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ÚVOD
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané krajiny (přírodními podmínkami
území). V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich (krajinotvornými způsoby využívání
území). Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených
znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného
rázu tedy vytvářejí obraz dané krajiny.
Předkládané hodnocení vlivu výstavby záměrů na dvou plochách, kde budou umístěny fotovoltaických elektráren na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK) je zpracováno jako samostatná studie.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
Zájmové území se nachází ve dvou lokalitách (jihozápadně a severně) od města Vítkov, katastrální území Vítkov (kód k. ú. 511021), okres Opava, kraj Moravskoslezský. Lokality tvoří (Obrázek 1) travinobylinné porosty – účinný půdní blok 0501/23 a 9201/6 (standardní orná půda)
v režimu certifikovaného ekologického zemědělství, souřadnice GPS lokality FVE Vítkov jih –
49°46'1.9348"N

17°44'35.6537"E,

souřadnice

GPS

lokality

FVE

Vítkov

sever

–

49°47'26.2939"N 17°45'18.9415"E.
V obou lokalitách je plánováno umístit fotovoltaické elektrárny, které představují rozsáhlejší
solární parky s pracovním označením Vítkov, jih a Vítkov, sever. V rámci Změny č. 3 ÚP Vítkova jsou vymezeny zastavitelné plochy 3/Z5.1 a 3/Z5.2 pro výrobu a skladování – výrobu
energie (VE) a pro vyvedení výkonu z těchto fotovoltaických elektráren jsou určeny koridory.
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Celkově zaujímají fotovoltaické elektrárny 27,45 ha zastavitelných ploch (26,71 ha pro výrobu
a skladování – výrobu energie a 0,71 ha pro dopravní infrastrukturu).
Tyto plochy nepředstavují trvalé nové zábory zemědělské půdy, ale tyto zastavitelné plochy
bude možno po ukončení provozu fotovoltaických elektráren navrátit zpět do zemědělského
půdního fondu.
Obrázek 1: Mapa (měřítko 1: 10 000), lokalita FVE Vítkov, jih – červenou barvou, lokalita FVE
Vítkov, sever – fialovou barvou (mapový podklad: © AOPK ČR)

7

POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ
Územní plán Vítkov, Změna č. 3

Nadmořská výška se v území záměrů pohybuje v rozmezí 478–540 m n. m (“submontánní“
výškový vegetační stupeň podhorský, vrchovinný, lesní vegetační stupeň 4. bukový).
Sklonitost v lokalitách kolísá okolo 2°–5° (mírně ukloněné svahy), průměrná sklonitost se pohybuje okolo 4°. Lokalita FVE Vítkov, jih náleží ke kvadrantu síťového mapování 1. řádu –
6272a, lokalita FVE Vítkov, sever přísluší ke kvadrantu 6272b.
Lesní porosty na daném území náleží k přírodní lesní oblasti č. 29 Nízký Jeseník.

AKTUÁLNÍ STAV VEGETACE V PLOŠE ZÁMĚRU
Lokalita FVE Vítkov, jih je naplánovaná pod vrchol Letního kopce (542 m n. m) v ploše travinobylinného porostu převážně s JV, JJV, JZ expozicí. Pouze na severní části lokality se svah
uklání k SV. Trvalé travinobylinné porosty v zájmové trase tvoří souvislé plochy zemědělsky
obhospodařované půdy (farmářský blok), biotop X5 Intenzivně obhospodařované louky. Jjsou
víceméně zapojené s celkovou pokryvností okolo 90 %. Jedná se o antropicky podmíněnou
vegetaci, v jejímž druhovém složení se vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy květnatých lučních
porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy ruderálních stanovišť, čímž dochází
k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními společenstvy. Ráz pravidelně
sečeného bylinného patra určují zejména trávy jako Arrhenatherum elatius1, Dactylis glomerata, Festuca rubra agg., F. pratensis, Lolium perenne, Trisetum flavescens, Poa pratensis
agg. a dvouděložné byliny Lactuca serriola, Lychnis flos-cuculi, Crepis biennis, Scorzoneroides autumnalis, Hypericum perforatum, Cirsium arvense, C. vulgare, Vicia cracca, V, sepium,
Geranium pratense, Rumex acetosa, Rumex obtusifolius. V nižší vrstvě bylinného patra se
uplatňují Potentilla reptans, Linaria vulgaris, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Leucanthemum vulgare agg., Taraxacum sect. Taraxacum, Veronica chamaedrys agg. Vysokou
stálost zde vykazují také okoličnaté byliny (Heracleum sphondylium, Pastinaca sativa,
Aegopodium podagraria). V blízkosti remízů doplňují druhovou garnituru Euphorbia cyparissias, Galium mollugo agg., Hylotelephium maximum, Dacucus carota, Geranium pyrenaicum,
Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Pilosella officinarum aj.
Remízy a dřevinná linie ve vrcholové části Letního kopce mají blízko k biotopu K3 Vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny s Prunus spinosa, Rosa spp., Sambucus nigra, Crataegus spp.
Z dřevin stromového vzrůstu se vyskytuje Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Tilia cordata,
Quercus robur, Fraxinus excelsior, Salix caprea. Bylinné patro křovin je značně heterogenní,
většinou se projevuje degradace a eutrofizace (Chelidonium majus, Anthriscus sylvestris, Urtica dioica, Dactylis glomerata, D. polygama, Arrhenatherum elatius, Aegopodium podagraria,
Veronica chamaedrys agg., Geum urbanum). Porost nemá jednoznačně vyjádřenou asociační

1

Nomenklatura taxonů cévnatých rostlin odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kaplan et al. 2019)
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příslušnost, neboť je do jisté míry antropogenně ovlivněný. Nejedná se o typ, který by měl
z hlediska ochrany přírody přílišný význam, ale v širší zemědělsky intenzivně využívané krajině
zájmového území představuje důležitý biotop pro rostliny a živočichy.
Významného zastoupení dosahují 2 exempláře Prunus avium v dřevinné linii s průměrem
kmene nad 90 cm (průměr kmene byl měřen před větvení, tam, kde byl nejméně ovlivněn
kořenovými náběhy), které dosahují cca pře 80 let. Jedná se o dva vícekmeny třešní s širokou
hustou korunou, velmi nízko zavětvenou a kompaktní. Stromy jsou vitální, bez významnějších
defektů. Můžeme sledovat pouze prosychání větví v periferních částí koruny. Z hlediska sadovnického se jedná o hodnotné dřeviny typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu, v
celkovém habitu jsou jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, které by se mohli rozšiřovat. Velikostně jsou dřeviny rozvinuté tak, že dosahuje přibližně těch rozměrů, které jsou na
daném stanovišti schopny vytvořit, stabilita kmene i větví není snížena. I přesto, že se dřeviny
nachází na ploše neudržované zeleně, která je z hlediska atraktivity místa růstu nízká jedná
se o velmi hodnotné dřeviny, které působí velmi estetickým dojmem.
V jihozápadní části navazuje na plánovaný záměr luční prameniště bezejmenného vodního
toku, IDVT 10213096. Prameniště zarůstá náletovými dřevinami a negativně se projevuje eutrofizace a zahlubování koryta vodního toku. Eutrofizovaný porost má spíše nepřírodní charakter (biotop X7A Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty),
pomístně má blízko k svazu Calthion palustris, biotop T1.6 Vlhká tužebníková lada, které je
reprezentováno jednou silnou dominantou, kterou představuje Filipendula ulmaria. Z dalších
druhů zaznamenáme Cardamine amara, Scirpus sylvaticus, Rumex obtusifolius, Cirsium arvensis, C. oleraceum, C. palustre, Deschampsia cespitosa, Phalaris arundinacea, Juncus
effusus, J. conglomeratus, Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Equisetum fluviatile, Caltha
palustris aj.
Lokalitu FVE Vítkov, sever tvoří travinobylinné porosty nad vodním tokem LP PP Moravice v
km 27,1 (IDVT 10211541), biotop X5 Intenzivně obhospodařované louky. Dominantu porostů
tvoří kulturní druhy trav (Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata,
Festuca rubra agg., F. pratensis, Lolium perenne, L. multiflorum, Elytrigia repens, Poa pratensis agg.) dosahující výšky až 1 m a pokryvností dvojvrstevného bylinného patra okolo 90 %.
Z dvouděložných bylin zde rostou zejména pampelišky ze skupiny Taraxacum sect. Taraxacum, Trifolium pratense s. lat., T. repens, Veronica chamaedrys agg., Plantago spp. a Geranium pratense. Vtroušeně se vyskytují Achillea millefolium agg., Cerastium holosteoides
subsp. triviale, Ranunculus acris, Heracleum sphondylium, Scorzoneroides autumnalis, Pastinaca sativa, Vicia cracca, Tragopogon orientalis. Významným projev ruderalizace a eutrofizace je patrný přítomností druhů jako jsou Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense,
Rumex obtusifolius aj.
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Vodní tok LP PP Moravice v km 27,1 (IDVT 10211541) v zájmové lokalitě pramení. Niva podél
toku je výrazně eutrofizovaná a vodní tok pomístně zahloubený s náletovými dřevinami. Makrofytní vegetace je zastoupena pouze běžnými druhy eutrofních vod (Lemna minor a Spirodela
polyrhiza). Vegetace tůní je variabilní v závislosti na hloubce vody. Z druhů zde rostou Ficaria
verna subsp. verna, Caltha palustris, Cardamine amara, Phalaris arundinacea, Calamagrostis
arundinacea, Deschampsia cespitosa, Lythrum salicaria, Symphytum officinale, Urtica dioica,
Rumex obtusifolius, Ranunculus repens, Rubus idaeus, Scrophularia nodosa, Aegopodium
podagraria, Anthriscus sylvestris (biotop X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné
vegetace).
Při západním okraji zájmové lokality dominují dva solitérní exempláři Populus tremula. U topolů
můžeme sledovat prosychání korun nebo jejich periferních částí již od 30. a 20. roku, mechanické poškození a tlakové větvení ve vidlici, které způsobuje vznik centrálních trhlin. Topol je
pravděpodobně také jako stromovité vrby, často poškozován hnilobami a větrem. Významně
je ovlivňován celou řadou dalších patogenů či environmentálních faktorů, z nichž žádný v reálu
výrazně nepřevažuje a nelze ho tedy v celku označit za hlavní mortalitní faktor. Topoly jsou
řazeny k taxonům se špatnou kompartmentalizací. Řezné plochy se sice rychle zavalují ránovým dřevem, velmi často ale vzniklé rány mnohem dříve podléhají hnilobám za vzniku rozsáhlých otevřených dutin (Kolařík 2003).
Obě dřeviny vykazují celkově sníženou fyziologickou vitalitu, která je dána zejména prosycháním nosných větví a periferních větví v prostoru vrcholové partie koruny a výskytem parazitického jmelí. Provozní bezpečnost u stromu je značně zhoršená (staticky významné defekty).
Tyto defekty ovšem nejsou havarijní a neznamenají bezprostřední riziko pro okolí. Z hlediska
funkčního, sadovnického, biologického představují nevýznamné prvky na daném místě (neperspektivní dřeviny).

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Celý záměr je rozdělen do dvou složek:
První složka záměru – fotovoltaická elektrárna (Vítkov – jih) představuje rozsáhlejší solární
park na pozemku p. č. 2518/3, 2515/1, 2515/6, 2515/7, 2515/10, 2515/16, v k. ú. Vítkov, kde
bude umístěno 19 368 panelů na celkové výměře 13,27 ha, přičemž vlastní rozloha fotovoltaické elektrárny (panelů) představuje cca 9,5 ha.
K solárnímu parku bude zajištěna dopravní obsluha (z hlediska jejich údržby, bezpečnosti
apod.). Přístup k navrhované ploše je zajištěn prostřednictvím nového úseku účelové komunikace, která bude veřejně přístupná a napojená na silnici III/4429 (silnice spojující Vítkov s
Klokočovem). Vnitřní dopravní obsluhu bude zajišťovat systém neveřejných komunikací. Areál
bude z bezpečnostních důvodů oplocen a opatřen vjezdovou branou.
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Předpokládaný celkový instalovaný výkon je uvažován až 6 MWp. Vyvedení výkonu do elektrické sítě se navrhuje v napěťové hladině 22 kV, a to prostřednictvím nové trafostanice, umístěné v rámci vymezené plochy a kabelového vedení 22 kV, pro jehož realizaci je navržen koridor elektroenergetiky. V jeho rámci bude trasa a typ vedení dále upřesňováno (šířka koridoru
je cca 30 m v délce cca 700 m). Toto vedení bude následně zapojeno do distribuční soustavy
22 kV. Přípojný bod je na vedení, označeném platným územním plánem jako vedení VN 153.
Stávající vzdušné vedení VN 153, které prochází přes navrženou zastavitelnou plochu, bude
respektováno.
Obrázek 2: Situační mapa lokality FVE Vítkov, jih na podkladu katastrální mapy (zdroj: Integra
Consulting s.r.o.)

Druhá složka záměru – tato fotovoltaická elektrárna (Vítkov – sever) představuje rozsáhlejší
solární park na pozemku p. č. 2580/1, 2580/2, 2580/4, 2580/9, 2583, 2584/2, 2586/1, 2586/2
v k. ú. Vítkov, kde bude umístěno 19 368 panelů na celkové výměře 14,03 ha, přičemž vlastní
rozloha fotovoltaické elektrárny (panelů) představuje cca 9,1 ha.
K solárnímu parku bude zajištěna dopravní obsluha, která je nově navržena jako účelová komunikace, navazující na stávající místní komunikaci v severní části Vítkova (Horní Ves).
Vnitřní dopravní obsluhu bude zajišťovat systém neveřejných komunikací. Areál bude z bezpečnostních důvodů oplocen a opatřen vjezdovou branou.
Předpokládaný celkový instalovaný výkon je uvažován až 6 MWp. Vyvedení výkonu do elektrické sítě se navrhuje v napěťové hladině 22 kV, a to prostřednictvím nové trafostanice,
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umístěné v rámci vymezené plochy a kabelového vedení 22 kV, pro jehož realizaci je navržen
koridor elektroenergetiky. V jeho rámci bude trasa a typ vedení dále upřesňováno (šířka koridoru je cca 30 m v délce cca 700 m). Toto vedení bude následně zapojeno do distribuční
soustavy 22 kV. Přípojný bod je na vedení, označeném platným územním plánem jako vedení
VN 153. Stávající vzdušné vedení VN 153, které prochází přes navrženou zastavitelnou plochu, bude respektováno.
Obrázek 3: Situační mapa lokality FVE Vítkov, sever na podkladu katastrální mapy (zdroj: Integra Consulting s.r.o.)

METODIKA
Pro zpracování aktuálního (kauzálního) hodnocení lze standardně využít metodický postup
"Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv.
metoda prostorové a charakterové diferenciace území" autorů Vorla, Bukáčka, Matějky, Culka
a Skleničky (2004). Tato metodika zavádí postupy, které využívají metody používané v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot krajinného rázu,
které jsou výraznými atributy přírodní, a estetické kvality krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu
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snižujících. Další princip metody spočívá v rozložení celkového problému hodnocení na dílčí,
samostatně řešitelné kroky. Snahou je tedy subjektivitu hodnocení rozčlenit na řadu drobných
rozhodnutí a eventuelní nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, takto eliminovat. Rozložení problému se standardně provádí:





prostorovou a charakterovou diferenciací – rozložením na charakterově homogenní
části krajiny – oblasti krajinného rázu (označované též jako základní krajinné celky,
charakteristické krajinné celky atd.) a místa krajinného rázu (označované též jako dotčené krajinné prostory, dílčí krajinné prostory atd.)
identifikací znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu
v oblastech a místech krajinného rázu
posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty.

Výstupem posouzení je pak závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru do:







přírodní, kulturní nebo historické charakteristiky
přírodních a estetických hodnot
významných krajinných prvků (VKP)
zvláště chráněných území (ZCHÚ)
kulturních dominant
harmonického měřítka a vztahů

Konfliktnost zásahů je dána intenzitou zásahů do jednotlivých znaků krajinného rázu, významem, projevem a cenností těchto znaků.
Novela zákona na ochranu přírody a krajiny (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění) platná od 1. 1. 2007 uvádí v odst. 4 § 12, že se dopady krajinného rázu
neposuzují:




v zastavěném území, tedy v intravilánu (podle stavu v mapách evidence nemovitostí k
1. 9. 1966) nebo v území vymezeném v územním plánu jako zastavěné, dále případy
vymezení zastavěného území v případě absence územního plánu postupem podle §
59 nového stavebního zákona nebo
v zastavitelných plochách, pro které je územním nebo regulačním plánem stanoveno
plošné a prostorové uspořádání a zároveň podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

LEGISLATIVA
Ochranu krajinného rázu explicitně definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, konkrétně jeho § 12:
(1)

(2)

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany
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krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými a estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán
ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit
omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení
stavu tohoto území.
Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které
je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

(3)

(4)

Kromě výše uvedené základní normy v oblasti ochrany přírody a krajiny problematiku ochrany
krajinného rázu odrážejí následující právní předpisy:





zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (památkový zákon)
zákon č. 100/2001 Sb. posuzování vlivů na životní prostředí
zákon č. 218/1997 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

METODIKA A PRINCIPY HODNOCENÍ FVE
U FVE je z vizuálního hlediska nejvýznamnějším znakem plocha pokrytá fotovoltaickými panely. FVE se proto v krajině uplatňují jako plošně horizontální dominanty.
Z kratších vzdáleností upoutává pozornost technicistní, geometrický charakter stavby. Ze
středních a větších vzdáleností působí FVE spíše jako homogenní plocha. V některých případech hraje roli i odlesk fotovoltaických panelů, který lze technickými opatřeními podstatně minimalizovat.
Z hlediska míry vlivu na krajinu jsou u FVE významnými především dvě okolnosti:
•

velikost souvislé plochy (případně seskupení souvislých ploch) pokryté panely;

•

expozice pozemku, na kterém jsou panely umístěny a jeho orientace vzhledem k relevantním znakům krajiny.

Tyto dva atributy rozhodují o stanovení zón viditelnosti. Obecně lze konstatovat, že oproti VTE
je rozsah vizuálně ovlivněného území u FVE o řád až o dva řády menší (jednotky až desítky km2).
Podobně jako VTE jsou i FVE povolovány jako stavby dočasné, které mají být po vypršení
doby životnosti demontovány.
Základním východiskem pro hodnocení možného ovlivnění krajiny fotovoltaickou elektrárnou
jsou parametry viditelnosti. Analýzy viditelnosti jsou prováděny nad digitálním modelem terénu
a terénním šetřením. Rozsah vizuálních analýz od bodu pozorování je definován pásmem vizuální ochrany jednotlivých jevů. Principem hodnocení je také preference kumulace negativních dominant elektráren v územích esteticky méně hodnotných a takto přispívat k zachování
stávajících hodnot v krajinářsky hodnotných územích.
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Existující negativní dominanta či jev může snižovat estetické hodnoty krajiny v okruhu silné
viditelnosti dominanty, narušovat či degradovat harmonické měřítko a vztahy. Tím může dojít
k situaci, kdy FVE nemůže výrazně zasáhnout do pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu,
protože ty jsou již degradovány či setřeny.
Pro analýzu viditelnosti jsou důležitá tzv. kritická místa pohledu, tj. místa odkud se uplatňuje
nejvíce staveb v krajinné scéně.
Tabulka 1: Zóny viditelnosti VTE (Sklenička et Vorel, 2009)
Zóna*
Silná
viditelnost
Zřetelná
viditelnost
Dobrá
viditelnost
Slabá
viditelnost

Poloměr okruhu
Charakteristika zóny
viditelnosti
Prostor, kdy stavba bude velmi dobře viditelná a rozlišitelná od
0–1,50 km
ostatních prvků krajiny
Okruh bezprostředního působení stavby, okruh potenciální dobré
viditelnosti stavby, stavba se uplatňuje v krajinném obrazu zřetelně
a jednoznačně. Částečně může být potlačena, nebo její projev
1,50–3 km
ovlivněn či zmírněn jinými převážně většími skladebnými prvky
obrazu
Okruh odkud se již stavba nebude tak výrazně uplatňovat v
krajinném obrazu, viditelná ale bude a její projev na přímém
3–5 km
pohledu bude zmírněn jinými prvky krajinného obrazu
Okruh odkud se již stavba příliš neuplatňuje v krajinném rámci a je
jen stěží rozlišitelná v krajině pouhým okem, za ideální viditelnosti
5–10 km
může být mírně nápadná

*Zóny viditelnosti jsou vztaženy k FVE o rozloze do 5 ha. U větších rozloh je nutno uvažovat
se zvětšením dosahu viditelnosti.

TERMINOLOGIE
V textu může být pracováno s následujícími charakterizovanými pojmy (Vorel a kol.):
estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického
měřítka a vztahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a
formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek);
harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí; z hlediska fyzických vlastností krajiny
se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků;
harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých
prvků krajinné scény;
historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky
a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa; historická
charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny,
jejím využíváním vzhledem k jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti; může nést stopy významných historických událostí;
kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů
člověkem a stopami, které v krajině zanechal;
krajinná scéna – při pozorování z různých míst krajiny vnímáme tzv. krajinnou scénu; krajinnou scénu vnímáme staticky (např. jako pohled z významného bodu krajiny) nebo
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dynamicky (jako sled pohledů z různých míst trasy průchodu krajinou); krajinná scéna je
nositelem estetických hodnot, tkvících v prostorovém uspořádání, v neopakovatelnosti a
jedinečnosti panoramat, v harmonickém měřítku a v harmonických vztazích krajiny;
krajinná scenérie – dílčí prostory a partie krajiny vytvářejí v krajinné scéně odlišné a specifické krajinné scenerie;
krajinná složka – relativně homogenní ekologická jednotka, je souhrnem prvků uvnitř krajiny, má jednotný projev a vyznačuje se stejnou funkcí; velikostí relevantní krajinnému měřítku (Forman et Godron 1993, upraveno);
krajinný prvek je skladebnou jednotkou krajinné složky. Je buď přírodní, nebo umělý.
místo krajinného rázu – část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních, kulturních
a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo
krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem;
jedná se zpravidla o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který je
pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť, nebo o území typické díky své výrazné
charakterové odlišnosti.
oblast krajinného rázu představuje krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od
jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné
rozhraní měnících se charakteristik;
přírodní hodnota je dána kvalitativními parametry zastoupených ekosystémů ve vztahu k
jejich trvalé udržitelnosti, reprezentativností aktuálních znaků ve vztahu ke stanovištním
podmínkám, prostorovými parametry, harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy, výraznými přírodními dominantami krajiny;
přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými
přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a
biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů.
znak krajinného rázu – jednotlivá část krajiny, podílející se na utváření krajinného rázu.
Tyto části společně utvářejí přírodní, kulturní a historickou charakteristiku krajinného rázu.

VYMEZENÍ OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU
Oblastí krajinného rázu je označována ta část zemského povrchu, kde lze sledovat jednotu
přírodních či kulturně-historických jevů, které mohou tvořit charakteristické znaky či rysy
území. Odhalení těchto znaků pak může být vodítkem nejen pro definici oblasti krajinného
rázu, ale také k možné (subjektivní) regionalizaci dle výše uvedených skupin kritérií, a tedy
nalezení odlišností mezi jednotlivými oblastmi krajinného rázu. Kritérii pro vymezení oblasti
krajinného rázu mohou být aspekty fyzickogeografické (morfologie území, vegetační kryt či
kombinace těchto a jiných složek – např. lesnatá rybniční krajina), či kulturně-historické (etnografie, historie, hospodářské zaměření, urbanizace či výskyt většího sídla a jeho spádovost
aj.). Důležitý aspekt definice oblasti krajinného rázu spočívá v možnosti nalézt širší kulturněhistorické souvislosti, které mohou být determinantami podoby území a jeho rázu. Území, v
němž je předpokládán vliv záměru na krajinný ráz, se metodicky označuje jako dotčený krajinný prostor (viz následující kapitola). Znaky kulturně-historické charakteristiky krajinného rázu
se však často více než kterékoliv jiné nepřekrývají s takto vymezeným územím, mohou mít
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souvislost s jevy, které nemají s posuzovaným záměrem či jeho okolím bezprostřední (fyzickou, vizuální či jinou senzuální) vazbu. Při definici oblasti krajinného rázu lze takové souvislosti
zaznamenat a v hodnocení zohlednit.
V širším pojetí zájmové lokality spadající do východního okraje Nízkého Jeseníku s rozsáhlými
plošinami a široce zaoblenými hřbety, které jsou rozčleněny vodními toky, které ústí do oblasti
Oderské brány směrem na východ a na sever do Poopavské nížiny, tj. do oblasti krajinného
rázu Vítkovsko. Převážnou část oblasti tvoří holoroviny v nadmořské výšce okolo 550 m n.
m, které postupně klesají směrem k Oderské bráně.
Hranice oblasti tvoří na východě přechod nízkého Jeseníku do oblasti Poodří a koresponduje
s hranicí geomorfologického podcelku Vítkovské vrchoviny. Severní hranici tvoří konec souvislého lesního porostu nad Opavskou a Hlučínskou oblastí. Západní a severozápadní hranice
sleduje údolí Moravice od jejího vyústění do Poopavské nížiny až po přehradní nádrž Kružberk, od které pokračuje směrem k hranici kraje a tím ji odděluje od vyšších částí Nízkého
Jeseníku. Jižní hranici tvoří řeka Odra, za níž navazuje oblast Potštátska, které má podobnou
strukturu jako Vítkovsko, avšak vyšší nadmořskou výšku.
Geologie oblasti je tvořena sedimentárními horninami, hlavně drobami, prachovci a břidlicemi.
Jihovýchodní a severní okraje oblasti leží na tektonickém zlomu oddělující Nízký Jeseník od
okolních sníženin. Tektonického původu jsou také údolí Odry v Oderské kotlině a Husího potoku ve fulnecké kotlině. Pro oblast jsou typická široká rozevřená údolí vodních toku ve vrcholových partiích, která se postupně zařezávají. Výrazné je také hluboce zaříznuté průlomové
údolí Moravice, tvořící hranici oblasti.
Nejvýznamnější toky oblasti jsou Odra a Moravice, v jejich údolí se v zimních měsících často
vyskytují inverze.
Oblast náleží do nízkojesenického bioregionu a na jejím území se nacházejí dva přírodní parky
– Oderské vrchy a Moravice.
Vzhledem ke své velikosti je Vítkovská oblast poměrně řídce osídlená. Největšími sídly, které
se v oblasti nacházejí, jsou města Fulnek, Vítkov a Odry. Zhruba polovinu oblasti tvoří zemědělská půda, zbylou část tvoří lesy. K zemědělství se využívají plošiny holorovin, zatímco říční
údolí a vrcholy vrchoviny jsou porostlé lesem.
V oblasti se nacházejí opuštěné podzemní doly na břidlici, společně se stále aktivními povrchovými lomy. V jižní části leží kamenolom u Jakubčovic nad Odrou, jedná se o největší kamenolom v České republice. Je doslova „zakousnutý“ do boku vrcholu Chrastavec (532 m n.
m.). Výraznou kulturní dominantou je také zámek Fulnek, tyčící se na ostrohu nad stejnojmenným městem (Pekař 2018).
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Obrázek 4: Oblast krajinného rázu Vítkovsko (modrou barvou), lokalita FVE Vítkov, jih – červenou barvou, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou (Pekař 2018)

VYMEZENÍ KRAJINNÉHO PROSTOTU DOTČENÉHO VLIVEM
NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU
Vliv navrhovaných záměrů na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (dále jen
DoKP). Vymezení DoKP z hlediska vizuálního se provádí buď vizuálními barierami (horizonty
terénu, lesních porostů nebo zástavby) nebo se empiricky stanoví okruhy potencionální viditelnosti (potencionální silné viditelnosti, potencionální zřetelné viditelnost, potencionální dobré
viditelnosti a potencionální slabé viditelnosti).
Viditelnost záměrů ze sídel a z volné krajiny v DoKP je proměnlivá. Kromě tvaru reliéfu závisí
v sídlech na typu a orientaci uliční zástavby a ve volné krajině na existenci porostů vyšší zeleně
a na vzdálenosti pozorovatele od záměrů.
Definice (potenciálně) dotčeného krajinného prostoru jako území s možným vlivem na krajinný
ráz implicitně vychází z určení max. možného vizuálního (či jiného) dosahu posuzovaného
záměru či jevu. Tato situace se týká také posuzovaných záměrů, protože u nich existuje na
vstupu vysoká míra pravděpodobnosti negativního ovlivnění krajiny. Opticky bude nejvýznamnějším znakem FVE plocha pokrytá fotovoltaickými panely. Seskládané solární panely na nás
18
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budou působit jako plošně horizontální dominanty. Z kratších vzdáleností uvidíme její technicistní a geometrický tvar, ze vzdálenějších míst budou už působit jako stejnorodá lesknoucí se
plocha.
Oba záměry FVE Vítkov se nacházejí v zemědělsky využívaných plochách v blízkosti Vítkova.
Z hlediska vizuálního uplatnění se jedná o jemně členitou zemědělskou krajinu se zahloubenými vodními toky a dřevinnými prvky.
Záměr FVE Vítkov, jih je umístěn pod vrchol Letního kopce (542 m) na svahu převážně s JV,
JJV, JZ expozicí, pouze na severní části lokality se svah uklání k SV. Z východu území ohraničuje těleso dráhy, intravilán Vítkova a vodní tok Čermná s vyvinutým dřevinným porostem.
Jižní hranici tvoří zejména lesní prosty a intravilán obce Klokočov. Západní a severní stranu
vymezené DoKP vizuálně oddělují dřevinné porosty na mezích, vodní toky, lesní porosty a
více členitější navazující krajina. Pohledově otevřený vizuální účinek u tohoto záměru nastane
pouze z východní strany, kde navazuje odlesněný, zemědělsky využívaný vyšší plochý reliéf.
Se vzrůstající vzdáleností budou, ale projevy záměru významně slábnou, stanou se pohledově
méně významnou součástí krajinné scény, mnohdy zřetelnou pouze za vhodných klimatických
podmínek a z poměrně malého množství míst. Severovýchodní strana zůstane pohledově také
otevřená, a to nejen v okrajových partiích intravilánu Vítkova, ale i v jeho centrální části. V převážné většině míst bude optickou barieru představovat zástavba, ale z nejvyšších pater výškových budov bude solární park patrný, pokud nebude v optickém stínu vzrostlé zeleně vyskytující se na vrcholu Letního kopce. Z jižní, západní a severozápadní strany vizuální uplatnění
plánovaných objektů reálně nastane pouze v blízkém okolí solárního parku.
Vzhledem k umístění FVE Vítkov, sever je situace z hlediska jejího potenciálního vizuálního
uplatnění příznivější. Záměr je situován do údolnice vodního toku LP PP Moravice v km 27,1
(IDVT 10211541) odkud terén mírně stoupá na jih, východ a na západ a z těchto směrů bude
vizuální uplatnění prakticky pohledově uzavřené i přesto, že zde chybí výrazná lesní kulisa.
Ze severní strany bude solární park opticky odcloněn lesním porostem ve strmém svahu nad
meandrujícím tokem Moravice. Vizuální uplatnění plánovaného solárního parku tak reálně nastane pouze v blízkém okolí. V dálkových pohledech významné vizuální uplatnění vzhledem k
mírné svažité planině a optickým barierám nenastane. Jižní směr Území je však značně členité, a proto z řady míst budou plánované VTE zůstávat v pohledovém stínu.
Na podkladu leteckého snímku jsou patrné DoKP obou záměrů, které představují potenciální
rozsah území, v němž lze uvažovat výraznější vizuální uplatnění hodnoceného záměru (Obrázek 5-9).
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Obrázek 5: Vymezený DoKP na podkladu ortofotomapy, lokalita FVE Vítkov, jih – červenou barvou, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou,
vymezený DoKP – modrou barvou, mapový podklad: © ČÚZK
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Obrázek 6: Expozice ve vymezeném DoKP na podkladu stínovaného reliéfu, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezený DoKP –
modrou barvou (mapový podklad: © AOPK ČR)
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Obrázek 7: Expozice ve
vymezeném DoKP
na podkladu stínovaného
reliéfu, lokalita FVE
Vítkov, jih – červenou
barvou, vymezený DoKP
– modrou barvou
(mapový podklad:
© AOPK ČR)
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Obrázek 8: Zákres dotčeného krajinného pokryvu na podkladu stínovaného reliéfu v DoKP, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezený DoKP – modrou barvou (mapový podklad: © AOPK ČR)
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Obrázek 9: Zákres dotčeného krajinného pokryvu na podkladu stínovaného reliéfu v DoKP, lokalita FVE Vítkov, jih – červenou barvou, vymezený
DoKP – modrou barvou (mapový podklad: © AOPK ČR)
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Při empirickém stanovení okruhu viditelnosti (potencionální silné až zřetelné viditelnosti 0–
3 km, potencionální dobré viditelnosti 3–5 km a potencionální slabé viditelnosti 5–10 km), obrázek 10-11, budou záměry představovat negativní projev, resp. vjem nových architektonických dominant, u kterých dojde k vizuálnímu uplatnění zejména v okruhu silné až zřetelné
viditelnosti 0-3 km.
U nejvýše položených míst v okruhu zřetelné až dobré viditelnosti nevytvoří záměr FVE Vítkov,
sever významné pohledové dominanty. Důvodem je příznivá poloha v údolnici LP PP Moravice
v km 27,1 (IDVT 10211541) a zalesněný příkrý svah řeky Moravice ze severní strany.
Záměr FVE Vítkov, jih vzhledem k umístění na svahu s JV, JJV, JZ expozicí bude ze severovýchodní strany patrný až do okruhu potencionální dobré viditelnosti (3–5 km). Vzhledem k optickým bariérám v podobě zvlněného reliéfu a vzrostlé zeleně nebude mít výrazné vizuální
uplatnění. Bude viditelný pouze za vhodných klimatických podmínek a z několika malého míst.
Nevznikne však nová pohledová dominanta, která by se projevila v dálkových pohledech.
Pro možnost objektivnějšího zhodnocení budoucího vnímání navrhovaných záměrů v krajině
je vhodné v dalších stupních projektových dokumentací provést vizualizace záměrů z vytipovaných míst. Podkladem pro vymezení míst pro provedení vizualizací by měla být analýza
viditelnosti. Místa pro provedení vizualizací by měla být vybrána na základě několika požadavků pro objektivizaci posouzení a to:
•

zahrnutí okruhů potencionální silné, zřetelné a dobré viditelnosti

• výhled z turisticky atraktivního místa (turistické stezky, rozcestí turistických tras, cyklotrasy, místa rozhledů)
•

výhled z frekventovaného místa – okraj obce, silnice, poutní místo, turistická trasa.

25

POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ
Územní plán Vítkov, Změna č. 3

Obrázek 10: Empirické stanovení okruhu viditelnosti záměru lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, DoKP – modrou barvou (mapový
podklad: © AOPK ČR)
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Obrázek 11: Empirické stanovení okruhu viditelnosti záměru lokalita FVE Vítkov, jih – červenou barvou, DoKP – modrou barvou (mapový podklad:
© AOPK ČR)
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IDENTIFIKACE ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU V
DOKP
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
PAMÁTNÉ STROMY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA
Podle § 46, odst. 1 ZOPK lze mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. V DoKP obou záměrů není vyhlášený památný strom.
Nejbližší památný strom se nachází ve městě Vítkov – Lípa ve Vítkově (kód dle ÚSOP
100208), Vítkovská lípa (kód dle ÚSOP 100196).
Lípu ve Vítkově (veterán) - souřadnice: 49°46´31,2˝ 17°45´14,5˝ - tvoří nízký kmen se dvěma
zařízlými obručemi, rozvětvuje z jednoho místa na více větví, které rostou kolmo vzhůru. Uprostřed kmene je shora dutina zakrytá šindelem, kmen je u paty prořízlý a dosahuje obvodu 763
cm, výška dřeviny je 33 m a stáří cca 300 let. Ochranné pásmo lípy je dané ze zákona.
Vítkovská lípa (veterán), foto 27, v areálu Stolařství v Dělnické ulici v centru Vítkova, má kmen
ve výšce 3 m rozdělen do 3 kosterních téměř svislých větví, koruna je hustá. Obvod lípy dosahuje 606 cm, výška dřeviny je 30 m a stáří cca 300 let. Památný strom má vyhlášené ochranné
pásmo – kruh o poloměru 10 m.

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Podle § 14, odst. 1 ZOPK lze území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná vyhlásit za zvláště chráněná území (dále jen ZCHÚ); přitom se stanoví podmínky jejich
ochrany.
DoKP obou záměrů není součástí a ani nezasahuje do zvláště chráněného území a ochranného pásma.

ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000
Podle § 3 odst. 1 písm. r) ZOPK je Natura 2000 celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.
Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi (dále jen PO)
a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami (dále jen EVL).
V území DoKP se nenacházejí EVL soustavy Natura 2000.
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Obrázek 12: Mapa ochrany přírody (VZCHÚ, MZCHÚ, Natura) v DoKP, lokalita FVE Vítkov,
jih – červenou barvou, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezené DoKP – modrou
barvou (mapový podklad: © AOPK ČR)

SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Podle § 3, odst. 1, písm. a) ZOPK je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES).
V DoKP záměrů se nacházejí zejména lokální biocentra LBC, které jsou propojeny trasami
lokálních biokoridorů LBK. Lokální skladební prvky ÚSES reprezentují zejména stanoviště potenciálních přirozených společenstev. Nadregionální úroveň prvků ÚSES do DoKP záměrů
nezasahuje, pouze v těsné blízkosti DoKP FVE Vítkov, sever je regionální úroveň ÚSES reprezentována trasou vedenou podél východního okraje DoKP z regionálního biocentra RBC
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258 Valach (R28) regionálním biokoridorem RBK 933 Vítkov a vymezeným RBK 523 Valach
k regionálnímu biocentrum RBC 266 Vítkov (R30).
Obrázek 13: Mapa vymezených prvků ÚSES na regionální úrovni v DoKP, lokalita FVE Vítkov,
jih – červenou barvou, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezené DoKP – modrou
barvou (mapový podklad: © AOPK ČR)

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY A PŘÍRODNÍ PARKY
Podle § 3, odst. 1, písm. b) ZOPK je významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště
chráněná část přírody je z této definice vyňata.
Převážnou část DoKP je nutno považovat za VKP ze zákona. V této části krajiny se stýkají
lesní prvky s prvky vodních toků (les, vodní toky).
Podle § 12, odst. 3 ZOPK může orgán ochrany přírody k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, zřídit obecně závazným právním
předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
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DoKP FVE Vítkov, sever je součástí přírodního parku Moravice (kód dle ÚSOP 806). Přírodní park byl vyhlášen v roce 1994 okresním úřadem Opava v údolí řeky Moravice na rozloze
14 215 ha. Údolí řeky Moravice je největším a nejdelším údolím, které protíná Nízký Jeseník.
Nejvíce se zahlubuje v úseku od Kružberku po Domoradovice – právě na území přírodního
parku. V těchto místech teče Moravice 100–150 m pod úrovní okolní krajiny hluboce zaříznutém údolím se zaklesnutými meandry, místy s velmi příkrými a těžko schůdnými svahy, vesměs zalesněnými. V nížích polohách, zvláště v údolích, se projevuje výrazná inverze. Zahloubená údolí a členitý georeliéf podmiňují pestrost vegetačního krytu a na něj navazující fauny.
Na jižní svahy pronikají habrové doubravy s doprovodem lípy, javoru, jilmu a třešně, naopak
na svahy severní a severozápadní sestupují květnaté bučiny s jedlí. Lužní lesy jsou omezeny
na úzké olšové lemy a břehové porosty. Místy se na sutích vyvinuly Suťové lesy s javorem,
lípou, jasanem a jilmem. Poměrně úzkou údolní nivu zaujímají převážně vlhké louky s Cirsium
oleraceum, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris, Betonica officinalis,
Succisa pratensis. Nežádoucí je na některých místech invaze Heracleum mantegazzianum.
Inverze umožnuje sestup druhům jako Veratrum album subsp. lobelianum, Aruncus vulgaris,
Valeriana tripteris. Z chráněných druhů zde rostou Leucojum vernum, Matteuccia struthiopteris, Lilium martagon, Calla palustris a Lunaria rediviva. Inverze se projevuje přítomností některých horských druhů rostlin a také výskytem horských druhů živočichů. Žijí zde mj. střevlíci
Carabus linnei, Carabus variolosus a terciérní relikt sekáč Ischyropsalis hellwigi. Pestrá je rovněž avifauna. Pravidelně je tu pozorován Ciconia nigra. Z dalších jmenujme Bubo bubo, Cinclus cinclus, Columba oenas, Corvus corax, Coccothraustes coccothraustes. Odborné průzkumy ukázaly, že na území přírodního parku Moravice Žije 15 druhů netopýrů, kteří nacházejí
úkryty a zimoviště ve štolách opuštěných břidlicových lomů.
V blízkosti DoKP FVE Vítkov, jih byl vyhlášen v roce 1994 přírodní park Oderské vrchy (kód
dle ÚSOP 807) na rozloze 290 km2 za účelem ochrany a zachování krajinného rázu.
Současný park vznikl spojením původních přírodních parků Horní Odra, Kletné a Požaha.
Jedná se o území s bohatými smíšenými lesy a s množstvím přírodních zajímavostí, které jsou
chráněny v rámci zvláště chráněných území. Odra na svém horním toku není regulována, díky
tomu přirozeně meandruje a vytváří nivu s lužními lesy.
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Obrázek 14: Vyhlášené přírodní praky v zájmovém území, lokalita FVE Vítkov, jih – červenou
barvou, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezené DoKP – modrou barvou (mapový podklad: © AOPK ČR)

PŘÍRODNÍ POMĚRY
Na základě geomorfologického členění ČSR, náleží DoKP obou záměrů do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, do dvou okrsků Mělčská vrchovina a Heřmanická vrchovina
(Demek 1987), viz tabulka geomorfologického členění.
Tabulka 2: Přehled geomorfologických jednotek (Demek 1987)
Číselný a abecední index

Geomorfologické jednotky
Vyšší geomorfologické
jednotky
Nižší geomorfologické
jednotky

Provincie
Soustava (subprovincie)
Podsoustava (oblast)
Celek
Podcelek
Okrsek

IV
IVC
IVC-8
IVC-8F
IVC-8F-b
IVC-8F-c

Česká vysočina
Krkonošsko-jesenická
Jesenická podsoustava
Nízký Jeseník
Vítkovská vrchovina
Mělčská vrchovina
Heřmanická vrchovina

Z geologického hlediska se nacházíme v oblasti moravskoslezského kulmu spodnokarbonského stáří. Horniny moravskoslezského kulmu jsou charakteristické mnohonásobným cyklickým střídáním jemnozrnných a hrubozrnných sedimentů (flyšové vrstvy) ukládaných v
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mořském prostředí. Počátek sedimentace hornin moravskoslezského kulmu spadá do období
335–330 mil. let, kdy byly zvětrávající horniny Českého masívu splachovány na mořské dno
zálivu otevřeného podél Českého masívu směrem k severovýchodu. Sedimentace kulmských
hornin byla ukončena přibližně před 325 mil. lety. Četné dynamické horotvorné pohyby, jimiž
byl Český masív vytvářen, způsobily hrubozrnnou sedimentaci, jejímž výsledkem je souvrství
s převahou drob a slepenců, zatímco v období tektonického klidu se usazovaly sedimenty
jemnější, s převahou jílovitých břidlic a prachovců. Pokračujícími horotvornými procesy variského vrásnění bylo kulmské souvrství vyzvednuto a zároveň zvrásněno, přičemž byly horniny
slabě metamorfovány. Geologická stavba oblasti byla dotvořena alpínským vrásněním, které
se zde projevilo zejména rupturní tektonickou činností, při které došlo ke zmlazením starých
zlomů i vzniku nových puklin a zlomů a pohybů podél nich. Výsledkem dlouhodobé eroze je
současný reliéf povrchu Nízkého Jeseníku, který má charakter paroviny, tj. krajiny, kde se
vrcholová úroveň hřbetů kopců pohybuje přibližně ve stejné výškové úrovni.
Heřmanická vrchovina má erozně denundační reliéf s rozsáhlými plošinami zarovnaného povrchu a různou měrou zahloubenými údolími vodních toků. Nejvýznamnějším bodem je Horka
603 m, významnými body jsou Hůrka 530 m Svatoňovický kopec 595 m a Vrchy 540 m.
Reliéf Mělčské vrchoviny má rozsáhlé plošina zarovnaného povrchu a hluboce zařezaná údolí,
na západě je vyšší na východě nižší. Příznačné pro území je hluboce zařezané údolí řeky
Moravice s výraznými meandry a pravoúhlým ohybem. Nejvýznamnějším bodem je Novolublický vrch 569 m.
Pedologická charakteristika byla zpracována pomocí půdní mapy 15–34 Vítkov, měřítko
1:50 000.
V území obou DoKP naprosto převládají kyselé kambizemě (KAa), pouze v blízkosti Vítkova
zaznamenáme pseudogleje.
Tabulka 3: Systematický přehled půd v DoKP
Skupina půd

Půdní typ

Subtyp

Substrát

KAMBISOLY

kambizem (KA)

kyselá (a)

svahoviny sedimentárních hornin střední (30)

STAGNOSOLY

pseudoglej (PG)

modální (m)

polygenetické hlíny, glaciální uloženiny (07)
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Obrázek 15: Pedologická charakteristika dle půdních map 15–34 Vítkov v DoKP (lokalita FVE
Vítkov, jih – červenou barvou, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezené DoKP
– modrou barvou)

KAMBIZEM (KA) – půdy se stratigrafií O–Ah nebo Ap–Bv–IIC, s kambickým hnědým (braunifikovaným)
horizontem, vyvinutém převážně v hlavním souvrství svahovin magmatických, metamorfických a sedimentárních hornin, ale i jim odpovídajících souvrstvích, např. v nezpevněných lehčích až středně těžkých sedimentech. I výrazněji vyvinuté pedy v kambickém horizontu postrádají jílové povlaky – argilany.
Půdy se vytvářejí hlavně ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menší míře (sypké
substráty) v rovinatém reliéfu. Vznik těchto půd z tak pestrého spektra substrátů podmiňuje jejich velkou
rozmanitost z hlediska trofismu, zrnitosti a skeletovitosti, při uplatnění více či méně výrazného profilového zvrstvení zrnitosti, skeletovitosti, jakož i chemických (biogenní prvky, stopové potenciálně rizikové
prvky) a fyzikálních vlastností (ulehlost bazálního souvrství, ovlivňující laterální pohyb vody v krajině).
V hlavním souvrství dochází obecně k posunu zrnitostního složení do střední kategorie v relaci k bazálnímu souvrství, k čemuž přispívá i jejich obohacení prachem.
Půdy se dále vyskytují v širokém rozmezí klimatických a vegetačních podmínek, v klimatických regionech B 2-8, Ko 2-8, Ku 3-6.2-4(5) a vegetačních stupních 6 u eubazických a mesobazických kambizemí
a B 8-10, Ko 4-9, Ku 6-8.5-7 a vegetačních stupních 6-7. Vyznačují se mesickým až frigidním teplotním
a udickým až perudickým hydrickým režimem. Výskyt půd v takto širokém rozmezí klimatických a vegetačních podmínek určuje diference v akumulaci humusu a jeho kvalitě, ve vyluhování půdního profilu,
zvětrávání, braunifikaci, v interakci s vlastnostmi substrátů.
Podle specifických substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme u kambizemí veškeré formy nadložního humusu. Vedle běžného horizontu Ah je možný vznik melanického, umbrického
i andického humusového horizontu, určujícího variety až subtypy kambizemí. Směrem k chladnějším a
humidnějším oblastem narůstá obsah humusu v ornicích (1–6 %) i v horizontech Bv (0,4 až nad 1,0 %).
Spolu s tím se při narůstání acidifkace snižuje poměr HK: FK, zvyšuje podíl slaběji vázaných HK a
volných agresivníchb FK, migrujících do horizontu Bv a zvyšuje se barevný kvocient Q4/6 jako indikátor
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slabé kondenzace humusových látek. Obsah a kvalita humusu stoupá od nejlehčích k těžším půdám a
půdám z eutrofních substrátů.
Široká škála substrátů a klimatických podmínek se odráží v nasycenosti sorpčního komplexu. Podle
nasycenosti VMv horizontu Bv můžeme půdy zařadit k eu- (VM> 60 %), meso – (60–35 %) až oligobázickému (<35 %) stadiu. V diagnostice těchto stadií nám pomáhá nasycenost sorpčního komplexu výměnným hliníkem. Acidifikace se odráží i v nárůstu amorfního Feo a na pH závislé KVK.
PSEUDOGLEJ (PG) – Půdy se stratigrafií O–Ahn či Ap–En–Bmt–BCg–C nebo O–Ahn či Ap–Bm–Bcg–C.
Jsou charakterizovány výskytem výrazného mramorovaného, redoximorfího diagnostického horizontu.
U půd vyvinutých z luvizemí nalézáme nad ním vybělený horizont s velkým výskytem výrazných nodulárních novotvarů. V tomto případě vznikl mramorovaný horizont transformací luvického horizontu a je
proto označen Bmt. U ostatních půd vznikl mramorovaný horizont transformací kambického braunifikovaného horizontu nebo pelického kambického horizontu; v posledním případě jej označujeme Bmp.
Nodulární novotvary nacházíme obecně blízko povrchu půdy (Ahn). Mizí při laterálním vyluhování, které
může přeměnit En na Ew.
Humusovou formou je nejčastěji moder – hydromoder, humusový horizont a ornice mají zvýšený obsah
humusu ve srovnání s okolními anhydromorfními půdami. V ornicích se obsah humusu pohybuje v rozmezí 2,5 – 3,5 %. Pseudogleje jsou půdami eubazickými (VM nad 60 %) až mesobazickými (VM 35-60
% v hor. Bm), se zvýšeným zastoupením amorfního Feo.
Pseudogleje se vytvářejí buď z pedogenně (z luvizemí) či litogenně zvrstvených event. nepropustných
(pelické, písčitojílovité) substrátů. Nalézáme je v rovinatých částech reliéfu humidnějších oblastí – v klimatických regionech B 6-9, Ko 3-7, Ku 4-7.(3)4-5, ve výškovém stupni 4-7. Jsou to půdy s udickým –
periodicky akvickým vodním režimem.

DoKP náleží do povodí Odry, do hydrologického povodí 2. řádu – Opava a Odra od Opavy po
Ostravici (ČHP 2–02) a do hydrologického povodí 3. řádu – Moravice (ČHP 2–02–02). Vodními
toky 4. hydrologického řádu jsou PP Lhotského potoka, ČHP 2–02–02–0690, IDVT 10391137;
LP PP Moravice v km 27,1 (ČHP 2–02–02–0690, IDVT 10211541).
Do hydrologického povodí 2. řádu –Odra po Opavu (ČHP 2–01) a do hydrologického povodí
3. řádu – Odra po Opavu (ČHP 2–01–01) náleží vodní toky – HOZ (ČHP 2–01–01–0340, IDVT
10208664; bezejmenné vodní toky (ČHP 2–01–01–0330, IDVT 10215723, IDVT 10212880,
IDVT 10214754, IDVT 10218198), Čermná (ČHP 2–01–01–0330, IDVT 10100718; bezejmenné vodní toky (ČHP 2–01–01–0350, IDVT 10213096, IDVT 10212771, IDVT 13000231,
IDVT 10212065, IDVT 13000230), HOZ (ČHP 2–01–01–0350, IDVT 10215420), PP Čermné
v km 2,55 (ČHP 2–01–01–0350, IDVT 10211699), PP LP Budišovky v km 2,0 (ČHP 2–04–
04–0270, IDVT 10214508).
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního podnebí
mírného pásu. Pro tento pás je charakteristické mírně oceánicky laděné klima s přechodem
do mírné kontinentality, tzn. mírné léto, na srážky poměrně bohaté, mírná zima, s poměrně
krátkým obdobím mrazu.
Dle klimatické regionalizace (Quitt 1971) leží větší část obou DoKP v mírně teplé klimatické
oblasti MT7, pouze v západní části zasahují do mírně teplé klimatické oblasti MT3, viz. tabulka.
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Tabulka 4: Charakteristika klimatické oblasti MT7 (Quitt 1971)
Charakteristika klimatické oblasti

MT3

MT7

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10o a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu (ve oC)
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zatažených dnů
Počet jasných dnů

20–30
120–140
130–160
40–50
-3–(-4)
16–17
6–7
6–7
110–120
350–450
250–300
60–100
120–150
40–50

30–40
140–160
110–130
40–50
-2 až -3
16–17
6–7
7–8
100–120
400–450
250–300
60–80
120–150
40–50

Podle biogeografického členění České republiky (Culek et al. 2005) je území zastoupeno bioregionem 1.54 Nízkojesenickým, biochorami – 4BM Erodované plošiny na drobách 4. v. s.,
4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v. s., 4PM Pahorkatiny na drobách 4. v.
s. 4VM Vrchoviny na drobách 4. v. s., 4UM Výrazná údolí v drobách 4. v. s.
Nízkojesenický bioregion se nachází na pomezí Slezska, střední a severní Moravy, zabírá
geomorfologický celek Nízký Jeseník (kromě jeho severovýchodního a jihozápadního okraje)
a jihovýchodní okraj Zlatohorské vrchoviny. Jeho plocha je 2 529 km2.
Bioregion je tvořen náhorními plošinami na kulmu se sítí údolí, zaříznutých do svahů na obvodu pohoří, je hercynského charakteru, se zřetelným pronikáním prvků společenstev karpatské i polonské podprovincie. Centrum rozšíření zde má autochtonní sudetský modřín. Převažuje biota 4. bukového stupně, při okrajích s ostrůvky 3. dubovobukového a v nejvyšších polohách 5. jedlovobukového stupně, s ochuzenými horskými společenstvy. Netypické části bioregionu představují přechodné zóny k okolním bioregionům. V lesích převažují kulturní smrčiny, na svazích jsou četné rozsáhlejší bučiny a suťové lesy, místy jsou vlhké louky a mezofilní
pastviny.
Bioregion představuje rozsáhlé, litologicky jednotvárné území budované spodním karbonem
v kulmském vývoji, tj. břidlicemi, drobami a místy slepenci.

VEGETAČNÍ A FLORISTICKÉ POMĚRY
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast do fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum), obvodu Českomoravského mezofytika
(Mesophyticum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Jesenické podhůří (75).
36

POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ
Územní plán Vítkov, Změna č. 3

Geobotanická rekonstrukční mapa (Mikyška 1968) uvádí v DoKP záměru FVE Vítkov, sever
společenstvo květnatých bučin (F), svazu Eu-Fagion, společenstvo bikových bučin (LF), svazu
Luzulo-Fagion, společenstvo acidofilních doubrav (Qa), svazu Quercion robori-petraeae, společenstvo luhů a olšin (AU) svazu Alno padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae a společenstvo suťových lesů (A) svazu Tilio-Acerion. V DoKP záměru FVE Vítkov, jih je definováno
společenstvo květnatých bučin (F), svazu Eu-Fagion, společenstvo bikových bučin (LF), svazu
Luzulo-Fagion a společenstvo dubohabrových hájů (C) svazu Carpinion betuli (Obrázek 16).
Obrázek 16: Geobotanická rekonstrukční mapa (lokalita FVE Vítkov, jih – červenou barvou,
lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezené DoKP – modrou barvou), © Mikyška
1968

Legenda: C – dubo-habrové háje, Qa – acidofilní doubravy, AU – luhy a olšiny, A – suťové lesy, F –
květnaté bučiny, LF – bikové bučiny

Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1997) je území DoKP
záměru FVE Vítkov, sever vymezeno asociacemi 20 Festuco altissimae-Fagetum (kostřavová
bučina) a 24 Luzulo-Fagetun (biková bučina), DoKP záměru FVE Vítkov, jih zejména asociací
20 Festuco altissimae-Fagetum, na východě okrajově asociací 10 Carici pilosae-Carpinetum
(karpatská ostřicová dubohabřina), obrázek 17.
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Obrázek 17: Mapa potenciální přirozené vegetace (lokalita FVE Vítkov, jih – červenou barvou,
lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezené DoKP – modrou barvou), © Neuhäuslová et al. 1997

Legenda: 11 – lipová dubohabřina, 10 – karpatská ostřicová dubohabřina, 24 – biková bučina, 20 –
kostřavová bučina, 18 – bučina s kyčelnicí devítilistou, 16 – strdivková bučina

KULTURNĚ-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEJÍ ZNAKY
Kulturní a historická charakteristika DoKP odráží přítomnost člověka v krajině. Člověk vždy
vyvíjel snahu o zvelebení svého okolí, zdokonalení svých životních podmínek či rozvoj svůj
vlastní (společenský). Pohnutky, jež ho k tomu vedly, byly mnohdy ryze utilitární, avšak často
prospěšné i do dalších věků. Odrazy lidské činnosti jsou v krajině tedy častokrát přítomny dodnes a dále přetrvávají, jiné se naopak vytrácejí. Podobně jako v případě fyzickogeografických
poměrů, které vytvářejí provázaný komplex přírodních podmínek, tak i jednotlivé doklady přítomnosti člověka v krajině nevystupují nezávisle, nýbrž jsou těsně provázány. Tyto souvislosti
přesahují dalece horizont lidského života a určitě také fyzický prostor, jemuž se věnuje tato
studie.
DoKP obou záměrů můžeme přiřadit do pásu převážně lesozemědělské krajiny jižně od toku
Moravice, na úpatí Oderských vrchů s částečně dochovanou až nevýraznou historickou krajinnou strukturou. DoKP záměru FVE Vítkov, sever také výrazněji ovlivňuje krajina s jedinečnou atraktivností meandrujícího toku Moravice v hlubokém lesnatém zářezu a s areálem
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zámku Hradec nad Moravicí, která v širší krajinné poloze představuje jednu z nejvíce osobitých
krajin Nízkého Jeseníku.
DoKP obou záměrů náleží povětšinou k vrcholně středověké sídelní krajině, která se již sklání
do starosídelní oblasti Opavska a lze ji považovat za jeden z nejjižnějších výběžků staré sídlení
ekumeny vázané na Středoevropské nížiny. Většina sídel má charakter lineární lánové vsi
(nechybí ani rozptýlené a návesní vsi) a bývala součástí historického Slezska, Opavského
knížectví. Před druhou světovou válkou měl zdejší kraj převážně německý charakter.
Nejvýznamnějším historickým a správním centrem je město Vítkov a na ostrohu nad Moravicí
u osady Podhradí jsou zachovány zbytky hradu Vikštejna (mimo hranice DoKP obou záměrů).
Jedná se o segment poměrně odloučené kulturní zemědělské krajiny v náhorní poloze mezi
koridorem Moravice a Oderskými vrchy. Oblast je rozčleněna jemným reliéfem s plošinami a
mělkými údolími na menší krajinné prostory s městečky (Vítkov), se zemědělskými obcemi
s významnými kostely projevujícími se v dílčích prostorech a s cennými stopami historické
kultivace krajiny (ve Svatoňovicích, v Čermné ve Slezsku – mimo hranice oblasti), v ostatních
částech oblasti nejsou původní krajinné struktury výrazně zřetelné – jedná se spíš o zachování
celkové sídelní struktury historických sídel, základní rozložení krajinných funkcí a dopravních
tras. Velká část území patří do sociálně problémových oblastí Moravskoslezského kraje (Vítkovska).
Město Vítkov bylo založeno spolu s hradem Vikštejn patrně ve 2. pol. 13. století Vítkem z Kravař. První písemná zmínka je z roku 1301 na listině v Budišově nad Budišovkou ve věci soudní
příslušnosti obce Dolejší Kunčice. Král Ludvík Jagellonský udělil Vítkovu v roce 1523 právo
výročního trhu.
Město včetně hradu Vikštejna a okolních obcí přecházelo do rukou různých majitelů, mezi
nimiž vznikli převážně Bírkové z Násile, Planknarové z Kynšperka a Oderští z Lídeřova. V letech 1713-1714 dal tehdejší majitel vítkovského panství F.K. Wipplar z Ulschitz postavit barokní zámeček na Horní Vsi u Vítkova (později součást areálu nemocnice). V roce 1776 byl
hrad Vikštejn opuštěn záhy se přeměnil ve zříceninu.
V roce 1802 zakoupil vítkovské panství Emanuel Záviše z Osenic a v roce 1875 jej koupilo
samotné město Vítkov. To však zde již existoval magistrát a město bylo součástí opavského
okresu.
Obyvatelé Vítkova se zabývali ponejvíce zemědělstvím, řemeslem a obchodem. Nejvíce
se rozrůstalo řemeslo soukenické a plátenické. V roce 1835 bylo ve Vítkově 38 mistrů tkalců.
Proto také první založené továrny byly továrny textilní.

39

POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ
Územní plán Vítkov, Změna č. 3

V polovině 19. století přiřazovaly se k Vítkovu další obce. Již od roku 1850 náležejí k Vítkovu
osady Nýtek, Prostřední Dvůr, Veselka a Dolní Ves, v roce 1920 přibyla Horní Ves. V roce
1957 bylo k Vítkovu připojeno Podhradí, nazývané do roku 1952 Dolním Víkštejnem, v roce
1975 Lhotka, Nové Těchanovice a Čermná a konečně v roce 1979 Jelenice a Větřkovice.
V roce 1992 se opět osamostatnily Čermná a Větřkovice. Většina těchto obcí náležela v minulosti k vikštejnskému, respektive vítkovskému panství, Klokočov byl samostatným statkem, Jelenice byla součástí hradeckého dominia.
V Klokočově byl v 1. třetině 18. století vybudován Janem Václavem Želeckým z Počenic jednopatrový barokní zámek, který však ztratil svůj původní charakter při přestavbě v 60. letech
20. století. Kostel sv. Ondřeje, je postavený v roce 1807 má vybavení z 19. století. Ve Lhotce
stojí kaple sv. Kříže od I. Günthera z roku 1777, Nové Těchanovice mají boží muka z 19. století. V Podhradí se nachází úpravna vody Kružberské přehrady, postavená v letech 1954-1962
podle projektu arch. Klimeše, v průčelí je umístěn reliéf "Voda" od V. Makovského.
Od roku 1850 stal se Vítkov sídlem okresního soudu, četnické stanice a berního úřadu.
Od roku 1868 se soudní okres Vítkov stal součástí opavského okresu. Dne 15. října 1891 byla
dána do provozu železniční trať Suchdol – Budišov vedoucí přes Vítkov. Počátkem 20. století
byla vybudována kanalizace a upravovaly se chodníky, na Vánoce 1904 se poprvé rozzářilo
elektrické osvětlení města.
Dominantou města je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v novogotickém stylu
v letech 1914–1918. Hřbitovní kostel z počátku 17. století byl obnoven po požáru v roce 1851,
během něhož vyhořela podstatná část města. V interiéru se ze staršího vybavení dochovala
pozdě gotická socha Panny Marie Bolestné, barokní sochy sv. Barbory a sv. Kateřiny a křížová cesta od I. Günthera z roku 1771. Ve farní zahradě stojí socha sv. Floriána ze 2. pol.
18. století. Pomník před školou na Opavské ulici sochaře J. Obetha z roku 1886 připomíná
významného švýcarského pedagoga J. H. Pestalozziho.

ESTETICKÉ HODNOTY, PROSTOROVÉ VZTAHY, HARMONIE ÚZEMÍ
Estetická hodnota území představuje synergický a zřejmě rozhodující aspekt při vnímání rázu
krajiny a hodnocení jejích kvalit. Estetickou hodnotu utváří jednak fyzicky definovatelné vztahy
mezi jednotlivými složkami (prvky) krajinné scény – charakter, uspořádání či struktura prvků
krajinné scény, které mohou vytvářet zvláštnost či jedinečnost krajinné scény a také harmonií
vztahů a měřítka jednotlivých prvků. Pro estetickou hodnotu je důležitá estetická norma, která
není globálně jednotná, a především konstantní v čase, podléhá neustálému vývoji, což platí
samozřejmě i v jiných oblastech kulturního či společenského prostředí (např. v hudbě). Každopádně určité rysy (krajiny) působící esteticky příznivě spoluvytvářejí harmonické vztahy v
území dlouhodobě. K takovým jevům náleží bezesporu např. přítomnost (hojná) přírodních či
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přírodě blízkých prvků, existence výsledků lidské činnosti, které se historicky osvědčily, napomohly životu lidí v daném místě (kupř. železniční trať, vinohrad, přemostění toku) a jejich identifikaci s krajem.
Reliéf obou DoKP se v širším pojetí vyznačuje jako jižní oblast okolí toku Moravice přecházející do pozdně středověké sídelní krajiny Nízkého Jeseníku. Lesní porosty vytváří menši až
středně velké komplexy, často s bohatě členěnými okraji. Relativně hojně je zastoupena rozptýlená krajinná zeleň ve formě remízů a drobných lesíků, břehových porostů a další liniové
zeleně. V jemně členitém reliéfu s plošinami a mělkými údolími tak vznikají vzájemně oddělné
prostory. Celkově je možno obraz krajiny charakterizovat jako krajinnou scénu jemně členité
zemědělské krajiny s rozmanitostí prostorů a s výraznou návazností na zahloubený krajinný
koridor Moravice a na jedinečnou prostorovou strukturu Oderských vrchů.
Specifickým rysem krajinné scény obou DoKP je náhorní charakter vizuálně otevřené zemědělské a jednotvárné krajiny, ohraničené lesnatými okraji, sklánějící se k severu k údolí Moravice.
Území DoKP FVE Vítkov, sever leží v přírodním park Moravice a rysy vizuální charakteristiky
ještě více spoluurčuje hluboký zářez údolí Moravice se zaklesnutými meandry a strmými lesnatými srázy. Proměnlivá krajinná scéna vzájemně vizuálně oddělených prostorů meandru vytváří neobyčejnou bohatost a vizuální atraktivitu s kontrastem ploché sevřené říční nivy a koridorového prostoru zcela uzavřeného lesnatými horizonty. Významným místem údolí je ostroh
se zříceninou hradu Vikštejn.
Hlavním rysem vizuální scény DoKP FVE Vítkov, jih je kontrast zvedajícího se Letního kopce
(542 m) v zemědělské krajině s relativně zarovnaným povrchem jižně od Vítkova.
Osídlení oblastí je středověké a je soustředěno většinou do náhorních poloh, kde postupně
docházelo k trvalému odlesnění. Současná vegetace je oproti potenciální do značné míry pozměněna. Přirozená lesní vegetace zůstala fragmentárně zachovaná na úbočních svazích a
podél údolních toků. Velké plochy stávající lesní vegetace jsou tvořeny smrkovými monokulturami.
V zemědělské půdě převažují louky a pastviny nad ornou půdou. Řada ploch trvalých travních
porostů byla poškozena melioracemi, intenzivním hospodařením a v současnosti ponecháním
ladem. Území stojí i mimo hlavní zájem ochrany přírody. Tomu nasvědčuje i nevelký počet
vyhlášených chráněných území, které zdaleka nepokrývají reprezentativně biotu. Jak již bylo
uvedeno, pro krajinu v širším DoKP je charakteristická zachovalost využití území – zemědělsky
(dominantně) a lesnicky využívané půdy, jež díky zřetelnému společnému rozhraní formují
výrazný krajinný kontrast. Stabilizovaný plošný rozsah lesních i mimolesních ploch dokládá
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snímek mapy (z III. vojenského mapování z let 1877–1880, obrázek 18), resp. jeho porovnání
s leteckými snímky z let 1954–2019 (obrázek 19).
Ze srovnání leteckých snímků z let 1954-2019 vidíme výraznou změnu pouze ve struktuře
zemědělských pozemků. Ty byly mozaikovité struktury a průběhem kolektivizace a scelování
pozemků se spojily do větších lánů. V krajině naopak přibyly dřevinné prvky (remízky, dřevinné
meze, solitérní dřeviny).
Obrázek 18: Historická mapa III. vojenského mapování (Františko-josefské), lokalita FVE Vítkov, jih – červenou barvou, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezené DoKP –
modrou barvou (mapový podklad: © Historický ústav AV ČR)
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Obrázek 19: Charakteristická zachovalost
využití území na podkladu ortofotomap,
lokalita FVE Vítkov, jih – červenou barvou,
lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou,
vymezené DoKP – modrou barvou (mapový
podklad: © ČÚZK)
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Nejvýznamnějším sídelním centrem a obcí v oblasti s hustějším zalidněním je Vítkov s více
jak 5 000 obyvateli. Zbytek území tvoří řídce osídlené obce. Dochází tím k ovlivnění především
krajinných horizontů a v menší míře také dochovaných krajinných struktur. Dopravní sítě tvoří
silnice II. a III. třídy.
Území patří mezi oblasti s nižší hustotou zalidnění. Bydlení je soustředěno v rodinných domech. V území je zřejmá jeho slabá residenční funkce, nedochází ani k růstu residenčních
ploch.
Území má nízkou úroveň vzdělanosti obyvatelstva, což je spojeno s vyšší mírou nezaměstnanosti. V oblasti je vyšší podíl romského obyvatelstva soustředěného například ve městě Vítkov
nebo v obci Čermná ve Slezsku. Krajina je využívána k lokálnímu zabezpečení obyvatelstva,
v některých případech nejsou respektována vlastnická práva pozemků, především v případě
lesů. Existuje zde nižší respekt k institucím a normám. Důraz je kladen na ekonomickou soběstačnost bez ohledu na dopady na krajinu. V oblasti úrovně bydlení dochází ke snižování aktivity
při údržbě staveb a jejich okolí, včetně veřejných prostranství. Tuto oblast velice silně zasáhla
recese v letech 2008 až 2009, další zhoršující se ekonomická situace v území může být doprovázena vyšším výskytem brownfields včetně objektů občanské infrastruktury.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ
PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA
V následujících tabulkách 5-6 jsou shrnuty identifikované znaky přírodní charakteristiky krajinného rázu v území s určením jejich projevu, významu a cennosti. Je zde rovněž hodnocena
míra vlivu realizace záměru na tyto znaky, a to v rozmezí pozitivní, žádný, slabý, středně silný,
silný, stírající (zásah či vliv).
Tabulka 5: FVE Vítkov, jih: Přírodní charakteristika – klasifikace vlivů
Znaky a hodnoty

Projev
Význam
Cennost
Míra vlivu
(velikost záPozi- Neut- Nega- ZáSpolu- Dopl- JediVýBěžná sahu)
tivní rální tivní sadní určující ňující nečná značná

Přírodní charakteristika
Jemný reliéf s plošinami a
mělkými údolími rozčleněný
na menší krajinné prostory
Zlomové svahy v okrajových
částech
Drobné remízky a solitérní
dřeviny
Ostrovní vrcholy vystupující
z roviny
Stromořadí lemující cesty
Převážně zalesněná údolí
potoků
Přítomnost skladebných
prvků vyšších ÚSES

X

X
X

X

X
X

X

středně silný

X

X

X

X

středně silný

středně silný
středně silný

X

X

X

X

žádný

X

X

X

žádný

X

žádný

X

X
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Znaky a hodnoty
Přítomnost VKP ze zákona
– lesy, vodní toky, rybníky,
přírodního parku
Přítomnost ZCHÚ, památných stromů, soustavy Natura (PO, EVL)

Projev
Význam
Cennost
Míra vlivu
(velikost záPozi- Neut- Nega- ZáSpolu- Dopl- JediVýBěžná
sahu)
tivní rální tivní sadní určující ňující nečná značná
X

X

X

X

žádný

X

X

slabý

Tabulka 6: FVE Vítkov, sever: Přírodní charakteristika – klasifikace vlivů
Znaky a hodnoty

Projev
Význam
Cennost
Míra vlivu
(velikost záPozi- Neut- Nega- ZáSpolu- Dopl- JediVýBěžná
sahu)
tivní rální tivní sadní určující ňující nečná značná

Přírodní charakteristika
Jemný reliéf s plošinami a
mělkými údolími rozčleněný
na menší krajinné prostory
Zlomové svahy v okrajových
částech
Vodní toky tvořící zaříznutá
údolí
Drobné remízky a solitérní
dřeviny
Stromořadí lemující cesty
Převážně zalesněná údolí
potoků
Přítomnost skladebných
prvků vyšších ÚSES
Přítomnost VKP ze zákona
– lesy, vodní toky, rybníky,
přírodního parku
Přítomnost ZCHÚ, památných stromů, soustavy Natura (PO, EVL)

X

X

X
X

X
X

středně silný

X

X

X

středně silný

X

X

středně silný

X

slabý

X

X

X

žádný

X

X

X

žádný

X

žádný

X

slabý až
středně silný

X

X

X

X

X

X

žádný

X

KULTURNĚ-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA
Níže uvedené tabulky 7-8 sumarizují identifikované znaky kulturně-historické charakteristiky
krajinného rázu v území s určením jejich projevu, významu a cennosti. Je zde rovněž hodnocena míra vlivu realizace záměru na tyto znaky, a to v rozmezí pozitivní, žádný, slabý, středně
silný, silný, stírající (zásah či vliv).
Tabulka 7: FVE Vítkov, jih: Kulturně-historická charakteristika – klasifikace vlivů
Znaky a hodnoty

Projev
Význam
Cennost
Míra vlivu
(velikost záPozi- Neut- Nega- ZáSpolu- Dopl- JediVýBěžná
sahu)
tivní rální tivní sadní určující ňující nečná značná

Kulturní a historická charakteristika
Osídlení bez větších center
Migračně významné území
Scelené lány polí
Řadové vesnice v údolích
Ojedinělá přítomnost průmyslových zón, zemědělských objektů, vedení vysokého napětí, vysílačů apod.

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
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X
X
X

žádný
žádný
žádný
žádný

X

žádný
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Doložené dlouhodobé osídlení území
Přítomnost tradičních kulturně-historických dominant
Přítomnost drobných sakrálních staveb
Nízká míra industrializace
území
Zachované fragmenty historických krajinných úprav
Množství starých dolů a
lomu na břidlici
Zemědělská půda ve vyšších
polohách, než zalesněné
části oblasti

X
X

X

X

X

X

slabý až
středně silný

X

X
X

slabý

X
X

žádný

X

X

žádný

X

X

žádný

X
X

žádný

X

X

X

slabý až
středně silný

X

Tabulka 8: FVE Vítkov, sever: Kulturně-historická charakteristika – klasifikace vlivů
Znaky a hodnoty

Projev
Význam
Cennost
Míra vlivu
(velikost záPozi- Neut- Nega- ZáSpolu- Dopl- JediVýBěžná
sahu)
tivní rální tivní sadní určující ňující nečná značná

Kulturní a historická charakteristika
Osídlení bez větších center
Migračně významné území
Scelené lány polí
Řadové vesnice v údolích
Ojedinělá přítomnost průmyslových zón, zemědělských objektů, vedení vysokého napětí, vysílačů apod.
Doložené dlouhodobé osídlení území
Přítomnost tradičních kulturně-historických dominant
Přítomnost drobných sakrálních staveb
Nízká míra industrializace
území
Zachované fragmenty historických krajinných úprav
Množství starých dolů a
lomu na břidlici
Dominanta hradu Vikštejn
Zemědělská půda ve vyšších
polohách, než zalesněné
části oblasti

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

žádný
žádný
slabý

X

slabý

X
X

žádný

X

X

žádný

X

X

žádný

X
X

žádný
žádný
žádný
žádný

X

X
X

X
X
X
X

žádný

X
X

slabý

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA – ESTETICKÉ HODNOTY, PROSTOROVÉ VZTAHY,
HARMONIE
Tabulky 9-10 shrnují identifikované znaky vizuální charakteristiky krajinného rázu v DoKP s
určením jejich projevu, významu a cennosti. Je zde rovněž hodnocena míra vlivu realizace
záměru na tyto znaky, a to v rozmezí pozitivní, žádný, slabý, středně silný, silný, stírající (zásah
či vliv).
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Tabulka 9: FVE Vítkov, jih: Vizuální charakteristika – klasifikace vlivů
Projev

Znaky a hodnoty

Význam
NePozi- NeutZáSpolu- Doplgativní rální
sadní určující ňující
tivní

Cennost

Míra vlivu
(velikost záJedi- VýBěžná
sahu)
nečná značná

Estetické hodnoty, prostorové vztahy, harmonické měřítko
Ostrovní vrcholy vystupující
z roviny
Vrchovinná krajina svažující
se k východu a
severovýchodu
Vyvážená mozaika lesů a
zemědělské půdy
Krajina s výraznými
krajinnými osami, v podobě
vodních toků
Zachovaný význam
kulturních dominant kostelů
ve struktuře zástavby a ve
vizuální scéně
Přítomnost menších lesních
porostů projevující se v
krajinných panoramatech
Charakter území daný
převahou zemědělsky
využívaný ploch
Převažující harmonické
utváření krajinné scény
(zachovalé harmonické
měřítko a vztahy)

X

X

X

X

X

X

X

silný

X
X

X

X

X

X

silný

slabý
silný

X

silný

X

X

X

X

středně silný

X

X

X

slabý

X

X

X

silný

X

Tabulka 10: FVE Vítkov, sever: Vizuální charakteristika – klasifikace vlivů
Projev

Znaky a hodnoty

Význam
NePozi- NeutZáSpolu- Doplgativní rální
sadní určující ňující
tivní

Cennost

Míra vlivu
(velikost záJedi- VýBěžná
sahu)
nečná značná

Estetické hodnoty, prostorové vztahy, harmonické měřítko
Ostrovní vrcholy vystupující
z roviny
Vrchovinná krajina svažující
se k východu a
severovýchodu
Vyvážená mozaika lesů a
zemědělské půdy
Krajina s výraznými
krajinnými osami, v podobě
vodních toků
Zachovaný význam
kulturních dominant kostelů
ve struktuře zástavby a ve
vizuální scéně
Přítomnost menších lesních
porostů projevující se v
krajinných panoramatech
Charakter území daný
převahou zemědělsky
využívaný ploch
Převažující harmonické
utváření krajinné scény
(zachovalé harmonické
měřítko a vztahy)

X

X

X

X

X

X

X

slabý

X
X

X

X

X

X

slabý

slabý
středně silný

X

slabý

X

X

X

X

slabý

X

X

X

slabý

X

X

X

slabý
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ – SHRNUTÍ
Celkové zhodnocení míry zásahu navrhovaných záměrů – umístění FVE Vítkov, sever a FVE
Vítkov, jih je možné souhrnně klasifikovat mírou vlivů (na bázi tabulek 5-10), pro jednotlivé
záměry následovnými charakteristikami:
přírodní hodnoty
zvláště chráněná území
významné krajinné prvky, přírodní parky
kulturní dominanty krajiny
estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy.
Tabulka 11: Shrnutí vlivů krajinného rázu na jednotlivé záměry
Složky a témata životního prostředí

Posuzované záměry
FVE Vítkov, jih

FVE Vítkov, sever

středně silný

středně silný až slabý

ZCHÚ

žádný

žádný

VKP ze zákona a RVKP, přírodní parky

slabý

slabý až středně silný

slabý až středně silný

slabý

středně silný

slabý

Přírodní hodnoty

Kulturní dominanty krajiny
Estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy

Přírodní hodnoty
Jako typický znak přírodní charakteristiky byl identifikován jemný reliéf s plošinami a mělkými
údolími rozčleněný na menší krajinné prostory se zastoupení menších lesních porostů a
zejména zaříznutých údolí vodních toků. Tento znak byl u obou záměrů vyhodnocen jako
středně silný.
Dalšími ovlivněnými přírodními charakteristikami budou u FVE Vítkov, jih zejména remízky na
vrcholu Letního kopce a dvě solitérní třešně (Prunus avium), které z hlediska sadovnické klasifikace dosahují vysoké cennosti. Vliv záměru na znaky přírodní charakteristiky zde bude
středně silný.
U záměru FVE Vítkov, sever bude vliv záměru spíše slabší. Solitérní exempláři Populus
tremula představují z hlediska sadovnického hodnocení průměrné až podprůměrné dřeviny,
krátkodobě perspektivní. Vodní tok LP PP Moravice v km 27,1 (IDVT 10211541), který v území
pramenní je eutrofizovaný a pomístně výrazně zahloubený.
Významné krajinné prvky (VKP), přírodní parky
Registrované VKP se v DoKP obou záměrů nenacházejí. Vliv na VKP ze zákona bude u FVE
Vítkov, jih slabý, U FVE Vítkov, sever slabý až středně silný. Záměr FVE Vítkov, sever leží
v přírodním parku Moravice a ve VKP LP PP Moravice v km 27,1 (IDVT 10211541) – vodní
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tok, údolní niva. Plánovaný záměr sice nevyvolá zásah do koryta vodního toku, ale umístěné
fotovoltaické panely vodní tok ovlivní (mírné narušení ekologických nároků nivy vodního toku,
zastínění, změna mikroklimatu, hypoteticky lze uvažovat o riziku eutrofizace vodního toku v
důsledku splachu části ornice z prostoru stavby, nebo vlivem pastvy, dále lze potenciálně uvažovat s rizikem možného zavlečení a šíření expanzních či invazních druhů rostlin, s rizikem
možného negativního ovlivnění chemického složení vody v toku v případě, že by v prostoru
fotovoltaické elektrárny bylo během jejího provozu používáno větší množství chemických prostředků - zejména pesticidů určených k údržbě travních porostů atd.) Účinně provedená kompenzační opatření mohou tyto vlivy významně snížit.
Zvláště chráněná území
Záměry nebudou mít žádný vliv na ZCHÚ velkoplošná i maloplošná, všechna ZCHÚ se nachází v dostatečné vzdálenosti od záměru. Žádné z těchto chráněných území nebude negativně ovlivněno ani dálkově.
Kulturní a historické charakteristiky
Kulturní a historické charakteristiky budou záměry FVE Vítkov, sever dotčeny spíše slabě.
V dotčeném krajinném prostoru se nachází řada kulturních památek lokálního až vysokého
významu (kostely, zámky, tvrze, zemědělské dvory, kapličky, boží muka aj.) která však nebudou záměrem potlačeny ani na nich nebyl významný vliv identifikován.
Jiná situace nastane u záměru FVE Vítkov – jih, kterým budou dotčeny z Letního kopce, při
dílčím úhlu pohledu, významné kulturní dominanty ve městě Vítkov – Kostel Nanebevzetí
Panny Marie a hřbitovní Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vliv záměru tak lze charakterizovat
jako středně silný až slabý. Účinně provedená kompenzační opatření mohou tento vliv významně snížit.
Estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy
Vliv na estetické hodnoty byl identifikován jako středně silný až slabý. Aktuálně se jedná o
harmonickou krajinu, s mozaikou polí, lesů, vodních ploch, zachovalých obcí, s výrazným zastoupením mimolesní zeleně a přítomností kulturních památek.
Vliv plošné horizontální dominanty na harmonické měřítko bude zejména v okruzích silné a
zřetelné viditelnosti (do 3 km). Na základě empirického stanovení okruhů viditelnosti vyhodnocen jako středně silný (FVE Vítkov, jih) zejména vzhledem k umístění fotovoltaických panelů
na svah Letního kopce. U záměru FVE Vítkov, sever je plánovaný zásah hodnocen jako slabý
vzhledm k umístění v údolní nivě bezejmenného vodního toku.
Se vzrůstající vzdáleností se vliv obou záměrů bude výrazně snižovat a FVE již nebudou představovat dominantní prvek, stanou se pohledově méně významnou součástí krajinné scény,
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mnohdy zřetelnou pouze za vhodných klimatických podmínek a z poměrně malého množství
míst.

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ STUPNĚ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
Fáze EIA (tj. v rámci projektové dokumentace na úrovni DÚR či DSP):
•

•
•

Provedení terénních průzkumů a stanovení pohledových míst, jako podklad pro analýzu krajinného rázu a podrobné vyhodnocení vlivů na krajinu, tak aby svým rozsahem
a úrovní detailu naplňovaly požadavky stanovené ZOPK a související metodikou autorů
Vorla, Bukáčka, Matějky, Culka a Skleničky (2004).
Provedení vizualizace pro možnost objektivnějšího zhodnocení budoucího vnímání navrhovaného záměru v krajině. Podkladem pro vymezení míst pro provedení vizualizací
je analýza viditelnosti.
Navrhnout možná kompenzační opatření, která by eliminovala možný dopad na krajinný ráz, tak, aby bylo v pozdějším časovém horizontu dosaženo maximálního snížení
hodnot ovlivňující harmonické měřítko a harmonický ráz zájmového území.

ZÁVĚR
Úkolem tohoto posouzení bylo určit míru vlivu záměrů výstavby fotovoltaických elektráren v lokalitách Vítkov – jih a Vítkov – sever, katastrální území Vítkov na krajinný ráz dotčené krajinné
oblasti, tedy na identifikované znaky a hodnoty krajinného rázu předmětných lokalit. Vliv horizontálních dominant fotovoltaických elektráren na krajinný ráz nelze nikdy zcela vyloučit vzhledem k jejich následujícím charakteristikám:
•

• velikost souvislé plochy (případně seskupení souvislých ploch) pokryté panely;

•

expozice pozemku, na kterém jsou panely umístěny a jeho orientace vzhledem k relevantním znakům krajiny.

Na základě výše uvedeného v předchozích kapitolách a souhrnné tabulky 11 je možno konstatovat, že navrhované záměry představují rušivé zásahy do zákonných kritérií a do znaků
jednotlivých charakteristik krajinného rázu a tyto zásahy jsou hodnoceny v některých charakteristikách na úroveň středně silný u záměru FVE Vítkov, jih (přírodní hodnoty a estetické hodnoty, harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině). Při empirickém stanovení
okruhu viditelnosti vyplývá, že oblast, odkud budou fotovoltaické elektrárny viditelné, bude
pouze v okruzích silné až zřetelné viditelnosti (do 2-3 km), nad tuto vzdálenost bude projev
záměrů výrazně slábnout. V okruhu dobré viditelnosti (nad 3 km) již nebudou FVE představovat dominantní prvek, stanou se pohledově méně významnou součástí krajinné scény,
mnohdy zřetelnou pouze za vhodných klimatických podmínek a z poměrně malého množství
míst.
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Snížení hodnot krajinného rázu realizací záměrů fotovoltaických elektráren v lokalitách
Vítkov – jih a Vítkov – sever, na k. ú. Vítkov nedosáhne takové velikosti, která by vylučovala uskutečnění záměru a nepřípustně nesníží současnou kvalitu území v dotčeném
krajinném prostoru.
Na základě výše uvedených skutečností lze uvažované záměry z hlediska dopadů na
krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění považovat za únosné. V případě realizace eliminačních opatření
bude dosaženo maximálního snížení hodnot ovlivňující přírodní hodnoty a estetické
hodnoty, harmonické měřítko a harmonický ráz zájmového území.
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FOTODOKUMENTACE
Foto 1-4: Pohled na lokalitu záměru – FVE Vítkov, jih (© Foto: S. Čížková)

Foto 5-6: Hodnotní jedinci Prunus avium v dřevinné linii, která se nachází v ploše záměru FVE
Vítkov, jih (© Foto: S. Čížková)
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Foto 7: Niva bezejmenného vodního toku (IDVT 10213096) v blízkosti záměru FVE Vítkov, jih
(© Foto: S. Čížková)

Foto 8-10: Pohled na lokalitu záměru – FVE Vítkov, jih v okruhu silné viditelnosti (© Foto: S.
Čížková)
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Foto 11-13: Pohled na lokalitu záměru – FVE Vítkov, sever (© Foto: S. Čížková)

Foto 14-16: Solitérní jedinci Populus tremula v lokalitě FVE Vítkov, sever (© Foto: S. Čížková)
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Foto 17-20: Niva LP PP Moravice v km 27,1 (IDVT 10211541) v lokalitě FVE Vítkov, sever (©
Foto: S. Čížková)

Foto 21: Významná historická památka – zbytky hradu Vikštejn u osady Podhradí (mimo hranice DoKP obou záměrů). (© Foto: mapy.cz)
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Foto 22: Kostel sv. Markéty v obci Čermná ve Slezku v blízkosti posuzovaného DoKP FVE
Vítkov, jih (© Foto: mapy.cz)

Foto 23: Kamenný kříž, Vítkov – Klokočov (© Foto: S. Čížková)

Foto 24: Hřbitovní kostel sv. Ondřeje, Vítkov – Klokočov (© Foto: S. Čížková)
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Foto 25: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově (© Foto: S. Čížková)

Foto 26: Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově (© Foto: S. Čížková)

Foto 27: Památný strom Vítkovská lípa (kód dle ÚSOP 100196) v areálu Stolařství v Dělnické
ulici v centru Vítkova (© Foto: S. Čížková)
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