubokou korunou. Ve zbývajících starších
porostech zachovat v jejich nově vzniklých porostních stěnách přimíšené listnáče a
modříny. V proředěných nebo holých částech vysazovat do nově vzniklých okrajů
javory kleny, buky lesní případně modřín opadavý.
➢ U plochy 5a8 - po realizaci lanové dráhy na lesních pozemcích založit nové porostní
stěny v pestré druhové skladbě s větším zastoupení javoru klenu.
➢ Postupně je třeba měnit druhou skladbu z čistých smrčin vnosem vhodných listnáčů
na daná stanoviště – javor klen, buk lesní, ve vyšších partiích bříza, jeřáb vtroušeně
jednotlivě. Citlivými sanačními a obnovnými zásahy postupně zvyšovat prostorovou
a druhovou diferenciaci porostů. Zakládat a pečovat o nové porostní stěny jako
důležitý stabilizační prvek lesních porostů.
➢ Po ukončení stavebních prací minimálně dvě vegetační období, monitorovat případné
zavlečení invazivních a expanzivních druhů rostlin, zejména vlčí bob mnoholistý,
netykavka žlaznatá a křídlatka japonská. V případě prostorové expanze těchto druhů
provést opatření na jejich likvidaci.
➢ Po ukončení platnosti rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa
vlastník (příp. uživatel) provede opatření k obnově funkcí lesa v obvyklém rozsahu.

12 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů, Návrh stanoviska
12.1. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Předmětem dokumentace SEA je Návrh Změny č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, který
zpracovala firma SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec Králové v prosinci 2020.
Posuzovaná koncepce je předkládána v jedné variantě řešení. Stávající stav, tj. stav bez uplatnění
předkládané koncepce, je v hodnocení SEA uvažován jako nulová varianta.
Dokumentace SEA je zpracována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Změna č. 8 ÚPO řeší změnu způsobu využití na návrhových plochách v k.ú. Velká Morava.
Změna č. 8 ÚPO vymezuje návrhové plochy bydlení, občanského vybavení (vyjma tělovýchovy
a sportu), plochy sjezdových tratí, plochy zeleně mimo PUPFL, vodní plochu, plochu
technického vybavení, plochu skladu zasněžování, ostatní plochu pro dopravu a parkoviště a dále
koridor drážní dopravy.
Potřeba vymezení návrhových ploch bydlení vychází ze skutečnosti, že v řadě dosavadních
návrhových ploch tohoto způsobu využití již došlo k realizaci výstavby a v řadě dalších
návrhových ploch byly již stavby umístěny či je jejich umístění připravováno. Proto byly kladně
prověřeny návrhy na vymezení ploch nových v rozsahu celkem 2,518 ha.
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Potřeba vymezení návrhových ploch ostatních způsobů využití vychází z uplatněných záměrů na
další doplnění a zkvalitnění současných areálů zimních sportů, včetně nezbytného související
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, s cílem podpory rozvoje rekreace a
cestovního ruchu v souladu s úkolem pro územní plánování stanoveným pro specifickou oblast
SOB3 – Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník v PÚR ČR i ZÚR Pk.
Podkladem je návrh Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava (SURPMO a.s. 2020). Konkrétně se jedná
o tyto plochy:
18

Plocha parkování na pozemku p. č. 5560/1 v k. ú. Velká Morava.
Rozloha plochy je 1,62 ha.

28

Kabinová lanovka z areálu U Slona k chatě Slaměnka. Pro umístění KLD je vymezen
koridor drážní dopravy.

38

Vodní nádrž (o objemu do 100 000 m3) pro zasněžování na pozemku p. č. 5651/7 v k. ú.
Velká Morava. Rozloha plochy je 3,93 ha.

4a8, 4b8, 4c8
5a8

Sjezdová trať F – dokončení propojení areálu Sněžník s areálem U Slona.
Celková rozloha všech částí je 4,19 ha.

Lanová dráha 3 – jedná se o výměnu vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou lanovku
ve stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou trať. Plocha
je vymezena jako liniový koridor.

5b8 Plocha určená k využití jako sjezdová trať. Rozloha plochy je 0,79 ha.
68

Plocha pro provozní sklad zasněžování. Rozloha plochy je 0,19 ha.

78

Plocha bydlení – bytové domy na pozemcích p. č. 5561, 5573 a 5531 v k. ú. Velká Morava.
Rozloha plochy je 2,17 ha.

88

Plocha technické infrastruktury pro centrální ČOV na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká
Morava. Rozloha plochy je 0,15 ha.

98

Plocha pro parkování na pozemku p. č. 5651/7 v k.ú. Velká Morava. Rozloha plochy je
1,41 ha.

10a8 Sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do plochy
občanské vybavenosti. Rozloha plochy je 1,01 ha.
10b8 Plocha určená k využití jako plocha zeleně mimo PUPFL. Rozloha plochy je 0,40 ha.
118

Plocha pro bydlení venkovské na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká Morava. Rozloha plochy
je 0,35 ha.

Dále je ve Změně č. 8 ÚPO Dolní Morava navrženo vypuštění několika návrhových ploch. V k.ú.
Velká Morava se vypouštějí návrhové plochy občanského vybavení (tělovýchova, sport) č. 181 a
č. 491. Dále se rovněž v k.ú. Velká Morava vypouštějí návrhové plochy sjezdových tratí č. 171,
č. 1441 a části návrhové plochy sjezdové trati č. 1451.
Řešení Změny č. 8 napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území (§ 18 stavebního zákona), a to především vymezením ploch pro dopravu, parkoviště,
lanovky, plochy sjezdových tratí, plochy bydlení, plochy občanského vybavení (vyjma
tělovýchovy a sportu) a pro plochy zeleně mimo PUPFL.
103

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA, ZMĚNA Č. 8
hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území

Tím přispívá k dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území při zohlednění
jeho společenského a hospodářského potenciálu a respektování jeho hodnot.
Změnou č. 8 ÚPO je respektována koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě
prověření a posouzení změn v území.
Urbanistické, architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro řešení účinné
ÚPD, nejsou měněny.
Při posuzování vlivů návrhových ploch na životní prostředí se vycházelo z dostupných podkladů
a informací o stavu životního prostředí v řešeném území. Potenciální dopady jednotlivých
návrhových ploch na dílčí složky životního prostředí a lidské zdraví byly definovány na základě
předpokládaných standardních charakteristik záměrů, které odpovídají stanovenému rámci
vymezeného funkčního využití dané plochy.
V rámci hodnocení SEA byly identifikovány pozitivní i negativní vlivy. V případě negativních
vlivů byla doporučena minimalizační opatření k jejich zmírnění.
Z hodnocení koncepce územního plánu vyplývá, že jejím uplatněním mohou být dotčeny
následující složky životního prostředí:
Negativně (s předpokládanou eliminací vlivu dodržením navržených opatření):
➢ ovzduší
➢ krajinný ráz
➢ Přírodní park
➢ ZCHÚ
➢ Natura 2000
➢ ZPF
➢ PUPFL
➢ povrchová voda
➢ CHOPAV
➢ záplavové území
➢ odvodnění území
➢ hluková situace
Pozitivně:
➢ rozvoj rekreace
➢ zvýšení turistické atraktivity
➢ rozvoj bydlení
➢ demografický vývoj obyvatelstva
➢ ekonomické a sociální vlivy
➢ rozvoj podnikání
➢ rozvoj technické infrastruktury
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➢ povrchová voda
➢ doprava - parkování
➢ udržitelný rozvoj území
Další složky životního prostředí (podzemní vody, památné stromy, ÚSES, horninové podloží,
kulturní památky, CHLÚ atd.) nebudou uplatněním návrhových ploch ovlivněny.
U zjištěných negativních vlivů lze míru a povahu identifikovaných vlivů na životní prostředí
eliminovat dodržením navržených opatření a podmínek využití území.
Po realizaci záměrů Změny č. 8 ÚPO se doporučuje monitoring vybraných faktorů a kontrola
charakteru a velikosti jednotlivých očekávaných vlivů na různé složky životního prostředí
a lidské zdraví.
Z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví
předkládaná Změna č. 8 územního plánu obce jako přijatelná.
Posouzení vlivů Změny č. 8 ÚPO na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a bylo zpracováno v rozsahu přílohy 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

12.2. Návrh stanoviska
Zpracovatel hodnocení vlivu Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava na životní prostředí a veřejné
zdraví, pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí dle přílohy k zákonu č. 183/2006
Sb., stavební zákon, předkládá následující návrh stanoviska dle zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
STANOVISKO K NÁVRHU ZMĚNY Č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE DOLNÍ MORAVA
podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
Orgán vydávající územní plán:

Zastupitelstvo obce Dolní Morava
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Objednatel:

Obec Dolní Morava
Dolní Morava 35
Dolní Morava
561 69

Zpracovatel hodnocení SEA:

EMPLA AG, spol. s r.o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
Středisko Morava
Podnásepní 477/1h
602 00 Brno

Stručný popis územního plánu:
Předmětem dokumentace SEA je Návrh Změny č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, který
zpracovala firma SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec Králové v září 2020.
Posuzovaná koncepce je předkládána v jedné variantě řešení. Stávající stav, tj. stav bez uplatnění
předkládané koncepce, je v hodnocení SEA uvažován jako nulová varianta.
Dokumentace SEA je zpracována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Změna č. 8 ÚPO řeší změnu způsobu využití na návrhových plochách v k.ú. Velká Morava.
Změna č. 8 ÚPO vymezuje návrhové plochy bydlení, občanského vybavení (vyjma tělovýchovy
a sportu), plochy sjezdových tratí, plochy zeleně mimo PUPFL, vodní plochu, plochu
technického vybavení, plochu skladu zasněžování, ostatní plochu pro dopravu a parkoviště. Dále
vymezuje koridor drážní dopravy pro umístění nové kabinové lanové dráhy.
Potřeba vymezení návrhových ploch bydlení vychází ze skutečnosti, že v řadě dosavadních
návrhových ploch tohoto způsobu využití již došlo k realizaci výstavby a v řadě dalších
návrhových ploch byly již stavby umístěny či je jejich umístění připravováno. Proto byly kladně
prověřeny návrhy na vymezení ploch nových v rozsahu celkem 2,518 ha.
Potřeba vymezení návrhových ploch ostatních způsobů využití vychází z uplatněných záměrů na
další doplnění a zkvalitnění současných areálů zimních sportů, včetně nezbytného související
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, s cílem podpory rozvoje rekreace
a cestovního ruchu v souladu s úkolem pro územní plánování stanoveným pro specifickou oblast
SOB3 – Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník v PÚR ČR i ZÚR Pk.
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Podkladem je návrh Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava (SURPMO a.s. 2020). Konkrétně se jedná
o tyto plochy:
18

Plocha parkování na pozemku p. č. 5560/1 v k. ú. Velká Morava.
Rozloha plochy je 1,62 ha.

28

Kabinová lanovka z areálu U Slona k chatě Slaměnka. Pro umístění KLD je vymezen
koridor drážní dopravy.

38

Vodní nádrž (o objemu do 100 000 m3) pro zasněžování na pozemku p. č. 5651/7 v k. ú.
Velká Morava. Rozloha plochy je 3,93 ha.

4a8, 4b8, 4c8
5a8

Sjezdová trať F – dokončení propojení areálu Sněžník s areálem U Slona.
Celková rozloha všech částí je 4,19 ha.

Lanová dráha 3 – jedná se o výměnu vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou lanovku
ve stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou trať. Plocha
je vymezena jako liniový koridor.

5b8 Plocha určená k využití jako sjezdová trať. Rozloha plochy je 0,79 ha.
68

Plocha pro provozní sklad zasněžování. Rozloha plochy je 0,19 ha.

78

Plocha bydlení – bytové domy na pozemcích p. č. 5561, 5573 a 5531 v k. ú. Velká Morava.
Rozloha plochy je 2,17 ha.

88

Plocha technické infrastruktury pro centrální ČOV na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká
Morava. Rozloha plochy je 0,15 ha.

98

Plocha pro parkování na pozemku p. č. 5651/7 v k.ú. Velká Morava. Rozloha plochy je
1,41 ha.

10a8 Sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do plochy
občanské vybavenosti. Rozloha plochy je 1,01 ha.
10b8 Plocha určená k využití jako plocha zeleně mimo PUPFL. Rozloha plochy je 0,40 ha.
118

Plocha pro bydlení venkovské na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká Morava. Rozloha plochy
je 0,35 ha.

Dále je ve Změně č. 8 ÚPO Dolní Morava navrženo vypuštění několika návrhových ploch. V k.ú.
Velká Morava se vypouštějí návrhové plochy občanského vybavení (tělovýchova, sport) č. 18 1
a č. 491. Dále se rovněž v k.ú. Velká Morava vypouštějí návrhové plochy sjezdových tratí č. 171,
č. 1441 a části návrhové plochy sjezdové trati č. 1451.
Řešení Změny č. 8 napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území (§ 18 stavebního zákona), a to především vymezením ploch pro dopravu, parkoviště,
lanovky, plochy sjezdových tratí, plochy bydlení, plochy občanského vybavení (vyjma
tělovýchovy a sportu) a pro plochy zeleně mimo PUPFL. Tím přispívá k dosažení souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území při zohlednění jeho společenského
a hospodářského potenciálu a respektování jeho hodnot.
Změnou č. 8 ÚPO je respektována koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě
prověření a posouzení změn v území.
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Urbanistické, architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro řešení účinné
ÚPD, nejsou měněny.
Stručný popis posouzení:
Posouzení vlivů Změny č. 8 ÚPO na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a bylo zpracováno v rozsahu přílohy
č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Z územně plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatněním mohou být ovlivněny tyto složky
životního prostředí:
negativně – ovzduší, krajinný ráz, Přírodní park, ZCHÚ, Natura 2000, ZPF, PUPFL, povrchová
voda, CHOPAV, záplavové území, odvodnění území, hluková situace
pozitivně – rozvoj rekreace, zvýšení turistické atraktivity, rozvoj bydlení, demografický vývoj
obyvatelstva, ekonomické a sociální vlivy, rozvoj podnikání, rozvoj technické infrastruktury,
povrchová voda, doprava – parkování, udržitelný rozvoj území
Z územně plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatněním nemohou být ovlivněny tyto složky
životního prostředí:
podzemní vody, ÚSES, památné stromy, horninové podloží, kulturní památky, CHLÚ
K předcházení, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví
byla navržena konkrétní opatření a podmínky využití území.
Z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví
předkládaná Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, za dodržení minimalizačních
opatření, jako přijatelná.
Závěry posouzení:
Na základě Návrhu Změny č. 8 Územního plánu obce Dolní Morava a jeho vyhodnocení podle
přílohy zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v kontextu § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, včetně hodnocení vlivů územního plánu na vyhlášené
evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyjádření dotčených územně
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti
vydává
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad
podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů
souhlasné stanovisko
ke Změně č. 8 Územního plánu obce Dolní Morava
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S Návrhem Změny č. 8 Územního plánu obce Dolní Morava jako celkem lze z hlediska
negativních vlivů na životní prostředí souhlasit při dodržení následujících podmínek popsaných
ve Vyhodnocení SEA:
Podmínky souhlasného stanoviska
1. U koridoru 28 pro kabinovou lanovku ve stávajících starších porostech zachovat v jejich
nově vzniklých porostních stěnách přimíšené listnáče a modříny. V proředěných a holých
částech vysazovat do nově vzniklých okrajů javory kleny, buky lesní případně modřín
opadavý. V nižší nadmořské výšce lze využít i jedli bělokorou. V mladých porostech
v horní části opět uvolňovat listnaté příměsi a případně modřín. Větším rozvolněným
vychovat jedince s hlubokou korunou.
2. Respektovat stávající krajinný ráz a vzhled a prostorové uspořádání okolních objektů
3. Zajistit prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy.
4. Minimalizovat v co nejvyšší možné míře zábory ZPF půd I. třídy ochrany
Obecná doporučení
Doporučený postup pro předcházení vlivů územního plánu na životní prostředí:
1. Konkrétní návrhy projektů hodnotit pomocí navržených environmentálních ukazatelů.
2. Jednotlivé plochy využít k adekvátnímu ozelenění.
3. Terénní úpravy a odstraňování vegetace směřovat mimo hnízdní období květen – srpen.
4. Postupně měnit stávající skladbu lesů ze smrkových monokultur na smíšené lesy vnosem
vhodných listnáčů.
5. Zvyšovat druhovou a prostorovou diferenciaci lesních porostů.
6. Monitorovat zavlečení invazivních a expanzivních druhů.
7. Minimalizovat zhoršení odtokových poměrů.
8. V případě odkrytí archeologických nálezů, umožnit záchranný archeologický průzkum.
Specifické vlivy bude možno reálně identifikovat až při posuzování jednotlivých záměrů v rámci
navazujících schvalovacích procesů.
Konkrétní projektové záměry je nutno řešit v souladu se zákonem o přírodě a krajině
č. 114/1992 Sb. § 12 – ochrana krajinného rázu a § 67 povinnosti investorů, výsledné materiály
předložit příslušným OOP jako podklad pro rozhodování.
Výběr projektů i jejich faktické provádění musí zajistit, aby byly podporovány projekty, které
mohou nejvíce přispět ke zlepšení stavu životního prostředí a veřejného zdraví, případně aby
projekty splňující environmentální kritéria byly při výběru významně preferovány.
Toto stanovisko není Rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní
řád), ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních
úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

109

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA, ZMĚNA Č. 8
hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu
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Seznam zkratek
BPEJ
EVL
CHLÚ
CHOPAV
KES
KLD
k.ú.
KRNAP
KÚ
LBC
LBK
ORP
PO
PUPFL
PÚR ČR
TTP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚSES
VKP
VPS
ZPF
ZÚ
ZÚR PK
ZCHÚ
ZZO

Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Evropsky významná lokalita (území Natura 2000)
Chráněné ložiskové území
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Koeficient ekologické stability krajiny
Kabinová lanová dráha
Katastrální území
Krkonošský národní park
Krajský úřad
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
Obec s rozšířenou působností
Ptačí oblast (území Natura 2000)
Pozemky určené k plnění funkcí lesa – plochy lesní
Politika územního rozvoje ČR
Trvalý travní porost
Územní plán
Územně plánovací dokumentace
Územní plán obce
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Veřejně prospěšná stavba
Zemědělský půdní fond – plochy zemědělské
Zastavěné území
Zásady územního rozvoj Pardubického kraje
Zvláště chráněná území dle z. 114/1992 Sb.
Zdroj znečištění ovzduší
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