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ÚVOD
Rychlostní silnice R49 Hulín – Fryšták – Zádveřice – Pozděchov – Horní Lideč – hranice ČR/SR
navazuje severně od Hulína na dálnici D1 a rychlostní silnici R55 a bude společně s R6 na slovenské
straně plnit funkci propojení České a Slovenské republiky. Kromě toho umožní zlepšení napojení
Zlínské aglomerace na vyšší komunikační síť České republiky.
Pro každou ze čtyř staveb rychlostní komunikace R49 v úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR
(stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905) bylo zpracováno v září 2006 samostatné oznámení podle přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Pro všechny záměry proběhlo zjišťovací řízení (viz Tab. 1) se stejným
závěrem, že další projednávání bude probíhat pro všechny stavby společně. Proto je nyní předkládána
dokumentace podle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb., která tyto stavby posuzuje jako jeden celek.
Tab. 1 Stav současného projednávání rychlostní komunikace z hlediska vlivů na ŽP
Stavba
4901
4901
4902.1
4902.2
4903
4904
4905
R6

km
0,0-18,0
0,9-17,3
10,0-14,0
17,3-19,0
19,0-32,5
32,5-45,0
45,0-54,1
54,1-59,6
0,0-23,2

Kód

Oznámení

Zjišťovací řízení
Datum
Závěr

7XX779
OV8013
MZP199
MZP142
MZP143
MZP144
MZP145

Dokumen
tace
04/2001

03/2003
12/2007
09/2006
09/2006
09/2006
09/2006
05/2004

31.6.2003
25.1.2008
25.1.2007
25.1.2007
25.1.2007
25.1.2007

nebude
bude

Stanovisko
Datum
Závěr
6.12.2001 souhlasné

11/2008

budou
posuzovány 03/2009
společně
bude

05/2008

9.3.2009

souhlasné

Kromě požadavku na zpracování jedné dokumentace dospěl příslušný úřad (MŽP ČR) k závěru, že
dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na
následující oblasti:
- ochrana podzemních a povrchových vod a vodních toků,
- hluková a rozptylová studie, hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví,
- ochrana přírody a krajiny – fauna, flóra a ekosystémy, prostupnost krajiny při migraci živočichů s
důrazem na oblast mezi obcemi Pozděchov a Lačnov, vliv na krajinný ráz,
- vyhodnocení možnosti posunu silnice jižním směrem dle požadavku obce Březová,
- vyhodnocení možnosti sloučení vedení R49 s I/49 v k.ú. Zádveřice,
- vyhodnocení možnosti vedení silnice v k.ú. Zádveřice v uzavřeném profilu nebo v zářezu,
- vyhodnocení možnosti trasování silnice R49 neobydleným územím mezi částmi Zádveřice a
Raková,
- vyhodnocení možnosti posunu konce stavby 4902.2 a začátku stavby 4903 na hranici k.ú.
Zádveřice,
- vyhodnocení možnosti posunu silnice na severní okraj obce Lhotsko případně sloučení vedení R49
s I/49 v k.ú. Lhotsko,
- vyhodnocení možnosti posunu silnice mimo zastavěné území části obce Bratřejov - Chrámečné,
- vyhodnocení možnosti posunu silnice mimo ochranné PHO vodních zdrojů Pozděchov,
- vyhodnocení možnosti vedení silnice pod Vizovicemi tunelem,
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- vyhodnocení možnosti vedení silnice v trase Pozděchov - Lužná - Horní Lideč,
a dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých cca 75 vyjádřeních.
Na základě závěrů zjišťovacího řízení zadalo ŘSD ČR zpracování technické studie pro prověření
možnosti splnění výše uvedených požadavků z hlediska směrového a výškového řešení včetně
možných variant a následně zpracování dokumentace podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. Při
zpracovávání technické studie byly respektovány připomínky k oznámení a návrh byl korigován
podle prováděných průzkumů.
Technická studie je zpracována po jednotlivých stavbách a je použita jako vstup pro posouzení vlivů
na životní prostředí. Posouzení v dokumentaci EIA se však rozdělením na stavby neomezuje a
posuzuje vlivy na životní prostředí v celém kontextu záměru, na jednotlivé stavby odkazuje pouze
v odůvodněných případech. Členění záměru zohledňuje spíše charakter území a možnost posouzení
navržených variant. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv na životní prostředí jsou podrobně
řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace.
Podklady pro dokumentaci byly získány z veřejně přístupných databází, z údajů příslušných institucí
státní správy i obecních samospráv a průzkumem terénu. Zjištěné údaje jsou znázorněny na
přiložených mapách.
Celkový přehled připomínek k oznámení a jejich vypořádání je uvedeno v kap. H předkládané
dokumentace, zdůvodnění výběru posuzovaných variant je uvedeno v kap. B.I.5, plnění ostatních
připomínek je součástí hodnocení jednotlivých vlivů.
Jako výhledový rok je uvažován rok 2030 tj. cca 10 let po předpokládaném uvedení do provozu, kdy
bude záměr dopravně využit.
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ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic ČR

A.2. IČ
659 93 390

A.3. Sídlo
Čerčanská 2023/12
145 05 Praha 4

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Karel Chudárek
Ing. Drahomíra Stupárková
ŘSD ČR, Správa Zlín
Fügnerovo nábř. 5476
760 01 Zlín
tel.: 577 008 443
e-mail: karel.chudarek@rsd.cz
drahomira.stuparkova@rsd.cz
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ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
R 49 v úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR
Záměr je zařazen do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), položka 9.3 “Novostavby,
rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic”, sloupec A (státní správu v oblasti posuzování
vlivů na životní prostředí vykonává dle § 20 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění Ministerstvo
životního prostředí)

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předkládaný záměr je rychlostní komunikace R49 mezi Fryštákem a státní hranicí ČR/SR v délce cca
40,5 km, sestávající ze čtyř staveb:
stavba 4902.2 Fryšták – Lípa (2.etapa) o celkové délce 13,5 km,
stavba 4903 Lípa - Pozděchov o celkové délce 12,5 km,
stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč o celkové délce 8,4 km,
stavba 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR (Střelná) o celkové délce 6,1 km,
vedená v okrese Zlín a Vsetín v koridoru Fryšták, Horní Ves, Lukov, Velíková, Štípa, Ostrata,
Březová u Zlína, Slušovice, Veselá u Zlína, Klečůvka, Zádveřice, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov u
Vizovic, Tichov, Pozděchov, Lačnov, Horní Lideč, Valašské Příkazy a Střelná na Moravě. Základní
průběh koridoru je určen ZÚR Zlínského kraje a je upřesněn jednotlivými ÚP obcí.
Na začátku (stavba 4902.2) koridor navazuje na stavbu 4901 v úseku Hulín – Fryšták za MÚK
Fryšták (stavba 4902.1), a vede v pahorkovitém území vymezeném silnicemi II/490, II/491 a
severním okrajem vodní nádrže Fryšták. Koridor se stáčí severovýchodním směrem, přechází mělká
údolí Bělovodského a Lukovského potoka a pokračuje jihovýchodním směrem do údolí potoka
Ostratky. Na jihozápadním okraji Slušovic vstupuje do údolí řeky Dřevnice a je vedena jižním
směrem, zahrnuje i stávající silnici II/491, východně od Zádveřic přechází do údolí Lutoninky, stáčí
se západně a vede koridorem stávající silnice I/49. V této části úseku je koridor navržen v těsném
kontaktu lidských sídel, resp. prochází sídly Zádveřice a dotýká se i Vizovic. V prostoru jižně od
Vizovic se stáčí do údolí Bratřejovky a překonává střídavě úbočí a příčná údolí hřebene Vizovických
vrchů. Dále je vymezen podél jižního okraje obce Lhotsko a následně opouští údolní nivu a jižně od
Pozděchova směřuje k sedlu pod Svéradovem. Odtud sestupuje jihovýchodním směrem kolem
Lačnova přes Lačnovský potok mezi Horní Lideč a Valašské Příkazy do údolí Senice a Střelenky,
odkud vede východním směrem do údolí Lyského potoka, prochází mezi obcemi Střelná a Študlov a
pokračuje do Lyského průsmyku až na hranici SR, kde navazuje na trasu slovenské rychlostní silnice
R 6.
V tomto koridoru je navržena nová rychlostní silnice v kategorii R 25,5/120 a R 25,5/80 s ohledem
na platnost nové normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Rektifikace původní trasy se
pohybuje v řádech desítek metrů a v každém případě respektuje hranice koridoru silnice R49
zohledněné v ZÚR (Zásady územního rozvoje Zlínského kraje). Na základě požadavků měst a obcí a
v souladu s jejich územními plány byly navrženy v rámci koridoru ZÚR místní varianty, které jsou
zahrnuty do hodnocení EIA.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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Na okolní silniční síť je silnice napojena 6 (min. 3 – dle zvolené varianty) mimoúrovňovými
křižovatkami. Součástí záměru je značný počet velkých mostů, tunely, přeložky křižujících silnic a
polních cest, úpravy toků a úprava dotčené infrastruktury.
Návrh rychlostní silnice umožňuje její výstavbu po polovinách.

B.I.3. Umístění záměru
NUTS 2

Střední Morava

CZ07

NUTS 3

Zlínský kraj

CZ072

Tab. 2 Katastrální území dotčená záměrem
Okres

Obec

Kód

Fryšták

585211

Lukov

585467

Zlín

585068

Ostrata
Zlín
CZ0724 Březová
Slušovice
Veselá
Lípa
Zádveřice-Raková
Vizovice
Lhotsko
Bratřejov
Tichov
Pozděchov
Lačnov
Vsetín
Horní Lideč
CZ0723 Valašské Příkazy
Střelná

557170
585131
585777
585921
549622
585998
585939
549550
585106
535184
544655
543098
542725
545112
544914

Katastrální území
Dolní Ves
Fryšták
Horní Ves u Fryštáku
Lukov u Zlína
Velíková
Štípa
Klečůvka
Ostrata
Březová u Zlína
Slušovice
Veselá u Zlína
Lípa nad Dřevnicí
Zádveřice
Vizovice
Lhotsko
Bratřejov u Vizovic
Tichov
Pozděchov
Lačnov
Horní Lideč
Valašské Příkazy
Střelná na Moravě

Kód
635341
635359
635367
688975
778028
670146
666041
713422
614696
750794
780588
795861
789747
783196
681512
609676
767034
726851
678864
643351
776521
757471

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Po řadě studií a hodnocení (viz kap. B.I.5) byl stanoven koridor průběhu rychlostní komunikace,
který byl zakotven do ZÚR a následně upřesněn v územních plánech jednotlivých obcí.
Předkládaný záměr je novostavba rychlostní silnice nadregionálního významu, je součástí tahu R49
Hulín – Fryšták – státní hranice ČR/SR a navazuje na R6 na Slovensku. Šířkové uspořádání je
kategorie R 25,5, tj. čtyřpruhová komunikace se středním dělícím pruhem navrhovaná pro rychlost
120 resp. 80 km/hod.
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Vzhledem k výhledovým intenzitám dopravy je pravděpodobné, že výstavba bude v první fázi
provedena pouze v polovičním profilu. Rozšíření na plný profil se předpokládá po roce 2035, kdy
budou intenzity dopravy adekvátní realizaci čtyřpruhu.
Z hlediska výstavby byl záměr rozdělen na 4 stavby uvedené v kap. B.I.2.
Z hlediska charakteru terénu lze předkládaný záměr rozdělit na tři části:
 úsek Fryšták – Zádveřice (případně až Vizovice) – stavby 4902.2, případně část 4903, kde je
terén pahorkovitý až zvlněný a pohybuje se ve výškách 250 – 350 m n. m.
 úsek Zádveřice (Vizovice) – Horní Lideč – stavby 4903 a 4904, kde koridor vede územím
horského charakteru, překonává hřeben Vizovických vrchů, výška terénu se pohybuje od 300 do
690 m n.m.
 úsek Horní Lideč – hranice ČR/SR, kde je koridor veden v úzkém pásu mezi horskými útvary
(CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty) na úpatí severních svahů Bílých Karpat, konfigurace
terénu má horský charakter ve výšce 450 – 530 m n.m.
Stavba 4902.2 spolu se stavbami 4901 (spojené se stavbou 4902.1) a stavba 4905 s propojením na R6
jsou v případě postupné realizace provozovatelné jako samostatné celky s návazností na stávající
silniční síť.
Stavby 4903 a 4904 rychlostní silnice R 49 procházejí horským hřebenem a je třeba je uvést do
provozu současně.
Kritériem pro návrh postupu výstavby R 49 je návaznost na R6 na Slovensku a uvedení do provozu
celého úseku Hulín – státní hranice ČR/SR – Púchov v co nejkratším možném termínu.

Kumulace s jinými záměry
Navrhovaný záměr bude propojen se silnicí I/57 MÚK v prostoru Pozděchov. Územní studie silnice
I/57 „Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky“, kterou zpracovává Ing. Rudolf Nečas,
je se záměrem koordinována. Posuzovaný záměr počítá s tím, že silnice I/57 (tzv. přivaděč)
funguje společně se silnicí R49.
Podle ZÚR je záměr nutno technicky koordinovat se dvěma záměry technické infrastruktury:
 E09 VVN Slušovice – Slavičín (obce Slušovice, Veselá, Zádveřice-Raková, Zlín)
 E10 VVN Slavičín – Valašské Kolobouky – Střelná (obce Horní Lideč, Valašské Příkazy,
Študlov, Střelná,
a dále se záměrem protipovodňové ochrany PN20 suchá vodní nádrž (k.ú. Klečůvka, Slušovice,
Veselá u Zlína, Zádveřice. Poldr na řece Dřevnici – viz. zápis ze dne 8.12.2008) či plánovanou
výstavbou veřejného vodovodu v obci Lhotsko.
V dotčených katastrálních územích jsou připravovány či již realizovány další záměry spadající do
působnosti zákona č. 100/2001 Sb., které se přímo či nepřímo mohou dotknout předkládaného
záměru:
Tab. 3 Silniční stavby v okolí záměru
Název

Kód

Oznamovatel Stav

Stručný popis

R49, 4902.1
Fryšták – Lípa, I.
etapa

MŽP199

ŘSD ČR

Dokumentace

R49, 4901 Hulín Fryšták

OV8013

ŘSD ČR,
závod Brno

Nepodléhá
dalšímu
posuzování

Součást tahu rychlostní silnice R 49 Hulín – Fryšták – státní
hranice ČR/SR. Stavba bude vystavěna v kategorii R 25,5/120.
Přeložka silnice II/490 v úseku Fryšták - Kostelec, která je
součástí stavby, bude jižně od MÚK Fryšták vystavěna v
kategorii S 24,5/80.
Komunikace dálničního charakteru, která je součástí výstavby
většího celku – stavby 4901 Hulín – Fryšták.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

12

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

Název

Kód

Oznamovatel Stav

Stručný popis

I/49, Vizovice –
Lhotsko (obchvat)

OV8023

ŘSD ČR,
Správa Zlín

Nepodléhá
dalšímu
posuzování
Dokumentace

Rekonstrukce, modernizace a opravy silnice I.třídy, kategorie S
9,5/70 - přeložení průtahu silnice I/49 mimo intravilán obce.

Nepodléhá
dalšímu
posuzování
Nepodléhá
dalšímu
posuzování

Celková rekonstrukce stávající komunikace II/491 s následným
rozšířením na šířku 6,5 m.navazuje v centru Štípy na křižovatku
kom. II/491 a III/4912 a vede směrem na Hvozdnou.
Zlepšení parametrů silnice, vybudování stoupacího pruhu
napřímení nepřehledného úseku a celková obnova silničního
tělesa, kategorie byla zvolena S 9,5/70.

ZLK282
II/490, Zlín,
Propojení I/49 –
R49, 2. úsek
Silnice II/491: Zlín, ZLK243
Štípa

ŘS Zlínského
kraje

ZLK359

ŘS Zlínského
kraje

II/492, Zádveřice –
Horní Lhota

ŘS Zlínského
kraje

Zkapacitnění silnice, lepší propojení Fryšták – Zlín a přivaděč
od R49 do Zlína, kategorie S 24,5/80.

Tab. 4 Další záměry v obcích kolem záměru
Název

Označení Zařazení Stav

Kombinovaná lakovací a sušící kabina - v areálu
závodu Kovotrend s.r.o., Tovární 402,
Pracoviště nanášení práškových plastů

ZLK345

II/4.2

ZLK342

II/4.2

Dostavba střediska KO

ZLK334

II/10.5

Větrná elektrárna E400 o výkonu 400 kW

ZLK236

II/10.15

Výrobna sklolaminátů v CAC s.r.o.
Bioplynová stanice Hvozdná

ZLK178
ZLK404

II/4.2
I/3.1

Březová – vodovod, kanalizace a ČOV

ZLK320

II/10.15

Intenzifikace ČOV

ZLK309

II/10.15

Výdej nafty motorové - Lípa

ZLK358

II/10.4

Galvanovna Ellux Glück s.r.o.

ZLK338

II/4.2

Odstavné a parkovací plochy – LADOS, a.s.
Technologická změna překladu v areálu
METRANS Zlín
Hala pro 27 000 ks brojlerů

ZLK194
ZLK156

II/10.6
II/9.2

ZLK333

II/1.5

Nová lakovna na provozovně Lípa

ZLK216

II/4.2

Zařízení pro chov koní

ZLK208

II/10.15

Úprava potoka

ZLK209

II/1.4

Jezdecký areál - Stáj Mevrin

ZLK187

II/10.13

Elektrizace trati vč. PEÚ Otrokovice-ZlínVizovice. Úsek regionální dráhy Vizovice-Zlín
střed a celostátní dráhy Zlín střed-Otrokovice
Podniková čerpací stanice pohonných hmot

ZLK081

II/9.2

ZLK215

II/10.4

Změna užívání a stavební úpravy v areálu
společnosti POLYVIA NOVA spol. s.r.o
Rozšíření skladování v areálu společnosti
POLYVIA NOVA spol. s r.o.
Čistá řeka Bečva II

ZLK097

II/10.4

ZLK383

II/10.4

ZLK340

II/1.9
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Obce

Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Stanovisko
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Závěry zjišťovacího
řízení
Stanovisko
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Stanovisko
Nepodléhá dalšímu
posuzování
Nepodléhá dalšímu
posuzování

Fryšták
Fryšták
Ostrata
Ostrata
Zlín-Štípa
Hvozdná
Březová
Slušovice
Lípa
Lípa
Lípa
Lípa
ZádveřiceRaková
Zádveřice
Zádveřice
Raková
Zádveřice
Lípa,
Vizovice,
Zádveřice,
Vizovice
VizoviceTěchlov
VizoviceTěchlov
Lačnov,
Lidečko,
Střelná,
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Stávající silnice I/49 Otrokovice - Zlín – Vizovice – Valašská Polanka – Horní Lideč - Střelná –
hranice ČR/SR protíná celou řadu sídelních útvarů. Silnice je využívána jak tranzitní dopravou, tak i
k přímé obsluze přilehlého území, plní tedy hned několik dopravních funkcí. Tento stav se promítá ve
zvyšování negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí obcí.
Po rozdělení Československé republiky v roce 1993 postupně klesl dopravní význam silnice I/49, což
se projevilo v úbytku dopravního zatížení zejména na hraničním přechodu Střelná/ Lysá pod
Makytou oproti očekávanému dopravnímu zatížení, získanému pomocí koeficientu růstu dopravy. Po
společném vstupu ČR a SR do Evropské unie a realizaci významných investičních aktivit v obou
republikách (Kia-Hyundai, Škoda, Peugeot a pod.) dochází k přehodnocování významu silnice
R49/R6 (R6 je pokračování R49 v SR) do té míry, že v ČR se připravuje budování rychlostní
komunikace R49 Hulín-hranice ČR/SR jako součásti sítě dálnic a rychlostních komunikací se
zvláštním důrazem na zajištění pokračování až do napojení na dálniční síť v SR.
Také příprava rychlostní silnice R6 Púchov – státní hranice SR/CR na Slovensku je prováděna v
součinnosti s českou stranou (Ředitelství silnic a dálnic CR, Ministerstvo ŽP CR, KÚ Zlínského
kraje, MÚ Vsetín, Obec Horní Lideč a.p.) s perspektivou zařazení rychlostních silnic R49 a R6 do
sítě TEN-T (The Trans-European Transport Networks). Pro úsek na Slovensku byl v květnu 2004
vypracováno oznámení záměru „Rýchlostná cesta R6 Púchov – št. hranica SR/ČR“. Oznamovatelem
záměru je Slovenská správa ciest Bratislava, zpracovatelem oznámení je EKOJET spol. s r.o. Jedná
se o záměr, který může mít negativní vliv na životní prostředí přesahující státní hranice Slovenské
republiky, a proto byla Česká republika na základě Espoo úmluvy (Úmluvy o posuzování vlivů na
životní prostředí přesahujících hranice států) o tomto záměru informována. Informace o oznámení
byla zveřejněna MŽP ČR 3.7.2004 a o hodnocení dne 10.9.2008
Z hlediska začlenění do stávající komunikační sítě České a Slovenské republiky je R 49 (resp. R6)
chápána jako spojení dvou evropských dopravních koridorů mezi Hulínem (D1, R55, D47) a
Púchovem (D1). Rychlostní silnice R49/R6 doplní dopravní infrastrukturu obou republik, její rozsah
a kvalita má zásadní význam pro zabezpečení dopravních potřeb a rozvojových záměrů v oblasti
střední Moravy (ČR) a středního Pováží (SR). V neposlední řadě má rychlostní silnice R 49/R6
zásadní význam v napojení zlínské aglomerace a púchovské doliny na vyšší komunikační sít České a
Slovenské republiky.
Kromě stávající dálnice D2 bude rychlostní silnice R49/R6 druhým kapacitním propojením obou
republik s možností rychlé dopravní trasy ve směru západ – východ z CR pokračováním po D1 až na
východ SR s napojením na Ukrajinu. Toto spojení bylo plánováno již v bývalém Československu
jako dálnice D1 Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Poprad – Košice – státní hranice, po rozdělení
republik nebyl tento úsek uvažován. Nový kapacitní hraniční přechod mezi ČR a SR je umístěný ve
středu společné hranice.
Záměr vybudovat kapacitní dopravní stavbu od Hulína (napojení na dálnici D1 a rychlostní
komunikaci R55) východním směrem až ke hranicím ČR/SR je dlouhodobě potvrzován usneseními a
je trvalou součástí územně plánovací dokumentace dotčených územních celku (viz dále).
V ÚPN VÚC ZK je silnice R49 uvedena ve dvou seznamech veřejně prospěšných staveb.


SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB pro jejichž realizaci lze pozemky, stavby a práva k nim,
podle ust. § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, ve veřejném zájmu vyvlastnit nebo vlastnická práva k
pozemkům a stavbám omezit. Jde o R 49 v úseku MÚK Fryšták - MÚK I/49 Zádveřice na k.ú. Fryšták,
Horní Ves u Fryštáku, Lukov u Fryštáku, Velíkova,Štípa, Ostrata, Březová u Zlína, Slušovice, Veselá u
Zlína, Klečůvka a Zádveřice.
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VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (upraveno dle Sdělení MMR č. 143/2002 Sb.).
Stavby spojené s realizací záměrů uvedených v bodech 1. a 2. a územně vymezené v grafické části
územního plánu v měřítku 1:50 000 a 1:100 000, opatřeného schvalovací doložkou, jsou veřejně
prospěšné. Veřejně prospěšné jsou i vyvolané stavby dopravní a technické infrastruktury, ke kterým
dochází v důsledku umístění veřejně prospěšných staveb nadmístního významu. Jde mj. o rychlostní
komunikaci R 49 Otrokovice - Zlín - státní hranice Slovenské republiky v trase Pozděchov - Horní Lideč –
Střelná.

Usnesení, rozhodnutí a další podklady k návrhu spojení R49/R6:
–

Usnesením vlády ČR č. 528/1996 došlo k aktualizaci usnesení č.631/1993 o rozvoji dálnic a
čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla v ČR do roku 2005. Tímto usnesením bylo
rozhodnuto o tom, že dálnice D1 nepovede až na slovenské hranice, ale bude ukončena v dálniční
křižovatce severně od Hulína. Z této křižovatky bude směrem na sever (Přerov, Lipník nad
Bečvou, Ostrava) pokračovat dálnice D47 a směrem na jih rychlostní komunikace R55 (která
vede v úseku Přerov – Hulín v peáži s dálnicí D47). Zároveň bylo rozhodnuto o převedení tahů
Chropyně u Kroměříže - Zlín - hranice Slovenské republiky z kategorie dálnic do kategorie
čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla. Současně bylo rozhodnuto o přejmenování dálnice
D47 na dálnici D1.

 Usnesením vlády ČR č. 741/1999 bylo vymezeno vedení rychlostní silnice R49 v úseku Hulín Fryšták - státní hranice ČR/Slovensko. Úsek Zádveřice - hranice Slovenska pouze územně chránit
pro budoucí potřebu dalšího kapacitního spojení se Slovenskem v závislosti na přijetí dohody se
slovenskou stranou. Na slovenské straně na ni bude navazovat slovenská rychlostní komunikace
R6 ve směru na Púchov.
–

Nařízením vlády SR z 14. 4. 1998 se vyhlašuje závazná část VÚC Trenčianský kraj a stavba
R49/R6 v úseku Hranice CR/SR – Púchov jako veřejně prospěšná stavba.

–

Usnesením vlády ČR c. 393/2000 byla schválena Změna č. 2 územního plánu velkého územního
celku Zlínské aglomerace. V grafické části je vyjádřena trasa R 49 v trase Hulín - Fryšták Slušovice - Zádveřice s prodloužením přes Vizovice a Bratřejov k hranicím okresu Zlín.

–

Usnesení vlády SR č. 162/2001 k novému projektu výstavby dálnic a rychlostních silnic byla
definována sít dálnic a rychlostních silnic.

– Dne 20.9.2004 byla ve Zlíně uzavřena mezivládní dohoda o propojení české rychlostní silnice R
49 a slovenské R 6 a dále bylo podepsáno Memorandum mezi MD ČR a Zlínským krajem o
vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci komunikace směřující k doplnění mezinárodního
dopravního propojení transevropských multimodálních koridorů (TEN-T).
–

V návrhu územního plánu velkého územního celku Beskydy je pak graficky vyjádřen koridor
trasy R 49 v prostoru Pozděchov - Lačnov - Horní Lideč (Valašské Příkazy) - Střelná.

Základním dopravním koncepčním dokumentem je Generel dopravy Zlínského kraje, schválený
zastupitelstvem kraje dne 23.6.2004 (usnesení č. 656/Z24/04). Výhledová silniční síť Zlínského kraje
je založena na existenci silničních tahů mezinárodního a celostátního významu. Tyto silniční tahy
společně se silničními tahy krajského významu tvoří základní komunikační síť, která převezme
rozhodující dopravní výkon. Soustředěním dopravy do vymezených koridorů je sledováno udržení
příp. snížení výhledových dopravních objemů na silničních tazích místního významu, což umožnilo
objektivně posoudit sledované záměry obsažené v územně plánovacích dokumentech. Rozsah a
postupné naplňování rozvoje výhledové silniční sítě lze s ohledem na stanovenou koncepci průběžně
aktualizovat v rámci zpracovávání střednědobých plánů rozvoje dopravy obsahujících dopravní
scénáře na období 3 – 5 let zpracovávané na základě hodnocení celkových přínosů a efektů

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

PRAGOPROJEKT, a.s.

15

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

realizovaných úprav a v závislosti na úrovni celkového demografického, ekonomického a dopravního
rozvoje kraje.
Stručný přehled dříve zvažovaných variant a důvod jejich odmítnutí
Umístění trasy silnice R 49 a následně R 6 na slovenské straně prošlo dohodovým vývojem,
začínajícím v polovině 90 let minulého století (studie HBH - 1995, vyhledávací studie Viapont –
1997), pokračovalo pak při projednávání územních plánů VÚC Zlínské aglomerace (změna č.5 a 6
schválena 22.3 2006 a vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou Zlínského kraje dne 12.4. 2006) a
VÚC Beskydy (schválen usnesením vlády ČR č. 298/2002 ze dne 25.3. 2002), kde byl v roce 1997
vymezen koridor 300 m na každou stranu od osy komunikace. Studií proveditelnosti a účelnosti v
úseku Hulín – st. Hranice ČR/SR (Viapont, Mott MacDonald – září 2004), která byla v roce 2006
rozšířena o část silnice R 6 na slovenské straně v úseku St. Hranice – Púchov, byla prokázána funkční
účelnost, technická úroveň návrhu a ekonomická únosnost a stavba byla doporučena k realizaci
(STPÚ). Studie Transconsult z r.1998 je tímto vývojem překonána.
Stanovisko MŽP o hodnocení vlivů koncepce návrhu rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010 na
životní prostředí ze dne 24. 6. 1999, které uvádí, že výstavba nové silnice R49 z Otrokovic na
Slovensko není vhodná, a proto se doporučuje jen modernizace 1/49 je překonané stanoviskem MŽP
k ZÚR vydaného 21.8.2008
V prostoru mezi Slušovicemi a Pozděchovem bylo v rámci předprojektové činnosti v letech 19951997 prověřeno a vyhodnoceno cca 12 variant možností návrhu R49. Z nich byla v roce 2000 určena
nejvhodnější trasa R49, která byla zapracována do ÚPN VÚC – Zlínský okres. V zájmu zjištění
správnosti dřívější volby byly na objednávku KÚ ZK firmou Mott MacDonald v dubnu 2007
vygenerovány další varianty a ty vyhodnoceny.
ČERVENÁ - Trasa začína na jižním okraji Slušovic a pokračuje západně v souběhu se sil. II/491 obcemi
Veselá a Lípa. V prostoru „DŮJKA“ se stáčí vlevo přechází Dřevnicí, vstupuje do obce Zádveřice. Kříží
sil. III. tř., přechází Lutoninku a pokračuje jižně v souběhu s I/49 až na hranice Vizovic. V obci Vizovice
dále sleduje I/49 až k okraji průmyslové zástavby. Dále se stáčí vpravo, kříží mostním objektem zástavbu
podél Želechovského potoka, pokračuje vně jižní zástavby Vizovic. Obec Lhotsko míjí jižně mimo
zástavbu. V obci Bratřejov je trasa vedena na severním svahu pohoří přes pastevní louky a krajem lesa
mimo obytnou zástavbu až do sedla horského hřebenu.
MODRÁ - Až na hranici obce Zádveřice-Raková je trasa vedena v souběhu trasy varianty fialové (severní),
kde se zatáčí vpravo a mostním objektem kříží potok Raková. Dále přechází přes „Těchlov“ a mostním
objektem dl. 320 m kříží stáv. železniční trať, potok Lutoninku a stáv. sil. I/49, kde se trasa zatáčí vlevo.
Tunelem dl. 760 m je vedena pod „Hrabinou“, dále mostním objektem přes Želechovský potok. Pod stáv.
sil. II/488 je vedena trasa tunelem dl. 152 m a dále se napojuje na trasu varianty dle ÚP VÚC.
FIALOVÁ - Začátek trasy je totožný s variantou dle VÚC. Dále přechází mimoúrovňovým křížením stáv. sil.
II/491 a zatáčí doleva. Obec Zádveřice míjí severně, dále pokračuje přes „Menšíky“, samotu Těchlov a
Vizovice míjí severně mimo zástavbu, kde mostními objekty dochází ke křížení Čaminského a
Chrastěšovského potoka. Dále je trase vedena mostním objektem přes stáv. sil. I/69 a potok Lutoninku.
Obce Ublo a Bratřejov míjí mimo zástavbu. Za hranici obce Bratřejov dochází ke křížení potoka
Bratřejovka a stáv sil. I/49 mostními objektmi, kde se trasa zatáčí doprava a tulenelem dl. 2350 m se
napojuje na trasu varianty dle VÚC.
ZELENÁ - Varianta začíná v km 28,522 varianty dle VÚC s tím, že oproti variantě dle VÚC využívá
v největší možné míře silnici II/491 (Slušovická „dálnice“) a stávající silnici I/49 a území –
ZÁDVEŘICE. Ze stávající sil. II/491 se stáčí vlevo na území Zádveřic, kde kříží vodoteče Dřevnice,
Raková, Lutoninka a původní silnici mezi Lípou a Zádveřicemi včetně železniční trati Zlín-Vizovice. Na
silnici I/49 se napojuje do přímé na začátku zástavby Zádveřice a končí možností napojení na variantu
červenou (VÚC) nebo modrou.
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Tři nové varianty (modrou, fialovou a zelenou) zpracoval projektant v úrovni vyhledávací studie, a
ocenil v CÚ 2006 a vyhodnotil společně s řešením STPÚ (červená), a nulovou variantou, což
znamená zachování stávajícího stavu komunikační sítě, bez realizace nových přeložek silnic.
Posouzení rozhodujících kritérii dle metodiky studie proveditelnosti a účelnosti:

Obslužnost a dopravní zátěž obcí (dopravní posouzení)

Vliv R49 na okolí – hluk a emise (ekologické posouzení)

Střety s prvky přírody a živ. prostředí (ekologické posouzení)

Soulad s ÚP VÚC a ÚP obcí (územní vlivy)

Kvalita komunikace – realizace (technické posouzení)

Ekonomické posouzení na základě odhadu stavebních nákladů variant
S výsledným pořadím variant a hodnocením
1. Červená 12,5
2. Zelená
13,0
3. Modrá
19,0
4. Fialová 22,5
5. Nulová 23,0
Závěrem je konstatováno, že volba trasy R 49 na území okresu Zlín, zakotvená v ÚP – VÚC, je i po
cca 10-ti letech z hlediska stávajících skutečností, podmínek a metodiky hodnocení prokázána jako
společensky nejvhodnější.
Přehled posuzovaných variant
Od roku 2007 probíhá zpracovávání Zásad územního rozvoje (ZÚR ZK), které byly v r. 2008
podrobeny vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a bylo k nim v srpnu 2008 vydáno souhlasné
stanovisko MŽP. Na tomto základě bylo vydáno v září 2008 Opatření obecné povahy zastupitelstva
Zlínského kraje, kterým se ZÚR vydávají (soupis dokumentů viz kap. D.V). V ZÚR je stanoven
koridor trasy R49 jako prostor pro veřejně prospěšnou stavbu PK01, který umožňuje návrh
posuzovaného řešení.
V příloze č. 1 kap. 7.1 ZÚR je šířkově vymezen koridor pro R49 pro jednotlivé úseky následovně:
 Dolní Ves – Zádveřice
600 m
 Zádveřice – Bratřejov
400 – 600 m
 Bratřejov – Lačnov
1000 m
 Lačnov – Střelná
600 m,
graficky je tento koridor znázorněn v příloze č. 2 ZÚR.
V předkládané dokumentaci je posuzována jedna základní varianta vedení rychlostní silnice R49
v úseku Fryšták – hranice ČR/SR ve výše uvedeném koridoru vymezeném ZÚR Zlínského kraje
zpřesněném ÚP dotčených obcí. S touto variantou jsou porovnány dílčí varianty požadované v rámci
zjišťovacího řízení a následně je porovnávána s nulovou variantou (stav bez realizace záměru).
Základní červená varianta respektuje pokud možno připomínky vznesené ve zjišťovacím řízení (viz
Tab. 5) s následujícím řešením:
 od Fryštáku po Klečůvku je navržena invariantně bez MÚK
 u Lípy je navržena rozdělená křižovatka na silnicích II/491 a I/49,
 v rovném úseku podél Zádveřic využívá stávající silnici pro R49 bez MÚK na křížení se silnicí
II/492,
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 u Vizovic je vedena v zářezu s MÚK napojující Vizovice a silnici I/69,
 mezi Lhotskem a Bratřejovem je navržena jižně nejkratším směrem,
 u Pozděchova vede po úbočí Vizovických vrchů s několika menšími tunely s možností napojení
silnice I/57 MÚK,
 u Horní Lidče je navržena trubková MÚK, napojená novou silnicí na I/57,
 kolem Střelné a Študlova je navržena bez variant.
Z hlediska napojení na stávající infrastrukturu, využití stávajících dopravních ploch, s ohledem na
stávající zástavbu a vhodného umístění do krajiny a na základě Závěrů zjišťovacího řízení MŽP ČR
byla vytipována vhodná průchozí místa jako:
 využití proluky mezi obcemi Velíková a Štípa s ohledem na polohu polního letiště Štípa
 využití prostoru mezi obcemi Ostrata a Hvozdná a vodní nádrží Ostrata
 využití proluky mezi stávající trafostanicí a firmou Yoplait na katastru města Slušovice
 využití tělesa stávající silnice II/491 v úseku Slušovice – Lípa jako polovinu budoucího čtyřpruhu
silnice R49
 plochu mezi Lípou a Zádveřicemi využít pro napojení stávající silnice I/49 od Zlína na silnici
R49 s ohledem na zátopové území řek Dřevnice a Lutoninky
 využití stávajícího tělesa silnice I/49 v oblasti Zádveřic jako polovinu budoucího čtyřpruhu
silnice R49 nebo jít v souběhu s ním
 v oblasti jižně od Vizovic - je nutné najít plochu pro napojení města Vizovice a silnice I/69 ve
směru na Vsetín na silnice R49
 oblasti jižně od obcí Lhotsko a Bratřejov mimo zastavěné území
 v oblasti Pozděchova vymezit vhodnou plochu pro MÚK s napojením na přeložku silnice I/57
s možností polohy mimo ochranné pásmo PHO vodních zdrojů Pozděchov
 optimální přechod přes hřeben Vizovických vrchů
 oblast severně od obce Lačnov co nejdále od zástavby
 proluka mezi obcemi Horní Lideč a Valašské Příkazy s vhodnou polohou pro návrh MÚK
s napojením na stávající silnici I/57
 jižně od obce Střelná směrované ke státní hranici se SR mezi hraniční kameny dány Mezivládní
dohodou o české silnici R49 a slovenské R6 ze září 2004
Navržené varianty jsou označeny jménem nejbližší obce a barvou použitou v situačním řešení.


Lípa, zelená - trubková MÚK v údolní nivě, upravený podélný profil, upraven rozsah mostů,



Zádveřice, hnědá - vedení R49 souběžně se stávající silnicí jižně, silnice II/492 je připojena na
stávající I/49,



Vizovice, fialová - jižní tunelová bez MÚK,



Bratřejov, tmavě modrá - severní, která se vyhýbá zástavbě v lokalitě Končiny a Na
Chrámečném,
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Lhotsko, oranžová - je v k.ú Lhotsko vedena jižněji tunelem a pak navazuje na variantu Bratřejov
severní,



Pozděchov, světle modrá - severní vede v nižší poloze blíže k obcím a delšími tunely, MÚK pro
silnici I/57,



Horní Lideč, oranžová – kosodélná MÚK přímo na křížení se silnicí I/57.

Požadavky na variantní řešení k oznámení
V připomínkách k oznámení (celkový přehled viz kap. H) bylo vzneseno několik požadavků na
variantní řešení či úpravu trasy v některých úsecích.
Tab. 5 Stručný komentář k požadavkům na varianty ze závěrů zjišťovacího řízení
Požadavek

Reakce při technickém návrhu

Vyhodnocení možnosti posunu silnice jižním směrem dle
požadavku obce Březová.
Vyhodnocení možnosti sloučení vedení R49 s I/49 v k.ú.
Zádveřice.
Vyhodnocení možnosti vedení silnice v k.ú. Zádveřice v
uzavřeném profilu nebo v zářezu.

Trasa posunuta jižněji do údolí potoka.

Vyhodnocení možnosti trasování silnice R49 neobydleným
územím mezi částmi Zádveřice a Raková.

Vyhodnocení možnosti posunu konce stavby 4902.2 a
začátku stavby 4903 na hranici k.ú. Zádveřice.

Podél Zádveřic jsou navrženy varianty,
včetně vzneseného požadavku.
Je nutno respektovat stávající silnici,
která není v zářezu, uzavřený profil viz
kap. B.I.3
Tato možnost byla posuzována v r. 2007
(viz výše varianta modrá a fialová) a
nebyla doporučena. V současné době tyto
varianty vybočují z koridoru určeného
ZÚR.
Určení rozhraní staveb není předmětem
posuzování Tento požadavek je možné
dále projednat s oznamovatelem.
Nelze slučovat přeložku kolem obce
s R49, trasa mimo koridor ZÚR.
V tomto prostoru jsou navrženy 3
varianty.
Navrženy 2 varianty, ochrannému pásmu
se nelze vyhnout.
Navrženy 2 varianty.

Vyhodnocení možnosti posunu silnice na severní okraj obce
Lhotsko případně sloučení vedení R49 s I/49 v k.ú. Lhotsko
Vyhodnocení možnosti posunu silnice mimo zastavěné
území části obce Bratřejov – Chrámečné.
Vyhodnocení možnosti posunu silnice mimo ochranné PHO
vodních zdrojů Pozděchov.
Vyhodnocení možnosti vedení silnice pod Vizovicemi
tunelem.
Vyhodnocení možnosti vedení silnice v trase Pozděchov - V této trase by rychlostní komunikace
Luzná - Horní Lideč.
měla velké dopady, je uvažována jako
varianta 0.
Vypracovat srovnávací studii s vyhodnocením alternativní Trasa s variantami respektuje schválený
trasy R49.
koridor ZÚR, porovnává se s variantou 0.

Bližší popis posuzovaných variant je uveden v kap. B.I.6.
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Upozornění na nesoulad mezi přílohami B a dokumentací
V průběhu zpracování technické studie, která je základním podkladem, došlo v základní
(červené) variantě podle požadavku ministerstva vnitra k definitivnímu vypuštění křižovatky
Zádveřice. Původně měla varianta červená tuto křižovatku zahrnovat a bez křižovatky byla
navrhována varianta označená jako černá, což se v poslední verzi TS změnilo.
Některé přílohy předkládané dokumentace (především přílohy posuzující vlivy dopravy, tedy
B.1, B.2, B.3, B.4) byly zpracovány v předstihu a zahrnují kolem Zádveřic tři varianty. Do
dokumentace jsou však výsledky přeneseny podle platného návrhu, zahrnují tedy pouze
varianty dvě.

Označení v přílohách

Označení v dokumentaci

červená
hnědá
černá

není uvažována
hnědá
červená

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Všeobecné zásady návrhu
Úroveň navrhovaného technického řešení rychlostní silnice R 49 odpovídá normě ČSN 73 61 01
Projektování silnic a dálnic a dalším souvisejícím normám (ON 73 61 02 Projektování křižovatek na
silničních komunikacích, ČSN 71 61 33 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací, ČSN 73 62 01 Projektování mostních objektů, Technické podmínky pro realizaci staveb
pozemních komunikací).
Rychlostní silnice R 49 je navržena s omezeným přístupem prostřednictvím MÚK bez kolizních míst
jako čtyřpruhová silnice v kategorii R 25,5/120 pro stavbu R4902.2 po Zádveřice a v kategorii
R25.5/80 pro stavby 4903, 4904 a 4905, úroveň kvality dopravy stupně C.
Všechna křížení s ostatními silnicemi jsou mimoúrovňová, úpravy silnic I., II. a III. třídy jsou
navrhovány v souladu s platnou kategorizací silniční sítě a dle požadavku jejich vlastníků a správců.
V rámci technického řešení je navržena jedna základní varianta, doplněná v problematických místech
o návrh variantního řešení. Celý úsek rychlostní komunikace je z hlediska výstavby rozdělen na 4
stavby uvedené v kap. B.I.2, což však z hlediska posuzování vlivů na ŽP není podstatné. Z tohoto
hlediska je zajímavější rozdělení podle charakteru terénu, jak je uvedeno v kap. B.I.4.

Návrh základní trasy (červená)
Soupis hlavních objektů stavby pro základní (červenou) variantu, převzatý z technické studie, je
uveden v tabulce Tab. 6. Jedná se o objekty silnic včetně křižovatek, mostů, zdí a tunelů, které
ilustrují náročnost a rozsah stavby.
Rozsah objektů přípravy území, dopravního značení, rekultivací nelze v této fázi jednoznačně
stanovit a jsou v propočtu TES odborně odhadnuty.
Ostatní v tabulce neuvedené objekty jsou popisovány v příslušných kapitolách či přílohách:
 Demolice jsou uvedeny v kap. D.I.9
 Upřesněný návrh PHS je uveden v příloze B.2 a kap. D.I.3
 Zásah do vodohospodářských objektů a rozsah navrhovaných opatření je uveden v příloze B.6.2 a
kap. D.I.4
PRAGOPROJEKT, a.s.
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 Zásady vegetačních úprav jsou uvedeny v kap. D.I.7
 Rozsah předpokládaných sanací je uveden v kap. D.I.6 a příloze B.6.1
Zásahy do stávající infrastruktury jsou předmětem technického řešení a jsou popisovány pouze
obecně.
Zařazení do jednotlivých staveb je zřejmé z předčíslí objektů:
2 – Stavba 4902.2 Fryšták – Lípa
3 – Stavba 4903 Lípa – Pozděchov
4 – Stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč
5 – Stavba 4905 Horní Lideč – státní hranice ČR/SR
Tab. 6 Soupis hlavních objektů základní varianta (červená) v celé délce
Objekty

Parametr

Objekty řady 100
Rychlostní silnice
2-101 R49 Fryšták – Lípa km 19.000-32.500
3-101 R49 Lípa - Pozděchov km 32.500-45.000
4-101 R49 Pozděchov – Horní Lideč km 45.000 – 53.400
5-101 R49 Horní Lideč – st. Hranice ČR/SR km 53.400 – 59.500
Mimoúrovňové křižovatky
2-111 MÚK Lípa I
2-112 MÚK Lípa II
3-112 MÚK Vizovice km 35.017
3-113 MÚK Pozděchov km 44.678
5-111 MÚK Horní Lideč km 53.630
Ostatní křižovatky
2-113 Okružní křižovatka na sil. II/491 Lípa
2-114 Služební křižovatka Fryšták
5-112 Služební křižovatka Střelná km 59.379
Odpočívky
3-121 Odpočívka Vizovice vlevo km 37.895
3-122 Odpočívka Vizovice vpravo km 37.895
4-121 Odpočívka Lačnov vlevo km 51.000
4-122 Odpočívka Lačnov vpravo km 51.000
Únikové zóny
3-140 Úniková zóna vlevo km 40.756
3-141 Úniková zóna vlevo km 43.320
Přeložky a úpravy silnic a místních komunikací
2-131 Přeložka silnice II/491 Fryšták – Štípa km 19.096
2-132 Přeložka silnice III/49015 Lukov – Štípa km 20.919
2-133 Úprava silnice III/4912 Veliková – Štípa km 22.757
2-134 Úprava silnice III/4913 Ostrata – Hvozdná km 24.660
2-135 Přeložka silnice II/491 Slušovice – západ km 26.929
2-136 Přeložka silnice II/491 Slušovice – Lípa km 29.773
2-137 Přeložka silnice III/4918 Slušovice -Veselá km 28.544
2-138 Přeložka silnice II/04945 Zádveřice - Lípa km 30.910
3-131 Úprava silnice II/492 Zádveřice km 32.936
3-132 Úprava silnice II/488 Vizovice km 36.187
3-133 Přel. místní komunikace Zádveřice
3-134 Úprava místní komunikace Vizovice km 35.788
4-131 Přel. místní komunikace Lačnov km 50.074
4-132 Přel. účelové komunikace Lačnov km 50.5-51.5 vlevo
4-133 Úprava silnice III/4943 km 51.858
5-131 Úprava sil. I/57
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Délka (km)
13,500
12,500
8,400
6,245
Plocha m2
4850
19330
9980
14640
8820
Plocha m2
3670
2330
2319
Plocha m2
15170
14480
15023
15023
Plocha m2
2030
920
Délka (m)
792
913
384
323
439
2040
479
778
344
408
401
81
131
1430
171
342
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Objekty

Parametr

5-132 Přel. účelové komunikace Střelná km 56.806
Polní a lesní cesty, účelové komunikace a chodníky
2-151 Přel. polní cesty Fryšták km km 19.491
2-152 Přel. polní cesty Lukov – Štípa km 22.100
2-153 Přel. polní cesty Ostrata – Hvozdná km 24.923
2-154 Přel. polní cesty Březová km 26.269
2-155 Přel. polní cesty Slušovice km 28.223
2-156 Přel. polní cesty Zádveřice km 31.631
2-157 Chodník Zádveřice km 32.458
3-151 Místní účelová komunikace Vizovice km 34.543
3-152 Úprava polní cesty Vizovice km 35.441
3-153 Přel. polní cesty Vizovice vpravo km 36.193
3-154 Přel. polní cesty Vizovice km37.013
3-155 Přel. polní cesty Vizovice km 37.332
3-156 Přel. polní cesty Lhotsko km 38.372
3-157 Přel. polní cesty Bratřejov km 38.894
3-158 Přel. polní cesty Končiny vpravo km 39.326-39.480
3-159 Přel. polní cesty Bratřejov km 40.796
3-160 Přel. polní cesty Bratřejov km 41.147
3-161 Přel. lesní cesty Bratřejov km 41.772-41.850
3-162 Přel. polní cesty Pozděchov km 44.211
3-163 Úprava lesní cesty Pozděchov km 44.612
3-164 Přeložka polní cesty km 38.514
4-151 Úprava lesní cesty Tichov km 45.481
4-152 Přeložka lesní cesty Tichov km 45.597
4-153 Přel. polní cesty Lačnov km 49.028
4-154 Přel. polní cesty Horní Lideč km 52.560
5-151 Přel. polní cesty Střelná km 57.428
5-152 Přel. polní cesty Střelná vpravo km 57.130 – 57.428
5-153 Přel. polní cesty Střelná vpravo km 57.930 – 58.200
5-154 Přel. lesní cesty Střelná km 59.280

334
Délka (m)
361
305
415
256
318
192
35
800
167
167
307
225
260
230
165
353
317
3001
1720
150
830
226
339
656
222
291
334
205
256

Objekty řady 200
Dálniční mosty
2-201 Most na R49 přes služební křižovatku a Vítovský potok km 19,503
2-202 Most na R49 přes silnici III/49015 a Bělovodský potok km 20,878
2-203 Most na R49 přes Lukovský potok a plánovanou cyklostezku km 21,237
2-204 Most na R49 přes bezejmenný potok km 23,616
2-205 Most na R49 přes silnici III/4913 a potok Ostratky km 24,687
2-206 Most na R49 přes bezejmenný potok km 25,963
2-207 Most na R49 přes polní cestu a bezejmenný potok km 26,256
2-208 Most na R49 přes potok Ostratky km 27,386
2-209 Most na R49 přes potok Ostratky km 27,585
2-210 Most na R49 přes polní cestu a potok Ostratky km 28,217
2-211 Most na R49 přes řeku Dřevnici a větev MÚK Lípa I km 30,190
2-212 Most na R49 přes inundační území km 30,699
2-213 Most na R49 přes říčku Lutoninku a větev MÚK Lípa II km 31,210
2-214 Most na R49 přes trať ČD a polní cestu km 31,748
2-215 Most na R49 přes cestu pro pěší km 32,458
3-201 Rozšíření mostu na R49 přes silnici II/492 km 32,938
3-202 Most na R49 přes přeložku Horského potoka km 33,003
3-203 Most na R49 přes větev MÚK Vizovice km 35,017
3-204 Most na R49 přes Želechovický potok a místní komunikaci km 35,766
3-205 Most na R49 přes polní cestu a údolí Slatinského potoka km 36,605
3-206 Most na R49 přes polní cestu a bezejmenný potok km 37,090
3-207 Most na R49 přes Dubovský potok km 37,564
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Délka (m)
41
99
11
2,5
71
69
55
14
14
43
501
31
291
262
4
25
12
37
247
193
185
113
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Objekty
3-208 Most na R49 přes bezejmenný potok a lesní cestu km 38,511
3-209 Most na R49 přes údolí osady Končiny a polní cestu km 39,502
3-210 Most na R49 přes údolí bezejmenného potoka km 40,332
3-211 Most na R49 přes bezejmenný potok a polní cestu km 41,120
3-212 Most na R49 přes lesní cestu a bezejmenný potok km 41,790
3-213 Most na R49 přes lesní cestu a bezejmenný potok km 42,216
3-214 Most na R49 přes bezejmenný potok km 42,881
3-215 Most na R49 přes cestu a bezejmenný potok km 43,535
3-216 Most na R49 přes větev MÚK Pozděchov a bezejmenný potok km 44,604
4-201 Most na R49 přes lesní cestu km 45,560
4-202 Most na R49 přes lesní cestu a bezejmenný potok km 46,920
4-203 Most na R49 přes bezejmenný potok km 47,414
4-204 Most na R49 přes údolí km 47,740
4-205 Most na R49 přes polní cesty a bezejmenný potok km 48,796
4-206 Most na R49 přes silnici III/4943 a Lačnovský potok km 51,876
4-207 Most na R49 přes polní cestu km 52,560
4-208 Most na R49 přes bezejmenný potok km 53,304
5-201 Most na R49 přes bezejmenný potok km 53,755
5-202 Most na R49 přes silnici I/57 a bezejmenný potok km 54,136
5-203 Most na R49 přes trať ČD km 54,415
5-204 Most na R49 přes bezejmenný potok km 54,958
5-205 Most na R49 přes bezejmenný potok km 56,003
5-206 Most na R49 přes bezejmenný potok km 56,235
5-207 Most na R49 přes potok Střelenka a místní komunikaci km 56,804
5-208 Most na R49 přes polní cestu a potok Lysky km 57,930
5-209 Most na R49 přes bezejmennou vodoteč km 58,610
5-210 Most na R49 přes místní komunikaci a potok Korytná km 59,040
5-211 Most na R49 přes služební komunikaci a bezejmenný potok km 59,405
Nadjezdy
2-221 Most na silnici II /490 přes R49 km 19,095
2-222 Most na polní cestě přes R49 km 22,100
2-223 Most pro biokoridor přes R49 km 22,425
2-224 Most na silnici III/4912 přes R49 km 22,757
2-225 Most na polní cestě přes R49 km 24,923
2-226 Most na silnici II/491 přes R49 km 26,929
2-227 Most na silnici III/4918 přes R49 km 28,544
2-228 Most na silnici II/491 přes R49 km 29,773
2-229 Most na silnici II/04945 přes R49 km 30,910
3-221 Most na místní komunikaci přes R49 a MK km 34,543
3-222 Most na polní cestě Vizovice přes R49 km 35,441
3-223 Most na silnici II/488 přes R49 km 36,187
3-224 Most na polní cestě přes R49 km 37,332
3-225 Most na polní cestě přes R49 km 38,371
3-226 Most pro biokoridor a polní cestu pře R49 km 38,894
3-227 Most na lesní cestě přes R49 km 40,796
4-221 Most na místní komunikaci přes R49 km 50,074
5-221 Most na větvi MÚK Horní Lideč přes R49 km 53,630
5-222 Most na polní cestě přes R49 km 57,428
5-223 Most na místní komunikaci přes R49 km 59,280
Mosty mimo hlavní trasu
2-241 Most na větvi 5 MÚK Lípa 2 km 30,921
2-242 Most na větvi 5 MÚK Lípa 2 km 31,145
3-241 Most na silnici II/492 přes Horský potok km 32,920
3-243 Most na větvi 1 MÚK Pozděchov přes bezejmenný potok km 44,687
3-244 Most na větvi 3 MÚK Pozděchov přes údolí km 44,687
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Parametr
21
235
103
83
131
131
223
247
227
195
334
65
115
491
179
31
5
12
199
22,5
135
65
5
59
81
93
96
83
Délka (m)
49
62
38
62
47
71
71
179
51
79
73
81
43
81
41
55
52
46
44
73
Délka (m)
25
19
14
333
211
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Objekty

Parametr

3-245 Most na větvi 4 MÚK Pozděchov km 44,687
Opěrné a zárubní zdi
2-271 Opětná zeď km 27.950 – 28.120 vpravo
2-272 Opěrná zeď na větvi 2 MÚK Lípa
2-273 Zárubní zeď km 32.385 – 32.455 vpravo
2-274 Opěrná zeď km 31.900 – 31.990 vlevo
2-275 Opěrná zeď na SO 137
3-271 Zárubní zeď km 32.690 – 32.750 vpravo
3-272 Zárubní zeď km 35.080 – 35.620 vpravo
3-273 Zárubní zeď km 36.000 – 36.300 vlevo
3-274 Zárubní zeď km 36.000 – 36.420 vpravo
3-275 Zárubní zeď km 40.440 – 40.960 vpravo
3-276 Zárubní zeď km 41.900 – 42.148 vpravo
3-277 Zárubní zeď na větvi 1 MÚK Vizovice km 0.080 – 0.300 vpravo
3-278 Opěrná zeď na větvi 1 SO 151
3-279 Opěrná zeď na větvi 2 SO 151
3-280 Opěrná zeď na SO 3-161 V1
4-271 Zárubní zeď km 47.980 – 48.400 vlevo
4-272 Zárubní zeď km 49.680 – 50.100 vpravo
4-273 Zárubní zeď km 52.860 – 53.200 vlevo
4-274 Zárubní zeď km 52.860 – 53.200 vpravo
5-271 Zárubní zeď na větvi 4 MÚK Horní Lideč
5-272 Zárubní zeď na větvi 1 MÚK Horní Lideč
5-273 Zárubní zeď km 55.240 – 55.52 vlevo
5-274 Opěrná zeď na SO 5-112

Objekty řady 600
3-601
3-602
4-601

103
Délka (m)
170
85
70
90
50
60
540
300
420
520
248
220
70
50
45
420
420
340
340
173
327
280
26

Délka (m)

Tunel Bratřejov km 42.360 – 42.720
Tunel Pozděchov km 43.760 – 44.360
Tunel Lačnov km 45.740 - 46.160m

340
540
410

Hlavní trasa
Směrové vedení
Posuzovaný záměr začíná za MÚK Fryšták v km 19,000 trasy R49, kde navazuje na předcházející
úsek Hulín – Fryšták v místě křížení se silnicí II/491. Pravostranným obloukem pokračuje přes
zemědělské pozemky kolem Lukova, protíná les Velíkovské Boří a následně prochází mezi Štípou a
Velíkovou. Západně od Ostraty míjí letiště a od jižního okraje obce levým a následně pravým
obloukem sleduje tok Ostratky v souběhu se silnicí II/491až do prostoru mezi Veselou a Slušovicemi.
Zde prochází mezi trafostanicí a průmyslovým areálem a napojuje se na širokou silnici II/491 jižně
od Slušovic. Odtud je navržen souběh R49 s upravenou silnicí II/491 a je tak zcela využit zpevněný
prostor stávající silnice, dále se trasa levostranným obloukem napojuje na stávající silnici I/49 jižně
od Zádveřic.
V tomto úseku trasa vede přes zátopové území Dřevnice a Lutoninky, míjí průmyslový areál a
přechází přes železniční trať Otrokovice - Vizovice. Je zde navrženo poměrně složité napojení
východní oblasti Zlína na R49 pomocí dvou rozpletů se silnicemi II/491 a I/49. Silnice I/49 je
přeložena do trasy předpokládané budoucí pravobřežní trasy obchvatu krajského města. Navržené
řešení umožňuje přístup do všech okolních obcí.
Nová R49 nahradí stávající I/49 jižně od Zádveřic, kde bude zrušena stávající MÚK se silnicí II/492,
před Vizovicemi se odklání od stávající silnice jižně a je zde navržena MÚK pro napojení Vizovic.
Trasa dále vede po úpatí Vizovických vrchů jižně od obcí Vizovice, Lhotsko a Bratřejov až
k Pozděchovu ve vzdálenosti kolem 1 km od stávající I/49. U Pozděchova se stáčí na jih přes sedlo
mezi Svéradovem (737 m n.m.)a Bařinkou (746 m n.m.), kde je navržena MÚK pro budoucí napojení
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silnice I/57. Od sedla vede trasa zalesněnými kopci k severnímu okraji Lačnova, který obchází
východně a údolím Seninky západně od Lačnovských rybníků klesá do prostoru mezi Horní Lidčí a
Valašskými Příkazy.
Zde je navržena MÚK Horní Lideč s napojením na stávající silnici I/57 připojující okolní obce.
Následuje most přes železniční trať. Trasa pokračuje jižně kolem kopce Stráň, prochází mezi
Střelnou a Študlovem, dále vede Lyským průsmykem a končí na hranici se Slovenskem jižně od
železniční trati Hranice - Púchov, kde by měla v budoucnu navazovat slovenská rychlostní silnice R6
do Púchova.
Použité směrové oblouky odpovídají požadavkům ČSN, v úseku Fryšták – Zádveřice jsou navrženy
oblouky o minimálním poloměru 1225 m, v horském úseku Zádveřice – Lačnov 720 m a
v závěrečném úseku pak 1250 m.
Výškové vedení
Výškové vedení R49 je ovlivněno především utvářením terénu, vodními toky, stávajícími
komunikacemi, železniční tratí, přičemž musí dodržet podmínky dané ČSN 736101. Maximální
použitý podélný spád rychlostní komunikace je 4,5 %.
V úseku Fryšták - Vizovice lze, při využití povolených spádů, sledovat terén natolik, že zářezy a
násypy nebudou převyšovat 15 m. Výškové vedení tak ovlivňuje nutnost překonání lokálních toků,
nutnost zajištění průchodů pro zvěř a vykřížení stávajících komunikací.
V úseku Vizovice – Horní Lideč je výškové vedení dáno nutností překonat hřeben Vizovických
vrchů mezi Pozděchovem a Lačnovem. V tomto úseku je minimálně silnic, jsou zde pouze polní a
lesní cesty, které lze návrhu rychlostní silnice přizpůsobit. Údolí, tvořená potoky stékajícími z kopců
jsou poměrně hluboká a navrhovaná silnice nemůže jejich úbočí sledovat a proto vede až 50 m nad
terénem, kde je nutno navrhovat poměrně vysoké mosty, případně v hloubce pod terénem
s hlubokými zářezy, v nejhlubších místech nahrazenými tunely.
Od Horní Lidče až po hranici ČR/SR je území již méně hornaté a zářezy i násypy zde nejsou větší
než 15 m.
Šířkové uspořádání
Volná šířka rychlostní silnice, která bude respektována i na mostních objektech, je 25,5 m.
jízdní pruh 4 x 3,75 =

15,00 m

vnitřní vodící proužek 2 x 0,25 =

0,50 m

vnější vodící proužek 2 x 0,25 =

0,50 m

vnitřní zpevněná krajnice 2 x 0,25 = 0,50 m
odstavný pruh 2 x 2,50 =

5,00 m

střední dělící pruh 1 x 3,00 =

3,00 m

V úseku stoupání do Vizovických vrchů kolem Lhotska a Bratřejova je navržen stoupací pruh v délce
téměř 5 km.
Vozovka
Konstrukce vozovky je navržena ve dvou variantách – živičná a cementobetonová o celkové tloušťce
65 cm.
Mimoúrovňové křižovatky
Požadavky na návrh mimoúrovňových křižovatek vyplývají z křížení silnice R49 se stávající silniční
sítí, a jejich tvar je předurčen zátěžovými diagramy, konfigurací terénu a polohou stávající zástavby.
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MÚK jsou navrženy při křížení se stávající silnicí I/49, II/491, I/57 a s výhledovou přeložkou silnice
I/57 v oblasti Pozděchova.
Proti dřívějším návrhům byl návrh křižovatek upraven podle možností terénu, stanovisek příslušných
orgánů (MD a MV) a požadavků obcí. MÚK Fryšták v km cca 18,000 je součástí stavby 4902.1
mimo posuzovaný záměr.
V Tab. 7 je zařazen do popisu základní varianty i popis navržených variantních řešení z důvodu
možnosti porovnání napojení okolní silniční sítě na rychlostní komunikaci.
Tab. 7 Navržené mimoúrovňové křižovatky
Název

km

Lípa

29,5-31,5

Zádveřice

33,1

Vizovice

35,0

Pozděchov

44,7

Horní Lideč

54,0

Červená varianta

Stručná charakteristika
Variantní řešení

Dvě rozštěpové křižovatky pro napojení od
Slušovic a Lípy na R49 budou fungovat jako
křižovatka
jedna,
s možným
napojením
Pravobřežní komunikace.
Bez MÚK, stávající jednovětvové propojení se
silnicí II/492, umožňující přístup do Zádveřic a
Luhačovic je zrušeno.
Trubkovitá MÚK umožňuje přímé napojení
Vizovic s návazností na silnici I/69 na Vsetín a
okolní obce.
Trubkovitá MÚK napojuje úpravu silnice I/57 a
umožňuje napojení oblasti Pozděchova, Valašské
Polankya Vsetína a snížení dopravní zátěže v údolí
Senice.
Trubkovitá MÚK napojuje R49 na silnici I/57
pomocí krátkého připojení a umožňuje příjezd do
Horní Lidče, Valašských Příkazů a Valašských
Klobouků.

(Zelená) Trubkovitá křižovatka
s napojením na II/491.
(Hnědá) Bez napojení MÚK,
Zádveřice a II/492 jsou napojeny
na stávající I/49.
(Fialová) Bez napojení MÚK.
(Světle modrá) Trubkovitá MÚK
řeší stejné propojení – menší
úprava silnice I/57.
(Oranžová)
Kosodélná
křižovatka v místě křížení se
silnicí I/57 vyrovnává velké
výškové rozdíly nivelet silnic.

Ostatní komunikace
Silnice, dotčené výstavbou rychlostní komunikace, jsou silnice II. a III. třídy a jejich nutné přeložky
jsou navrhovány v kategorii S7,5 (ojediněle v kategorii S9,5) na návrhovou rychlost 50 nebo
60 km/hod. Přeložky silnic I. třídy I/49 a I/57, jsou navrhovány v kategorii S9,5/60. Vozovka je
navrhována s asfaltovým povrchem o celkové tloušťce 45 cm (silnice I. třídy o tloušťce 54 cm).
Přeložky polních a lesních cest jsou navrhovány převážně v šířce 4 m, v některých případech 6 m.
Tloušťka konstrukce vozovky je 37 cm.
Ostatní silniční objekty
Odpočívky
Dle požadavku investora ŘSD ČR jsou v trase mezi Fryštákem a státní hranicí ČR/SR navrženy dvě
oboustranné odpočívky v k.ú. Vizovice a Lačnov. Středisko údržby (SSÚRS) není v trase R9
navrženo vzhledem k průběhu nivelety silnice R49 a nevhodné konfiguraci terénu v plánované
oblasti kolem obce Pozděchov. Po konzultaci s ŘSD ČR Praha bude uvažované SSÚRS navrženo u
trasy plánované přeložky silnice I/57 mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem.
Velikost a vybavení odpočívek je stanoveno zákonem č. 13/1997 Sb. a Vyhlášky MSD č. 104/1997
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Služební křižovatky
Podle požadavku investora ŘSD ČR jsou pro potřebu otáčení vozidel údržby navrženy dvě služební
křižovatky Fryšták a Střelná.
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Únikové zóny
Pro bezpečnost silničního provozu jsou na sjezdu R49 od Svéradova směrem na Zádveřice navrženy
dvě únikové zóny, které umožní v případě poruchy brzdového systému vozidla jeho nouzové
odbočení a zastavení.
Mostní objekty
Mosty na R49 a silnicích I – III třídy budou navrženy na zatěžovací třídu A, u polních a lesních cest
na zatěžovací třídu B. Podjezdná výška na rychlostní silnici R 49 je 4,80 m. Vícepolové mosty jsou
navrhovány jako spojité nosníky, jednopolové mosty jako prosté nosníky či rámy. Zakládání se
předpokládá převážně na pilotách, návrh bude upřesněn po provedení podrobného inženýrskogeologického průzkumu.
Mostní objekty přes prvky ÚSES a přechody nad nimi jsou již ve většině případů navrženy podle
požadavků navrhovaných orgány ochrany přírody a dle TP 180 Migrační objekty pro zajištění
průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy.
Soupis mostních objektů základní varianty i ostatních variant je uveden v tabulkách v této kapitole.
Zárubní a opěrné zdi
V místech, kde by zemní těleso zasahovalo do jiných zařízení (zástavba, jiná komunikace, vodní toky
apod.) jsou navrženy na R49, případně i na jiných komunikacích zárubní či opěrné zdi. Konstrukce
zdí je navržena jako armovaná zemina s lícem z betonových tvarovek, železobetonová pilotová stěna,
železobetonová kotvená stěna apod. Výška stěn je maximálně 8 m.
Protihlukové stěny
V místech, kde se trasa R49 přiblíží k zástavbě natolik, že by nebyly dodrženy hygienické limity,
budou postaveny protihlukové stěny – bližší popis viz kap. D.I.3.
Tunely
Tunelové objekty jsou navrženy jako ražené novou rakouskou tunelovací metodou NRTM, počáteční
a koncové úseky do výšky zářezu cca 15m jsou navrženy hloubenou metodou v pažené nebo
svahované jámě. Všechny navržené tunely jsou charakterizovány jako střední, tedy do délky 1000 m,
v některých případech jsou délky tunelových trub odlišné (v tabulkách soupisu objektů jsou uváděny
průměrné délky). Prostorové uspořádání tunelů je následující:
-

třípruhový tunel (ve stoupání) – jízdní pruhy 3 x 3,75m + 2 x vodící proužek šířky 0,25m a 2 x
revizní chodník šířky 1,0m

-

dvoupruhový tunel - jízdní pruhy 2 x 3,75m + 2 x vodící proužek šířky 0,25m a 2 x revizní
chodník šířky 1,0m

Dvojice tunelových tub budou realizovány v takové vzájemné vzdálenosti, která zabezpečí
dostatečnou šířku mezilehlého horninového pilíře u ražených úseků. Výška průjezdného průřezu
v obou tubusech tunelu činí 4,50m s tím, že ve střední části jízdního pásu bude možno projet i vyšším
vozidlem.
V Tab. 8 jsou z důvodu přehlednosti uvedeny v popisu základní varianty všechny navrhované tunely
i na variantních řešeních.
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Tab. 8 Přehled navržených tunelů
Tunel/varianta
Vizovice/fialová
Lhotsko/oranžová
Bratřejov/červená
Pozděchov/červená
Lačnov/červená
Pozděchov/modrá
Lačnov/modrá

Tubus
levý
pravý
sdružený
levý
pravý
levý
pravý
levý
pravý
levý
pravý
levý
pravý

celková
960
920
280
320
360
480
600
420
400
580
600
540
540

Délka (m)
hloubená
100
60
280
100
100
140
100
100
100
20
40
60
100

ražená
860
860
0
220
260
340
500
320
300
560
560
480
440

Rozsah a způsob technického vybavení tunelů závisí na kategorizaci tunelů z hlediska
bezpečnostního vybavení. V tomto stupni projektové dokumentace postačuje zatřídění tunelu do
bezpečnostní kategorie TB (dle ČSN 73 7507), která vyplývá z výhledových intenzit dopravy na
období 15 let a délky tunelu.
Zemní práce
Rozsah zemních prací je značný a bude představovat významný zásah do terénu. Členitý terén
způsobuje, že především ve střední části záměru se budou střídat zářezy a násypy. V místech
příčných údolí jsou místo vysokých násypů navrhovány mostní objekty, výšky násypů v předpolí
dosahují cca 10 m. Celkově záměr vykazuje velký přebytek výkopů.
Z hlediska vhodnosti výkopových zemin získávaných přímo v trase stavby v zářezech, je možno na
základě inženýrsko-geologické studie konstatovat, že výkopy budou prováděny převážně v jílovcovo
– prachovcových hornin s rajony deluviálních sedimentů. Jedná se o materiál náchylný k namrzávání
a zvětrávání, který je použitelný především pro jádra násypů a je nutno uvažovat o jeho úpravě
s využitím hydraulických pojiv. Kvalitnější materiál bude rovněž získáván z rubaniny tunelů a ze
spodních vrstev hlubokých zářezů. Podrobněji viz. kap. B.III.5.
Vzhledem k existenci sesuvů bude nutné zajistit jejich sanaci, jak je popsáno v kap. D.I.6. Před
započetím zemních prací v oblasti sesuvů bude třeba nainstalovat monitoring a v průběhu provádění
dle pokynů podrobného geotechnického průzkumu provádět jeho měření.
Odvodnění a ovlivnění vod
Odvodnění
Hlavní trasa nově budované silnice R49 bude odvodněna pomocí systému příkopů a silniční
gravitační kanalizace. Kanalizace bude až na výjimky (vyústění, nadjezd nad silnicí se střední
stojkou), vedena ve středním pruhu komunikace umístěná tak, aby byla snadno přístupná pro
pracovníky údržby. Sklon kanalizace bude zhruba kopírovat podélný sklon budoucí rychlostní
silnice. Na stoce budou umístěny revizní šachty, úseky mezi dvěma sousedními šachtami budou
přímé s délkou maximálně do 50 m .
Voda z komunikací bude do kanalizace přiváděna pomocí standardních uličních nebo horských
vpustí, popř. ze štěrbinových žlabů. Před vyústěním kanalizace do příslušného recipientu budou
podle požadovaného stupně ochrany toku umístěna záchytná zařízení proti úniku nežádoucích
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zejména ropných látek (odlučovače ropných látek, kanalizační stavítka instalovaná v upravených
šachtách pro případy havárií vozidel v době bezdeštného průtoku atd.). Pro snížení špičkových
odtoků dešťových vod budou umístěny retenční nádrže, jejich počet, velikost bude v dalších stupních
konzultován se správcem povodí.
Přeložky toků
Plánovanou trasu silnice R 49 kříží řada vodotečí. Způsoby řešení křížení toků s komunikacemi
(hlavní trasa, větve křižovatek, přeložky silnic nižších tříd a polních cest) lze rozdělit do tří skupin:
 Podchod pod navrhovanými mostními objekty. Převážně dojde pouze k opevnění koryta, které
bude svým charakterem odpovídat původnímu opevnění a navazovat na úpravy pod mostem tak,
aby byla ochráněna konstrukce mostu před možnými negativními účinky extrémních průtoků.
 Drobné vodoteče budou převedeny pod komunikacemi propustky. V místě přeložek drobných
vodotečí je navrženo v návaznosti na propustek opevnění přeložky kamennou dlažbou do betonu
– přídlažbou v délce cca 3m. Přídlažba bude vždy ukončena betonovým prahem, za nímž bude
pokračovat opevnění koryta kamenným materiálem.
 V některých případech bude nutné z důvodu nepříznivého křížení nebo souběhu trasy
komunikace a vodním tokem vybudovat přeložky. Přeložky budou svým charakterem (průřez
koryta, podélný spád, směrové vedení, charakter opevnění) co nejvíce zachovávat původní vzhled
toku.
Problematiku dotčených toků řeší kap. C.2.4 a D.I.4 a podrobněji příloha B.6.2.
Vodní zdroje
Výstavba rychlostní silnice ovlivní vodní zdroje pro obec Pozděchov – vlivy jsou pojednány v kap.
D.I.4. Obecně lze předpokládat, že dojde ke snížení vydatnosti nebo ke stržení pramene vlivem
ražby tunelu. Míra ovlivnění bude závislá na řadě faktorů (typu vrtu, jeho hloubce a
hydrogeologických vlastnostech lokality atd.)
Bezpečnostní zařízení
Napájecí kabely na provoz systému SOS a zásuvkových skříní pro napájení mobilního výstražného
zařízení (u přejezdů středního dělícího pruhu) budou vedeny ve středním dělícím pruhu rychlostní
silnice.
Součástí vybavení rychlostní silnice jsou zařízení pro bezpečnou jízdu - svodidla, dopravní značení,
únikové zóny, tlumiče nárazů apod.
Úpravy území
Rekultivace ploch dočasného záboru
Pozemky, které budou dočasně zabrány pro zařízení staveniště, skládky a manipulační pruhy,
případně provizorní komunikace umožňující realizaci stavby, budou rekultivovány tak, aby byly
obnoveny chemické a fyzikální vlastnosti půdy (obnovení zásoby přístupných živin v půdě, úprava
půdní reakce, zvýšení kapacity sorpčního komplexu a obnova poměru kapilárních, semikapilárních a
gravitačních pórů ve svrchním půdním horizontu). Sejmutá ornice z těchto ploch zůstane po dobu
stavby na mezideponii, odkud bude po dokončení stavby zpětně rozprostřena na plochy dočasného
záboru.
Rekultivace rušených polních cest
Po vybudování a zprovoznění stavby rychlostní silnice bude rekultivována nepotřebná a nepoužitelná
část stávajících polních a lesních cest. Rekultivace bude provedena odstraněním cestní konstrukce (s
uložením na zvolenou skládku), urovnáním terénu a navezením ornice z mezideponie.
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Vegetační úpravy
Na svazích tělesa rychlostní silnice R 49 v rámci trvalého záboru bude v co největší míře navržena
doprovodná zeleň umožňující zapojení tělesa komunikace do krajiny. Součástí plánovaných
vegetačních úprav hlavní trasy je také ozelenění středního dělícího pásu.
Dotčené objekty a inženýrské sítě
Před začátkem zemních prací bude třeba uvolnit staveniště provedením demolic a přeložením všech
inženýrských sítí křižujících trasu silnice R49 v nejnutnějším rozsahu. Jedná se zejména o vedení
vodovodů, kanalizací plynovodů a nadzemních vedení VN (viz kap. B.II.4).
Demolice
Pro uvolnění staveniště bude nutné provést několik demolic pozemních objektů. Podle zvolené
varianty je nutno předpokládat demolice v k.ú. Veselá, Zádveřice, Vizovice, Bratřejov, Pozděchov a
Střelná. Vliv na majetek je pojednán v kap. D.I.9.
Vodovody a kanalizace
V technické studii jsou navrženy přeložky a úpravy stávajících vodovodů (viz kap. B.II.4).
Předpokládá se, že v místě nových násypů či zářezů budou provedeny přeložky. Směrově bude volen
nejkratší kolmý podchod pod komunikací. Potrubí bude uloženo v chráničce odpovídající dimenzi
stávajícího, tak aby byly splněny podmínky dané příslušnými předpisy a normou ČSN 75 5630.
Pokud bude vodovod procházet pod mostem, předpokládá se, že rozložení pilířů mostu bude
přizpůsobeno vedení vodovodu a vodovod bude ochráněn tak, aby nedošlo k jeho poškození během
zemních prací při budování mostu. U vodovodů vedených v blízkosti stavby je nutné během výstavby
dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození. V souvislosti s demolicemi dojde ke zrušení některých
přípojek.
Trasu rychlostní silnice R 49 a trasy přeložek ostatních komunikací nižších tříd vyvolaných
plánovanou výstavbou kříží některé stávající kanalizace (viz kap. B.II.4). V místě mostů se
předpokládá pouze ochrana stoky během výstavby mostu. U ostatních kanalizací se předpokládá
přeložení stávajících tras, přeložky budou nově vedeny kolmo pod komunikací.
Meliorace
Navrhovaným záměrem budou dotčeny meliorované pozemky. V závislosti na předpokládaném
směru proudění vody v drenážních systémech a výškovém vedení silnice R49 budou navrženy podél
tělesa komunikace nové svodné drény, jejichž účelem je odvádět vodu do nejbližšího místa, kde je
možno drenáž vyústit. Ta bude podle podmínek zaústěna do vodotečí, příkopů nebo stávajících
melioračních hlavníků. V rámci EIA byl zjištěn pouze rozsah odvodňovaných pozemků v dotyku
s navrhovanou komunikací dokumentovaný v příloze 4.
Rozvodné sítě
V rámci stavby bude nutné provést řadu přeložek VN a VVN, v technické studii se předpokládá
dotčení celkem 22 tras, nejvíce v úseku Fryšták - Vizovice.

Variantní řešení
Jak je uvedeno v kap. B.I.5, v místech, kde vznikají pochybnosti o nejúčelnějším návrhu trasy jsou
k základní variantě navržena variantní řešení. Pro možnost porovnání obtížnosti technického návrhu
jsou níže uvedeny soupisy objektů na odpovídajících úsecích variant. Rozsah navrhovaných objektů
je shrnut v tabulkách, porovnání variant je provedeno v kap. E.
Nejproblematičtější se jeví úsek Zádveřice – Vizovice, kde je studováno několik variant, které se
vzájemně ovlivňují a mají různý vliv na vedení dopravy a z toho plynoucí vlivy na okolí. Celkem zde
vzniká 6 možných kombinací variantních řešení.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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V místě přechodu nivy Dřevnice a Lutoninky u Lípy (km 29,740 – 31,5) jsou navrženy dvě možnosti
napojení R49 na okolní síť:
 (červená) R49 v oblouku mezi silnicemi II/491 od Slušovic a I/49 kolem Zádveřic je napojena
dvěma rozštěpovými křižovatkami. Silnice II/491 od Slušovic bude převedena přes R49 a do ní
budou napojeny větve odbočující z R49. Nově navržená silnice v trase budoucí pravobřežní
komunikace na levém břehu Lutoninky je napojena rozpletem na R49 a provizorně úrovňově
připojena na silnici II/491 a umožňuje výhledové napojení tzv. Pravobřežní komunikace. Obě tato
napojení budou fungovat jako křižovatka jedna, propojení ve směru Fryšták – Slušovice a opačně
je realizováno přes okružní křižovatku u Lípy. Situování větví MÚK je podélné vzhledem k toku
Dřevnice a Lutoninky.
 (zelená) severně od průmyslového areálu v nivě Dřevnice příčně k toku je na R49 navržena
trubková křižovatka, úrovňově připojená na silnici II/491, která umožňuje připojení všemi směry.
Přemostění II/491 přes R49 je shodné s předchozím řešením. Návrh je dopravně komplikovanější
ve vztahu Zlín – Vizovice a neumožňuje přímé napojení na Pravobřežní komunikaci.
Tab. 9 Soupis hlavních objektů variantního řešení MÚK Lípa
Červená

Zelená

Objekty řady 100
2-101
2-111
2-112
2-113
2-138

R49 Fryšták – Lípa km 29.740-31.500
MÚK Lípa I
MÚK Lípa II
Okružní křižovatka na sil. II/491 Lípa
Přel. sil. II/04945 Zádveřice - Lípa km 30.910

2-101 R 49Fryšták – Lípa km 29.740-31.500
2-111L MÚK Lípa
2-136L Přel. sil. II/491 Slušovice – Lípa km 29.773
2-138L Přel. sil. II/04945 Zádveřice - Lípa km 30.910

Objekty řady 200
Dálniční mosty
2-211 Most na R49 přes řeku Dřevnici a větev MÚK
2-201L Most na R49 přes řeku Dřevnici a větev 1
Lípa I km 30,190
MÚK Lípa km 30,393
2-212 Most na R49 přes inundační území km 30,699
2-202L Most na R49 přes říčku Lutoninku km 31,210
2-213 Most na R49 přes říčku Lutoninku a větev MÚK
Lípa II km 31,210
Nadjezdy
2-228 Most na silnici II/491 přes R49 km 29,773
2-221L Most na silnici II/04945 přes R49 km 30,910
2-229 Most na silnici II/04945 přes R49 km 30,910
Mosty mimo hlavní trasu
2-241 Most na větvi 5 MÚK Lípa 2 km 30,921
2–241L Most na větvi 1 MÚK Lípa přes řeku Dřevnici
km 30,382
2-242 Most na větvi 5 MÚK Lípa 2 km 31,145
2–242L Most na větvi 1 MÚK Lípa km 30,566
2–243L Most na větvi 2 MÚK Lípa km 30,566
2–244 L Most na větvi 3 MÚK Lípa km 30,566
2–245 L Most na větvi 4 MÚK Lípa km 30,566
Opěrné a zárubní zdi
2-272 Opěrná zeď na větvi 2 MÚK Lípa
2-271L Opěrná zeď na SO 136L

Vedení R49 v rovném úseku podél Zádveřic (km 31,5 – 34,0) je uvažováno ve dvou variantách:
 (červená) s využitím stávající silnice pro novou komunikaci, je však vypuštěna MÚK a tak nejsou
silnice II/492 a Zádveřice přímo napojeny na R49 (připojení je umožněno prostřednictvím MÚK
Vizovice).
 (hnědá) vedení R49 souběžně se stávající silnicí jižně s ponecháním funkce silnice I/49. V tomto
případě nebude sil. II/492 na R49 přímo napojena a současná jižní rampa propojující I/49 a II/492
bude přeložena na severní stranu.
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Tab. 10 Soupis hlavních objektů variantního řešení Zádveřice
Červená

Hnědá
Objekty řady 100

2-101 R49 Fryšták – Lípa km 32.000-34.000
2-156 Přel. polní cesty Zádveřice km 31.631
2-157 Chodník Zádveřice km 32.458
3-131 Úprava silnice II/492 Zádveřice km 32.936
3-133 Přel. místní komunikace Zádveřice

2-101 R49 Fryšták – Lípa km 31.000-32.500
2-131Z Přeložka stávající. silnice I/49 km 31.837
2-156 Přel. polní cesty Zádveřice km 31.631
2-157Z Chodník Zádveřice km 32.460
3-113Z Křižovatka Zádveřice
3-131Z Úprava silnice II/492
3-133 Přel. místní komunikace Zádveřice

Objekty řady 200
Dálniční mosty
2-214 Most na R49 přes trať ČD a polní cestu km
2–202Z Most na R49 přes trať ČD, přeložku silnice
31,748
I/49 a polní cestu km 31,756
2-215 Most na R49 přes cestu pro pěší km 32,458
2-203Z Most na R49 přes cestu pro pěší km 32,460
3-201Z Most na R49 přes silnici II/492 km 32,929
3-201 Rozšíření mostu na R49 přes silnici II/492 km
32,938
3-202Z Most na R49 přes přeložku Horského potoka
3-202 Most na R49 přes přeložku Horského potoka
km 33,003
km 32,997
Nadjezdy
3-221Z Most na místní komunikaci přes R49 a MK
km 34,545
Mosty mimo hlavní trasu
3-241 Most na silnici II/492 přes Horský potok km
2-243Z Most na stávající silnici I/49 přes cestu pro pěší
32,920
km 32,460
3-241Z Most na silnici II/492 přes Horský potok km
32,900
3-242Z Rekonstrukce mostu na stávající silnici I/49
přes silnici II/492 km 32,945
3-243Z Most na stávající silnici I/49 přes Horský potok
33,010
3-244Z Most na větvi MÚK Zádveřice přes Horský
potok km 33,076
Opěrné a zárubní zdi
2-273 Zárubní zeď km 32.385 – 32.455 vpravo
2-271Z Opěrná zeď na SO 131Z
2-274 Opěrná zeď km 31.900 – 31.990 vlevo
3-271 Zárubní zeď km 32.690 – 32.750 vpravo

U Vizovic (km 34,0 – 37,8) jsou podle požadavku zjišťovacího řízení navrženy dvě varianty:
 (červená) severní, vedená blíže k obci poměrně hlubokým zářezem (13 m) překračuje údolí
Želechovského potoka se zástavbou kolem Lázeňské ulice mostem vysokým téměř 30 m. Kolem
výběžku Vizovic v Partyzánské ulici je trasa opět v hlubokém zářezu (20 m). Vizovice jsou na
R49 napojeny trubkovou křižovatkou.
 (fialová) jižní varianta se odklání více od stávající silnice k Janově hoře, vedení nivelety
v hloubce cca 30 m vyžaduje návrh tunelu. Nad údolím Želechovského potoka vede po mostu
výšky cca 25 m, v Partyzánské ulici pak zářez hloubky cca 13 m. Tato varianta neumožňuje
připojení Vizovic na R49.
Tab. 11 Soupis hlavních objektů variantního řešení Vizovice
Červená (3 800 m)

Fialová (3 675 m)
Objekty řady 100

3-101 R49 MÚK Lípa - Pozděchov km 34.000-37.800
3-112 MÚK Vizovice km 35.017
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Červená (3 800 m)

Fialová (3 675 m)

3-132 Úprava silnice II/488 Vizovice km 36.187

3-134V Úprava místní komunikace Vizovice km
35.788
3-134 Úprava místní komunikace Vizovice km 35.788 3-151V Místní účelová komunikace Vizovice km
34.543
3-151 Místní účelová komunikace Vizovice km 34.543 3-153 Přel. polní cesty Vizovice vpravo km 36.193
3-152 Úprava polní cesty Vizovice km 35.441
3-154 Přel. polní cesty Vizovice km37.013
3-153 Přel. polní cesty Vizovice vpravo km 36.193
3-155 Přel. polní cesty Vizovice km 37.332
3-154 Přel. polní cesty Vizovice km37.013
3-155 Přel. polní cesty Vizovice km 37.332

Objekty řady 200
Dálniční mosty
3-201V Most na R49 přes Želechovický potok a místní
3-203 Most na R49 přes větev MÚK Vizovice km
komunikaci km 35,703
35,017
3-202V Most na R49 přes polní cestu a údolí
3-204 Most na R49 přes Želechovický potok a místní
komunikaci km 35,766
Slatinského potoka km 36,470
3-205 Most na R49 přes polní cestu a údolí Slatinského 3-203V Most na R49 přes polní cestu a bezejmenný
potoka km 36,605
potok km 36,955
3-206 Most na R49 přes polní cestu a bezejmenný
3-204V Most na R49 přes Dubovský potok km 37,450
potok km 37,090
3-207 Most na R49 přes Dubovský potok km 37,564
Nadjezdy
3-221V
3-221 Most na místní komunikaci přes R49 a MK
km 34,543
3-222 Most na polní cestě Vizovice přes R49 km
3-222 V Most na polní cestě přes R49 km 37,218
35,441
3-223 Most na silnici II/488 přes R49 km 36,187
3-224 Most na polní cestě přes R49 km 37,332
Opěrné a zárubní zdi
3-272 Zárubní zeď km 35.080 – 35.620 vpravo
3-273 Zárubní zeď km 36.000 – 36.300 vlevo
3-274 Zárubní zeď km 36.000 – 36.420 vpravo
3-277 Zárubní zeď na větvi 1 MÚK Vizovice km 0.080
– 0.300 vpravo
3-278 Opěrná zeď na větvi 1 SO 151
3-279 Opěrná zeď na větvi 2 SO 151

Objekty řady 600
3-601V Tunel Vizovice km 34.580 – 35.540

Obce Lhotsko a Bratřejov se neshodují v názoru na vedení silnice v prostoru Na Chrámečném a
proto jsou zde navrženy tři varianty (km 37,8 – 41,0):
 (červená) jižní vede nejkratším směrem po jižním okraji schváleného koridoru mezi zástavbou
v této lokalitě, vyžaduje jeden most výšky cca 18 m a délky 250 m
 (tmavě modrá) severní, která se vyhýbá zástavbě v lokalitě severně, ale mírně se přibližuje
Lhotsku. Její směrové vedení trasu prodlužuje a zavádí ji do nižších poloh terénu, takže vyžaduje
podstatně delší přemostění (celkem cca 700 m)
 (oranžová) kompromisní, která je v k.ú Lhotsko vedena jižněji tunelem a pak navazuje na
variantu severní. Varianta je vedena nejdále od Lhotska, její další průběh je totožný s variantou
severní
Tab. 12 Soupis hlavních objektů variantního řešení Lhotsko - Bratřejov
Červená (3,2 km)

Tmavě modrá (3,411 km)

Oranžová (3,477 km)

Objekty řady 100
3-101 R49 MÚK Lípa - Pozděchov

3-101B R49 Lípa - Pozděchov km
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Červená (3,2 km)

Tmavě modrá (3,411 km)

Oranžová (3,477 km)

km 37.800-41.000
3-121 Odpočívka Vizovice vlevo
km 37.895
3-122 Odpočívka Vizovice vpravo
km 37.895
3-140 Úniková zóna vlevo km
40.756
3-156 Přel. polní cesty Lhotsko km
38.372
3-157 Přel. polní cesty Bratřejov
km 38.894
3-158 Přel. polní cesty Končiny
vpravo km 39.326-39.480
3-159 Přel. polní cesty Bratřejov
km 40.796
3-164 Přeložka polní cesty km
38.514

37.800-41.211
3-121 Odpočívka Vizovice vlevo
km 37.895
3-122 Odpočívka Vizovice vpravo
km 37.895
3-140 Úniková zóna vlevo km
40.756
3-156 Přel. polní cesty Lhotsko km
38.372
3-159 Přel. polní cesty Bratřejov
km 40.796
3-164B Přel. polní cesty
Bratřejov km 38.520
3-165B Přel. polní cesty
Bratřejov km 38.881
3-166B Přel. polní cesty
Bratřejov km 39.806
3-167B Přel. polní cesty
Bratřejov km 40.006

Pozděchov km 37.800-41.277
3-121 Odpočívka Vizovice vlevo
km 37.895
3-122 Odpočívka Vizovice vpravo
km 37.895
3-140 Úniková zóna vlevo km
40.756
3-159 Přel. polní cesty Bratřejov
km 40.796
3-164L Přeložka polní cesty
Lhotsko
3-165B Přel. polní cesty
Bratřejov km 38.881
3-166B Přel. polní cesty
Bratřejov km 39.806
3-167B Přel. polní cesty
Bratřejov km 40.006
3-168L
příjezd k portálu tunelu

Objekty řady 200
Dálniční mosty
3-201B Most na R49 přes polní
cestu a údolí Slatinského potoka
km 36,605
3-202 B Most na R49 přes polní
cestu a bezejmenný potok km
37,090
3–203B Most na R49 přes
Dubovský potok km 37,564
3–204B Most na R49 přes
bezejmenný potok a lesní cestu km
38,518
3-205B Most na R49 přes údolí
osady Končiny a polní cestu km
39,497
3–206B Most na R49 přes údolí a
polní cestu km 40,049
3–207B Most na R49 přes
bezejmenný potok km 40,445
Nadjezdy
3-225 Most na polní cestě přes
3-221B Most na polní cestě přes
R49 km 38,371
R49 km 37,332
3-226 Most pro biokoridor a polní 3-222B Most na polní cestě přes
cestu pře R49 km 38,894
R49 km 38,371
3-227 Most na lesní cestě přes R49 3-223B Most pro biokoridor a
km 40,796
polní cestu přes R49 km 38,881
3-224B Most na polní cestě přes
R49 km 39,806
3-225B Most na polní cestě přes
R49 km 41,007
Opěrné a zárubní zdi
3-275 Zárubní zeď km 40.440 –
3-275B Zárubní zeď km 40.665 –
40.960 vpravo
41.180 vpravo
3-208 Most na R49 přes
bezejmenný potok a lesní cestu km
38,511
3-209 Most na R49 přes údolí
osady Končiny a polní cestu km
39,502
3-210 Most na R49 přes údolí
bezejmenného potoka km 40,332

3-201L Most na R49 přes polní
cestu a údolí Slatinského potoka
km 36,605
3-202L Most na R49 přes polní
cestu a bezejmenný potok km
37,101
3-203L Most na R49 přes
Dubovský potok km 37,607
3-204L Most na R49 přes
bezejmenný potok a cestu pro pěší
km 38,579
3-205L Most na R49 přes údolí
osady Končiny a polní cestu km
39,566
3–206L Most na R49 přes údolí a
polní cestu km 40,118
3–207L Most na R49 přes
bezejmenný potok km 40,514
3-221L Most na polní cestě přes
R49 km 37,332
3-222L Most pro biokoridor a polní
cestu přes R49 km 38,942
3-223L Most na polní cestě přes
R49 km 39,806
3-224L Most na polní cestě přes
R49 km 41,073

Objekty řady 600
3-601L Tunel km 38.220 – 38.500
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Ve stoupání na nejvyšší místo trasy kolem Pozděchova (km 41,0 – 46,5) je nutno mj. zajistit i
napojení silnice I/57 od Vsetína, jsou zde navrženy dvě varianty:
 (červená) jižní vede od Bratřejova stálým stoupáním po úbočí zalesněných Vizovických vrchů až
po nejvyšší bod 663 m n.m. Mosty překračuje řadu příčných údolí a je vedena třemi tunely.
 (světle modrá) severní obkrouží Bratřejov a vede v nižší poloze po okraji lesa a od lokality
Václavák stoupá do nejvyššího bodu 649 m n.m. Vede blíže k obcím, vyžaduje delší mosty, ale
pouze dva tunely na vrcholu stoupání.
Tab. 13 Soupis hlavních objektů variantního řešení Pozděchov
Červená (5,500 km)

Světle modrá (6,297 km)
Objekty řady 100

3-101
3-113
3-141
3-160
3-161

R49 Lípa – Pozděchov km 41.000 – 46.500
MÚK Pozděchov km 44.678
Úniková zóna vlevo km 43.320
Přel. polní cesty Bratřejov km 41.147
Přel. lesní cesty Bratřejov km 41.772-41.850

3-162
3-163
4-151
4-152

Přel. polní cesty Pozděchov km 44.211
Úprava lesní cesty Pozděchov km 44.612
Úprava lesní cesty Tichov km 45.481
Přeložka lesní cesty Tichov km 45.597

3-101P R49 Lípa – Pozděchov km 41.000 – 47.297
3-113P MÚK Pozděchov km 45.468
3-140P Úniková zóna vlevo km 43.320
3-160 Přel. polní cesty Bratřejov km 41.147
3-164P Přeložka lesní cesty Bratřejov km 41.38141.780
3-165P Přeložka polní cesty Pozděchov km 44.543
3-166P Přeložka lesní cesty Pozděchov km 45.157
4-152 Přeložka lesní cesty Tichov km 45.597

Objekty řady 200
Dálniční mosty
3-211 Most na R49 přes bezejmenný potok a polní
3-201P Most na R49 přes bezejmenný potok a polní
cestu km 41,120
cestu km 41,120
3-212 Most na R49 přes lesní cestu a bezejmenný
3-202P Most na R49 přes polní cestu a bezejmenný
potok km 41,790
potok km 41,969
3-213 Most na R49 přes lesní cestu a bezejmenný
3-203P Most na R49 přes údolí km 42,616
potok km 42,216
3-214 Most na R49 přes bezejmenný potok km 42,881 3-204P Most na R49 přes bezejmenný potok km
43,376
3-215 Most na R49 přes cestu a bezejmenný potok km 3-205P Most na R49 přes údolí km 43,931
43,535
3-216 Most na R49 přes větev MÚK Pozděchov a
3-206P Most na R49 přes bezejmenný potok km
bezejmenný potok km 44,604
44,276
4-201 Most na R49 přes lesní cestu km 45,560
3-207P Most na R49 přes větev MÚK Pozděchov a
bezejmenný potok km 45,115
Nadjezdy
3–221P Most na lesní cestě přes R49 km 41,381
3–222P Most na polní cestě přes R49 km 44,544
Mosty mimo hlavní trasu
3-243 Most na větvi 1 MÚK Pozděchov přes
3-241P Most na větvi MÚK Pozděchov přes lesní
bezejmenný potok km 44,687
cestu km 45,157
3-244 Most na větvi 3 MÚK Pozděchov přes údolí km
44,687
3-245 Most na větvi 4 MÚK Pozděchov km 44,687
Opěrné a zárubní zdi
3-276 Zárubní zeď km 41.900 – 42.148 vpravo
3-271P Opěrná zeď na SO 3-164 větev 2
4-271P Zárubní zeď km 45.500 – 45.745 vlevo
4-272P Zárubní zeď km 45.540 – 45.745 vpravo

Objekty řady 600
3-601 Tunel Bratřejov km 42.360 – 42.720
3-602 Tunel Pozděchov km 43.760 – 44.360
4-601 Tunel Lačnov km 45.740 - 46.160
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Mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy křižuje R49 silnici I/57 ve výšce cca 30 m, z důvodu
případného velkého zásahu do poměrně širokého údolí je navržena MÚK ve dvou variantách:
 (červená) pro co nejmenší vizuální působení zemního tělesa je navržena křižovatka trubková,
odsunutá proti staničení, která je na silnici I/57 připojena novou komunikací.
 (oranžová) přímo v místě křížení je umístěna kosodélná křižovatka zasahující téměř celé údolí
s rampami dlouhými cca 400 m, v západní polovině částečně v zářezu, ve východní polovině
v násypu až k mostu přes železniční trať.

Výstavba
Technická studie se podrobněji nezabývá postupem výstavby a neobsahuje návrh ZOV.
Nejméně problematický je úsek Fryšták – Vizovice, kde je dostatečná hustota silniční sítě, která
záměr křižuje a je tedy využitelná pro přístup na staveniště a dopravu materiálů. Údolí jsou poměrně
mělká s mírnými svahy, takže přepravu zeminy z výkopů do násypů lze realizovat v trase budoucí
komunikace. Nepředpokládá se zde větší používání trhavin, hluk ze stavby bude působen běžnými
stavebními mechanizmy. S výjimkou Zádveřic, Veselé a Ostraty je komunikace navržena ve
vzdálenosti větší než 200 m od obcí. Celková bilance zemních prací v tomto úseku je víceméně
vyrovnaná, vykazuje však nedostatek vhodného materiálu pro násypy, což je však současnými
technologickými postupy řešitelné, případně lze nedostatek řešit dovozem z dalšího úseku.
Naopak nejproblematičtější je úsek Vizovice – Lačnov, kde neexistují žádné silnice (výjimkou je
II/488 v prudkém stoupání od Vizovic) křižující záměr. Hornatý charakter území vyžaduje větší
násypy a výkopy, přes příčná údolí s prudkými úbočími je nutno navrhnout poměrně velké mosty, je
nutná výstavba několika tunelů. Přístup na staveniště je v počátcích možný pouze po polních cestách
či provizorně vybudovaných komunikacích od silnice I/49, přičemž se nelze vyhnout průjezdům
obcemi Vizovice, Lhotsko, Bratřejov a Pozděchov, kde doprava krátkodobě podstatně zhorší životní
prostředí. Rozvoz materiálu po trase je vzhledem ke konfiguraci terénu prakticky nemožný. Ideálním
řešením by bylo, postavit napřed jednotlivé mosty s přístupy po polních cestách a následně je
využívat pro rozvozy materiálů a zeminy po trase. Na jižní stranu hřebene Vizovických vrchů je
přístup přes Lačnov, příp. přes Vysoké Pole, je však možno využít cestu napojenou na silnici III.
třídy od Lačnovských rybníků. Možným řešením by bylo vybudovat v předstihu přístup po trase R49
pro objezd Lačnova. Samostatným problémem je výstavba tunelů, pro jejichž výstavbu bude nutno
zřídit provizorní přístupy k portálům. Použití trhavin se bude řídit příslušnými předpisy, vzhledem ke
vzdálenosti obcí by neměla vlastní výstavba obyvatelstvo nadměrně obtěžovat s výjimkou soliterních
domů blíže k záměru. Celková bilance zemních prací v tomto úseku vykazuje obrovský přebytek
v řádu milionů krychlových metrů, pro které bude nutno nalézt úložiště a přepravní cesty tak, aby
odvoz co nejméně zatěžoval životní prostředí.
V úseku Horní Lideč – hranice ČR/SR je k záměru přístup po několika silnicích. Terén je zvlněný a
umožňuje alespoň část dopravy zeminy realizovat po trase nové komunikace. S výjimkou Valašských
Příkazů bude výstavba probíhat v dostatečné vzdálenosti od obcí. Celková bilance zemních prací
vykazuje přebytek výkopů, úpravou podélného profilu hlavní trasy s využitím maximálních
podélných spádů by bylo možno v dalších stupních PD dosáhnout lepší vyrovnanosti.
Velkým problémem bude nalezení vhodných lokalit pro zařízení staveniště a skládky stavebního
materiálu na území přírodního parku Vizovické vrchy. Zařízení staveniště by nemělo být zřizováno
v přírodním parku, zcela vyloučené je na PUPFL a v údolních nivách toků. Po podrobném průzkumu
území v rámci DÚR by bylo vhodné zvážit umístění ZS v zemědělských a průmyslových areálech.
V nejkritičtějším úseku Vizovických vrchů lze ZS umístit v místech navrhovaných odpočívek.
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Komunikace používané v průběhu výstavby budou po jejím dokončení opravené a uvedeny min. do
původního stavu.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Navrhovaný záměr bude navazovat na stavbu 4902.1, jejíž realizace je plánována v období říjen 2012
až říjen 2016, stavba bude zprovozněna spolu se stavbou 4901 Hulín - Fryšták.
Na Slovenské straně záměr navazuje na rychlostní komunikaci R6, jejíž uvedení do provozu
v polovičním profilu se podle „Správy o hodnotení“ předpokládá v r. 2015.
V Oznámení navrhovaného záměru bylo uvažováno s uvedením poslední stavby 4903 do provozu v r.
2014, podle posledních údajů oznamovatele se předpokládá následující harmonogram:
Stavba číslo - úsek
4902.2 Fryšták - Lípa
4903 Lípa – Pozděchov
4904 Pozděchov – Horní Lideč
4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR

Zahájení výstavby
04/2017
09/2017
09/2018
09/2018

Ukončení výstavby
09/2020
09/2021
09/2021
06/2021

Pozn.: Stavba 4902.2 spojená se stavbou 4902.1 je v případě postupné realizace provozovatelná jako
samostatný celek s návazností na stávající silniční síť a řešící problematiku dopravy kolem Zlína
včetně odlehčení stávajícího průtahu I/49 Zlínem.
Navazující stavby 4903 a 4904 rychlostní silnice procházejí horským hřebenem a je třeba je uvést do
provozu současně.
Stavbu 4905 je možné budovat samostatně s návazností na výstavbu R6 na Slovensku, termín není
bezpodmínečně vázán na předchozí stavby a stavba je provozovatelná jako samostatný celek s
návazností na stávající silniční síť.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Stavba je navrhována ve správním území níže uvedených samosprávných celků.
Kraj

Zlínský

Obec

Fryšták, Lukov, Zlín, Ostrata, Březová, Slušovice, Veselá, Lípa, Zádveřice-Raková,
Vizovice, Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Tichov, Lačnov, Horní Lideč, Valašské
Příkazy, Střelná

Vliv stavby se projeví i v jiných obcích, kde v důsledku převedení dopravy na novou komunikaci
dojde ke změně dopravního zatížení. Tyto vlivy jsou pojednávány v kap. C.2.1, D.I.1 a D.II.
V období výstavby rychlostní silnice mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších
obcí (konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici), případně nutnými objížďkami.
Zdroje materiálů a přepravní trasy budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z
hlediska možných dopadů na ŽP. Nutné objížďky budou určeny v dalších stupních projektové
přípravy při zpracování ZOV.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Tab. 14 Výčet rozhodnutí a podmiňujících stanovisek
Rozhodnutí

Zákon

Územní rozhodnutí

183/2006 Sb. o územním Pověřený stavební úřad. Pokud je úsek ve správním
plánování a stavebním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, nejbližší
společně nadřízený stavební úřad, který může určit
řádu (stavební zákon)
některý ze stavebních úřadů, v jehož správním
obvodu se úsek nalézá.
183/2006 Sb. o územním Příslušný stavební úřad (ministerstvo dopravy ČR)
plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
114/1992 Sb. o ochraně Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve
přírody a krajiny
kterém se úsek nalézá - OŽP
114/1992 Sb. o ochraně Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve
přírody a krajiny
kterém se úsek nalézá – OŽP. V případě prvků
nadregionální úrovně – MŽP.
114/1992 Sb. o ochraně Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve
přírody a krajiny
kterém se úsek nalézá - OŽP
114/1992 Sb. o ochraně Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve
přírody a krajiny
kterém se úsek nalézá - OŽP

Stavební povolení
Stanovisko k zásahu do krajinného
rázu
Stanovisko k zásahu do prvků
územního systému ekologické
stability
Souhlas se zásahem do VKP
Výjimka ze základních podmínek
ochrany zvlášť chráněných druhů
živočichů a rostlin a silně
ohrožených druhů
Výjimka ze základních podmínek
ochrany
kriticky
a
silně
ohrožených druhů živočichů a
rostlin
Povolení kácení zeleně rostoucí
mimo les
Souhlas s dotčením pozemků
určených k plnění funkcí lesa,
využití území do 50 m od okraje
lesa
Trvalé a dočasné odnětí PUPFL
Zásah do vodních toků, stavební
povolení k vodním dílům
Souhlas k odnětí ze ZPF

114/1992 Sb. o ochraně AOPK ČR – příslušná správa CHKO
přírody a krajiny
114/1992 Sb. o ochraně Orgán ochrany přírody příslušného obecního úřadu
přírody a krajiny
289/1995 Sb. o lesích
Stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se
souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů
289/1995 Sb. o lesích
254/2001 Sb. o vodách

334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního
fondu
Rozhodnutí o výši odvodů za 334/1992 Sb. o ochraně
odnětí půdy ze zemědělského zemědělského půdního
půdního fondu
fondu
Povolení
k nakládání 254/2001 Sb. o vodách
s povrchovými a podzemními
vodami
Souhlas ke stavbě v ochranných 254/2001 Sb. o vodách
pásmech vodních zdrojů
Změna rozsahu
a způsobu 266/1994 o drahách
zabezpečení křížení železniční
dráhy s pozemní komunikací
Povolení zřízení křižovatky
13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
Povolení připojení k dálnici, silnici 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
Místní úprava provozu na silnici I. 361/2000 Sb. o provozu
na
pozemních
třídy
komunikacích

PRAGOPROJEKT, a.s.

Vydává

Orgán státní správy lesů
Vodoprávní úřad
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(pověřené obecní úřady)
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(pověřené obecní úřady)
Vodoprávní úřad
Vodoprávní úřad
Drážní správní úřad
Příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy
krajského úřadu)
Ministerstvo dopravy
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Místně příslušný krajský úřad po předchozím
písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
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Rozhodnutí

Zákon

Vydává

Místní úprava provozu na silnici
II.a III. třídy a na místní
komunikaci
Místní úprava provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci

361/2000 Sb. o provozu
na
pozemních
komunikacích
361/2000 Sb. o provozu
na
pozemních
komunikacích

Obecní úřad obce s rozšířenou působností po
předchozím písemném vyjádření příslušného
orgánu policie.
Vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností a po předchozím
písemném stanovisku příslušného orgánu policie
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Převážná část plánované trasy nové komunikace je vedena po zemědělských pozemcích. Pozemků
určených k plnění funkce lesa se dotýká zejména ve střední části trasy, kde prochází lesnatou oblastí
Vizovických vrchů. Celkový zábor půdy se dle studie záměru předpokládá 280,075 ha pro základní
trasu. Rozdělení záborů na jednotlivé varianty vedení trasy dle druhu dotčených pozemků
sumarizuje následující tabulka:
Tab. 15 Přehled trvalých záborů v ha
Úsek stavby

Základní trasa
stavba 4902.2
stavba 4903
stavba 4904
stavba 4905
Varianta Lípa 29,740 – 32,500
Varianta Zádveřice 31,000 – 35,100 (zákl.v.)
Varianta Lhotsko 36,000 – 41,000 (zákl.v.)
Varianta Vizovice 34,000 – 38,000 (zákl.v.)
Varianta Bratřejov 36,500 –41,000
Varianta Pozděchov 41,000 – 46,500 (zákl.v.)

ZPF
167,655
60,619
42,299
34,949
29,788
10,037
21,088
21,675
11,023
22,010
14,338

PUPFL
72,626
13,612
29,393
20,833
8,789
5,496
5,522
3,278
1,625
3,240
20,202

Ostatní
39,794
15,692
18,375
3,838
1,880
5,375
6,849
4,017
4,879
4,680
2,222

Celkem
280,075
89,923
90,067
59,620
40,457
20,907
33,459
28,970
17,527
29,930
36,761

Údaje o dočasných záborech nejsou vzhledem ke stupni rozpracovanosti projektové dokumentace
předkládaného záměru (studie) k dispozici. Vzhledem ke známému poměru trvalého a dočasného
záboru u staveb stejného nebo obdobného charakteru, je možno orientačně předpokládat, že dočasný
zábor bude v rozmezí 20 – 25 % záboru trvalého, tedy cca 560 150 – 700 187 m2.
V rámci realizace stavby bude ornice a podorniční vrstva sejmuta a deponována, po ukončení
výstavby bude použita k vegetačním úpravám a technickým rekultivacím v okolí tělesa komunikace.
Nevyužitá ornice bude použita vhodným způsobem, např. na rekultivace nebo vylepšení
zemědělských ploch, které budou určeny orgánem ochrany ZPF.
Zhodnocení půdních poměrů zájmového území a vlivu záměru na půdu je obsaženo v kapitolách.
C.2.5 a D.I.5.

B.II.2. Voda
Předkládaný záměr nepředstavuje významné zatížení životního prostředí z hlediska odběru vody ani
v období výstavby ani v průběhu provozu.
Provoz
V době provozu se předpokládá případný odběr a spotřeba vody pro skrápění povrchu komunikace či
pro zimní údržbu rychlostní komunikace. Pro potřeby kropení a mytí vozovky se využije mobilní
zdroj vody (autocisterny) v režii správce komunikace. Zdroje vody pro přípravu směsí na zimní
údržbu včetně povolení vodoprávního orgánu zajišťuje příslušné středisko správy a údržby rychlostní
silnice.
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Výstavba
Údaje o spotřebě vody při výstavbě nejsou v této fázi přípravy záměru k dispozici, s jistotou lze však
předpokládat, že spotřeba vody v průběhu výstavby nebude z hlediska vlivů na životní prostředí
významná.
Voda pro technologické procesy bude zajištěna dodavatelem stavby, který také upřesní zdroje vody a
potřebné množství. Potřeba technologické vody se vztahuje především na výrobu betonové směsi,
ošetřování betonu, kropení při stavebních pracích a očistu stavebních strojů a vozidel. Betonová směs
bude na staveniště převážně dopravována v domíchávačích, ostatní provozní voda může být případně
pokryta dovozem v cisternách. V případě situování zařízení staveniště poblíž zástavby, bude
v případě potřeby provedeno napojení na veřejný vodovod a dle pokynů správce vodovodu bude
osazeno měřidlo spotřeby vody. Případně bude voda dovážena v cisternách.
Pro hygienickou a sociální část zařízení staveniště lze pro určení požadované množství vycházet ze
směrnice MŽP ČSSR č. 9/1973:
 pro pití 5 l/osobu a směnu
 pro hygienu 120 l/ osobu a směnu
Celkové množství spotřeby vody pro hygienické a sociální účely bude závislé na organizaci výstavby
a na počtu pracovníků činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Kapitola je zpracována pro základní (červenou) variantu, protože struktura potřeby zdrojů se ve
variantách neliší. Liší se pouze množství potřebných materiálů, ale vzhledem k celkovému rozsahu
stavby nejsou tyto rozdíly v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí pro výběr varianty určující,
představu o rozdílech je možné si udělat z údajů uvedených v kap. E.
Provoz
Surovinové zdroje
Spotřeba pohonných hmot uživatelů bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci, tato
spotřeba by se však odehrávala stejně na jiných úsecích silniční sítě v nulové variantě.
Při provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby
rychlostní silnice, dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
Při následném provozu na rychlostní silnici je nutné počítat se zvýšenou spotřebou chemických
rozmrazovacích prostředků pro zimní údržbu. Tato spotřeba závisí na meteorologických podmínkách
v průběhu zimního období a může se lišit až trojnásobně a liší se i v jednotlivých měsících maximum se soustřeďuje převážně na leden a únor. Z údajů spotřeby na dálnici D1 vyplývá přibližně
55 t posypového materiálu (chloridu sodného NaCl a roztoku chloridu vápenatého ke zkrápění
CaCl2) na 1 km za zimní sezónu, což představuje celkem cca 2 200 t na posuzovaný úsek R49.
Energetické zdroje
Provoz rychlostní komunikace nevyžaduje téměř žádnou spotřebu elektrické energie. Spotřeba
elektrické energie se předpokládá pouze na provoz systému SOS, jednotného dopravního
informačního systému a zařízení telematiky rychlostní silnice, případně pro provoz mýtných bran a
zásuvkových skříní pro napojení mobilního výstražného zařízení u přejezdů středního dělícího pruhu.
Spotřeba el. energie bude tedy zanedbatelná.
Pro provoz tunelů je třeba elektrická energie pro osvětlení, větrání a pro zajištění chodu ostatních
technologií s odhadem v řádu 10 000 MWh za rok.
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V období provozu nebude v přímé souvislosti s oznamovaným záměrem plyn spotřebováván
s možnou výjimkou odpočívek, kde energetické zdroje závisí na vybavení odpočívky a budou
zajišťovány jednotlivými uživateli.
Výstavba
Surovinové zdroje
Ze zpracované technické studie jsou převzata množství potřebných materiálů. Nelze však v tomto
stupni určit zdroje materiálů, které závisí na konkrétním dodavateli, době výstavby, dopravních
trasách, postupu prací atd. Stavební materiály budou zajišťovány běžným způsobem. Dodavatel bude
stavbu zásobovat z vlastních stavebních dvorů, v místě staveniště bude mít pouze nejnutnější zařízení
a materiály.
Problematika zemních prací a ornice je popsána v kap. B.III.5
Tab. 16 Přehled prací a materiálů
Množství
Materiály
podle m.j. odhad m3

Název prací
Vozovka RS (m2)

772 800

502 300

Křižovatky, odpočívky a
únikové zóny (m2)

133 300

72 900

68 200

34 100

57 800
180 400
21 700
31 200
10 400
1290
40 500
33
140 000
114,6
50 000

23 100
297 800
32 500
21 800
5 200
45 200
-

Ostatní silnice (m2)
2

Polní cesty (m )
Mosty dálniční (m2)
Ostatní mosty (m2)
Zárubní a opěrné zdi (m2)
Protihlukové zdi (m2)
Tunely (m)
Středová kanalizace
DUN (ks)
Svodidla (m)
Vegetační úpravy (m2)
Oplocení (m)

kamenivo, štěrkopísky, živičné směsi,
trativody
kamenivo, štěrkopísky, živičné směsi,
trativody
kamenivo, štěrkopísky, živičné směsi,
trativody
kamenivo, živičné směsi
železobeton, beton, ocel podle konstrukce
železobeton, beton, ocel podle konstrukce
beton, protihlukové prvky
železobeton, beton. ocel, dřevo, sklo, plast
železobeton, výbava tunelu
trouby, beton
beton, železobeton
ocel
dřeviny, travní semeno
ocelové sloupky, pletivo ocel, plast

Surovinové zdroje potřebné pro stavbu odpovídají danému typu stavby.
Protihlukové zdi jsou uvažovány oboustranně pohltivé, zařazené minimálně do následujících
kategorií: dle ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle ČSN EN 1793-2
do kategorie B2 zvukové neprůzvučnosti.
Další materiály budou potřebné pro přeložky kanalizací, vodovodů, vodotečí, meliorací a přeložek
elektrického vedení.
Materiály ze skalních výlomů by bylo možné případně předrtit a použít je jako štěrk a tím snížit
rozsah dovozu. Možnost takovéhoto využití je nutno zvážit pro každý úsek v rámci DÚR a při
zpracování ZOV.
Energetické zdroje
Stavba nevyžaduje zvláštní nároky na zdroje energie. Elektrická energie, voda, případně plyn atd. pro
stavbu bude dodávána na základě smlouvy mezi dodavatelem média a zhotovitelem stavby – dle
skutečně použitých stavebních strojů, rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení. V době
stavby budou k odběru elektrické energie zřizovány na staveništích přípojky – např. od vzdušného
PRAGOPROJEKT, a.s.
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vedení nízkého napětí závěsnými kabely, napojené na stávající distribuční síť velmi vysokého napětí
(v místech odběru budou instalovány transformátory). Orientační příkon pro zařízení staveniště
mostních objektů je do 50 kW, v případě hlavního stavebního dvora se uvažuje s příkonem do
200 kW.
Vzhledem k plynofikaci území by mohl být využíván pro vytápění objektů hlavních stavebních dvorů
zemní plyn, přiváděný středotlakým potrubím od nejbližší stávající regulační stanice.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Provoz
Stávající komunikační síť
Zájmové území se nachází ve Zlínském kraji, v okresech Zlín a Vsetín. Páteřní komunikační síť zde
tvoří silnice I/49, I/57 a I/69. Silnice I/49 prochází v trase Otrokovice – Malenovice - Zlín - Vizovice
- Horní Lideč – Střelná – hranice ČR/SR, na Slovensku vede do Dubnice. Silnice I/57 vede v trase
Vsetín – Valašská Polanka - Horní Lideč (zde peážuje se silnicí I/49) – Valašské Příkazy - Valašské
Klobouky. Silnice I/69 spojuje Vizovice a Vsetín. Na těchto komunikacích je mj. realizována i
tranzitní doprava.
Ostatní komunikace v zájmovém území jsou silnice II. a III. třídy, resp. místního charakteru a jejich
význam z hlediska objemu realizované dopravy je v porovnání se silnicemi I. třídy podstatně menší.
Lokální komunikační síť je tvořena také polními cestami a stezkami pro pěší a cyklisty.
Stávající dopravní zátěže byly zjištěny v dopravně-inženýrských podkladech zpracovaných v rámci
STPÚ (Mott MacDonald, Viapont, CzechConsult, 2006 a dopracované 03/2009), které vycházejí
z celostátního sčítání ŘSD v r. 2005.
Tab. 17 Dopravní zatížení stávající silniční sítě v r. 2005
Silnice

Úsek

I/49
I/49
I/49
I/49
I/49
I/49, I/57
I/49
I/49
I/57
I/69
II/489
II/489
II/491
II/491
II/491
II/491
III/4911
III/4915

Malenovice-Zlín
Zlín-Lípa
Lípa-Zádveřice
Zádveřice-Vizovice
Vizovice-Valašská Polanka
Valašská Polanka-Horní Lideč
Horní Lideč-Strelenka
Strelenka-Lúky
Horní Lideč-Valašské Příkazy
Vizovice-Liptál
Fryšták-Lukov
Lukov-Slušovice
Fryšták-Štípa
Štípa-Slušovice
Slušovice-Veselá
Veselá-Lípa
Kostelec-Štípa
Štípa-Lukov
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osobní
17 973
13 391
10 293
10 293
1 667
3 389
2 161
2 482
3 150
5 025
1 798
971
1 651
1 405
6 313
6 313
6 831
1 790

Vozidel/den
těžká
celkem
13 083
31 056
3 868
17 259
2 746
13 039
2 746
13 039
757
2 424
1 407
4 796
2817
4978
1 481
3 963
801
3 951
1 429
6 454
549
2 347
255
1 226
292
1 943
259
1 664
1 896
8 209
1 896
8 209
1 011
7 842
221
2 011
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Silnice

Úsek

MK 0495
MK 0495
MK 0496
II/492

II/491 – Zádveřice
Zádveřice - I/49
Zádveřice – Vizovice
Zádveřice-Horní Lhota

Vozidel/den
osobní
těžká
celkem
1 223
332
1 555
997
347
1344
3 534

1 451

4 985

V zájmovém území se dále nacházejí tři železniční tratě::
 č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice
 č. 280 Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč – Střelná, kde navazuje
trať č. 842 na Púchov
 č. 283 Horní Lideč – Bylnice
Průměrné denní intenzity osobní a nákladní železniční dopravy, průměrné rychlosti a délky
vlakových souprav na uvedených tratích byly získány dotazem na Správě železniční dopravní cesty
Olomouc. Ve výpočtu pro rok 2030 byly uvažovány stávající intenzity přepočtené dle doporučených
koeficientů - osobní doprava : k=1.0, rychlíky: k=1.5, nákladní doprava: k=1.3.
Tab. 18 Stávající intenzity železniční dopravy
Trať
č. 283
č. 280
č. 331

Druh vlaku
osobní
nákladní
osobní
nákladní
osobní
nákladní

Počet vlaků
den (6-22)
noc (22-6)
19
5
3
1
35
8
35
29
36
10
12
6

Prům. délka vlaku
(m)
30
200
150
500
100
450

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem realizace rychlostní silnice R 49 je zvýšení plynulosti silničního provozu v dotčené oblasti
Zlínského kraje. Rychlostní silnice R 49 má zásadní význam v napojení zlínské aglomerace na vyšší
komunikační síť ČR a její propojení se Slovenskou republikou.
Vlastní záměr bude doplňovat stávající dopravní infrastrukturu, převedení tranzitní dopravy ze
stávající I/49 na novou rychlostní silnici přinese snížení zátěže obcí podél této silnice.
Z hlediska technického je navržena jako trasa s omezeným přístupem s napojením na okolní silniční
síť přes MÚK bez kolizních míst.
Podle současných předpokladů bude celá trasa R49 mezi Fryštákem a státní hranicí ČR/SR uvedena
do provozu v r. 2021, proto je jako referenční rok pro posuzování vlivů dopravy zvolen rok 2030.
Předpokládá se, že bude v provozu i nová silnice I/57 od Vsetína, napojená pomocí MÚK na
posuzovaný záměr, která umožní snížení dopravní zátěže na silnici I/49 v úseku Vizovice – Horní
Lideč.
Základními daty pro stanovení dopravní zátěže v roce 2030 je příloha Technické studie C.2 –
Dopravně inženýrské údaje zpracovaná firmami Mott MacDonald a CzechConsult (současná a
výhledová síť) na základě podrobných výsledků směrových dopravních průzkumů na relevantních
stanovištích a údajů ŘSD (celostátní sčítání silniční dopravy v r. 2005 a výhledové koeficienty růstu
automobilové dopravy). Pro mezinárodní a tranzitní dopravu byly použity podrobné výsledky
dopravních průzkumů na hraničních přechodech ČR z období let 1993 až 2005.
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Tab. 19 Dopravní zatížení R49 v roce 2030
Silnice Úsek

R49

I/57

Fryšták-Lípa I.
Lípa I.-Lípa II.
Lípa II.- Zádveřice
Zádveřice-Vizovice
Vizovice-Pozděchov
Pozděchov-Horní Lideč
Horní Lideč-Strelenka
Strelenka-Lúky
Valašská Polanka-Pozděchov

osobní
13327
8403
21952
20037
10961
7747
6905
8426
9261

Vozidel/den
těžká
celkem
5446
18773
3800
12203
5987
27939
6304
26341
4920
15882
3896
11643
4014
10919
4520
12946
3547
12809

Na ovlivněné silniční síti jsou pro potřeby dokumentace zjišťovány vždy dva stavy – pro případ, že
záměr nebude realizován a doprava povede po stávající silniční síti a pro stav s novou R49 a to pro
rok 2030.
Tab. 20 Dopravní zatížení ovlivněné silniční sítě v r. 2030
Bez R49
S R49
Změna
Silnice Úsek
na
osobní těžká celkem osobní těžká celkem
I/49
Malenovice-Zlín
27644 14932 42575 17632
9380 27012
63%
I/49
Zlín-Lípa
20726 4519 25245 13521
1859 15379
61%
I/49
Lípa-Zádveřice
16047 3250 19297
1287
93
1379
7%
I/49
Zádveřice-MÚK Vizovice
16047 3250 19297
2941
138
3079
16%
I/49
MÚK Vizovice-Vizovice
16047 3250 19297
7496
2103
9600
50%
I/49
Vizovice-Valašská Polanka
6146 2416
8562
933
115
1048
12%
I/49, I/57 Valašská Polanka-Horní Lideč
5752 1848
7599
1943
355
2298
30%
I/49
Horní Lideč-Strelenka
3769 3331
7100
1697
127
1824
26%
I/49
Strelenka-Lúky
4252 1822
6074
850
238
1089
18%
I/69
I/69 Vizovice-Liptál
7588 1615
9203
3710
790
4500
49%
I/57
I/57 Ústí-Valašská Polanka
6395 1544
7938 12091
2918 15009 189%
I/57
Horní Lideč-Valašské Příkazy
4885 1016
5901
2674
1301
3975
67%
II/489
Fryšták-Lukov
2715
620
3335
2114
459
2573
77%
II/489
Lukov-Slušovice
1466
288
1754
782
108
891
51%
II/491
Fryšták-Štípa
2493
330
2823
2334
311
2645
94%
II/491
Štípa-Slušovice
2122
293
2414
817
129
946
39%
II/491
Slušovice-Veselá
9533 2142 11675
9046
2354 11400
98%
II/491
Veselá-Lípa
9533 2142 11675 13447
3773 17220 147%
III/4911 Kostelec-Štípa
10315 1142 11457
9084
981 10065
88%
III/4915 Štípa-Lukov
2703
250
2953
2620
233
2853
97%
Jak vyplývá z analýzy znázorněné v grafu, realizací R49 dojde k poklesu dopravního zatížení na
většině komunikací stávající silniční sítě.
Výjimkou je doprava uvnitř Zádveřic, kdy na místních komunikacích III/0495 a III/0496 při hnědé
variantě zůstane provoz bez ovlivnění, při červené variantě však v důsledku neexistence MÚK
stoupne až 3,5x, jak ukazuje Tab. 21 (podrobněji viz příloha B.1.1).
PPoozznn.. O
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Tab. 21 Dopravní zatížení v Zádveřicích
Varianta
Kom.

Úsek

III/0495
III/0496
III/0495

II/491 - Zádveřicevyús. ze 491 u Lipy
Zádveřice - Vizovice
Zádveřice - I/49

osobní
4837
2327
5308

Červená
těžká celkem
983
5820
473
2800
1640
6947

osobní
1847
665
1505

Hnědá
těžká
375
135
392

celkem
2222
800
1898

Variantní řešení ovlivní dopravní zatížení pouze v oblasti Zádveřic a Vizovic, tedy v případě variant
Lípa, Zádveřice a Vizovice, podrobněji viz příloha B.1. Tyto změny ovlivňují výsledky hlukové a
rozptylové studie a jsou v nich zohledněny. V dalším průběhu volba varianty dopravní zatížení
neovlivní.
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Při podrobné analýze celkového dopravního zatížení lze zjistit, že atraktivita nového kapacitního
propojení ČR a SR převede část mezistátní dopravy z jiných hraničních přechodů.
Tab. 22 Ovlivnění dopravy na souběžných přechodech státní hranice v r. 2030
Vozidel/den
Změna
Silnice
Hraniční přechod
na
bez R49
S R49
Rozdíl
I/49
Strelenka-Lúky
7041
13413
-6373
191%
I/35
Horní Bečva-Makov
4656
3256
1400
70%
I/57
Brumov-Horné Srnie
7644
5164
2480
68%
I/50
Starý Hrozenkov-Drietoma
8397
7328
1068
87%
I/54
Strání-Moravské Lieskové
2737
2481
256
91%
I/51
Hodonín-Holíč
13575
13575
0
100%
D2
Lanžhot-Brodské
21119
18618
2502
88%
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ZMĚNA DOPRAVY NA HRANIČNÍCH PŘECHODECH V R. 2030
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Výstavba
Výstavba nové komunikace bude probíhat převážně mimo stávající silniční síť se dvěma výjimkami:
 široká silnice II/491 mezi Slušovicemi a Lípou bude využita pro stavbu rychlostní silnice R49
s následným znovuzřízením silnice II. třídy v těsném souběhu,
 těleso stávající silnice I/49 kolem Zádveřic bude v případě červené varianty využito pro silnici
R49 a dotčený úsek silnice I/49 bude zrušen.
V těchto místech bude výstavba probíhat s uplatněním dopravních opatření, které zajistí co nejmenší
omezení provozu i co nejmenší ovlivnění zástavby Zádveřic.
Přístup na staveniště v úsecích Fryšták – Vizovice a Horní Lideč – hranice ČR/SR bude zajišťován
po stávajících komunikacích, které navrženou trasu křižují. Údolí jsou poměrně mělká s mírnými
svahy, takže přepravu zeminy z výkopů do násypů lze realizovat v trase budoucí komunikace.
Celková bilance zemních prací v tomto úseku je víceméně vyrovnaná. Především v době budování
mostních objektů na komunikacích křížících se s trasou R49 budou kladeny zvýšené nároky na
objízdné trasy.
Nejproblematičtější bude přístup na staveniště v úseku Vizovice – Lačnov, kde neexistují žádné
silnice (výjimkou je nevyhovující II/488 v prudkém stoupání od Vizovic) křižující záměr, zejména
však v oblasti přechodu Vizovických vrchů Bratřejov – Lačnov. Zde nejsou silnice, pouze místní,
polní a lesní cesty, které budou muset být pro používání těžké techniky upraveny, přičemž se nelze
vyhnout průjezdům obcemi Vizovice, Lhotsko, Bratřejov a Pozděchov. Rozvoz materiálu po trase je
vzhledem ke konfiguraci terénu prakticky nemožný. Ideálním řešením by bylo, postavit napřed
jednotlivé mosty s přístupy po polních cestách a následně je využívat pro rozvozy materiálů a zeminy
po trase, což by však výrazně prodloužilo dobu výstavby. Určitým řešením by mohlo být přednostní
vybudování silnice I/57 s napojením na stávající I/49 a její využití pro přístup na trasu R49.
Na jižní stranu hřebene Vizovických vrchů je přístup přes Lačnov, příp. přes Vysoké Pole, je však
možno využít cestu napojenou na silnici III. třídy od Lačnovských rybníků. Možným řešením by bylo
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vybudovat v předstihu přístup po trase R49 pro objezd Lačnova. Samostatným problémem je
výstavba tunelů, pro jejichž výstavbu bude nutno zřídit provizorní přístupy k portálům.
Nároky na okolní silniční síť tak budou vznikat především v důsledku přepravy stavebních materiálů,
přebytečné zeminy a ornice. Velký objem přepravy bude představovat doprava materiálu od zdrojů
stavebních materiálů. Bez znalosti postupu výstavby, který bude mj. záviset i na výběru zhotovitele,
nelze tyto vlivy blíže specifikovat.
Celková bilance zemních prací v tomto úseku vykazuje obrovský přebytek v řádu milionů
krychlových metrů, přesun této zeminy na trvalé úložiště bude představovat jeden z největších
problémů záměru. Doprava přebytečné zeminy a horniny z výkopů a ražby tunelů nebude po trase
budoucí komunikace možná vzhledem k členitosti terénu a neexistujícím mostům. Po určení úložiště
materiálu budou stanoveny přepravní cesty s využitím všech možností tak, aby odvoz co nejméně
zatěžoval životní prostředí.
Před zahájením stavebních prací bude provedena pasportizace navržených přístupových cest pro
případ jejich poškození, některé cesty budou pravděpodobně zpevněny. Po dokončení prací budou
použité komunikace zkontrolovány za účasti jejich správců a v případě potřeby opraveny.
Železničních tratí se výstavba nedotkne a výjimkou nutných opatření v místech přemostění tratí.
Železnice by však mohla být využívána pro dopravu materiálů pro stavbu, případně i pro odvoz
přebytečné zeminy na místo definitivního uložení (vykládací či nakládací stanice Vizovice a Horní
Lideč).
Na severovýchodním okraji obce Štípa se nachází soukromé letiště v nadmořské výšce cca
336 m n.m. Niveleta silnice je zde vedena ve výšce cca 320 m n.m, provoz letiště nebude tedy
omezen. V rámci dalších stupňů PD budou prověřena případná opatření.

Nároky na ostatní infrastrukturu
Řešeným územím prochází kanalizace, vodovody, vedení vysokého napětí, plynovod, místní
telefonní kabely a dálkové optické kabely. Před začátkem zemních prací bude třeba uvolnit staveniště
přeložením všech inženýrských sítí křižujících trasu silnice R49 v nejnutnějším rozsahu, na trase lze
předpokládat následující přeložky významnějších inženýrských sítí:
Kanalizace





Ochrana kanalizace DN400 Lukov - Lešná v km 20,889
Přeložka kanalizace DN600 východně od Veselé v km 28,410 a přeložka kanalizace v obci Veselá
Přeložka kanalizace DN 400 v nivě Lutoninky v km 31,447
Úprava kanalizace DN 400 v jižní části Vizovic v km 35,710

Vodovody













Přeložka vodovodu PE DN 160 jižně od Ostraty v km 24,190
Přeložka vodovodu LT DN 200 východně od Veselé v km 28,321 a přeložka vodovodu v obci Veselá
Ochrana vodovodu DN 600 u prům areálu Zádveřice v km 30,396 a DN 250 v km 30,500
Přeložka vodovodu v nivě Lutoninky podél SO 138
Přeložka vodovodu LT DN 150 jižně Zádveřic v km 32,929
Úprava vodovodu LT DN 100 jžně od Vizovic v km 35,805
Přeložka vodovodu PE DN 80 JV od Vizovic v km 36,897
Vodní zdroje Pozděchov - úprava zdrojů
Ochrana vodovodu podél sil, II/488 J Vizovic v km 0,165
Ochrana vodovodu Lačnov – Horní Lideč v km 51,868
Přeložka vodovodů severně od Val. Příkazů v km 53,721, OC DN 350 v km 53,72 a PVC DN 110 v km
53,820
5-324 Přeložka vodovodu východně od Val. Příkazů v km 55,131
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Meliorace


Úprava dotčených meliorací v celé délce trasy

Vedení velmi vysokého napětí (VVN)



2x nutná úprava JV Ostraty v km 25,625 a další v km 25.900
Složitá úprava 6x vedení z trafostanice mezi Veselou a Slušovicemi v km 28,000

Vedení vysokého napětí (VN)
















3x jižně Lukova km 21,000
U Velíkovského Boří km 22,500
2x jižně od Ostraty km 25,000
Jižně od Březové km 26,380
Složitá úprava 3x od trafostanice km 27,330 – 27,960
3x niva Lutoninky km 30,900 a km 31,340
JZ Zádveřic km 31,800 – 32,100
Zádveřice – Horní Trávníky km 33,440
Vizovice – Na Janově Hoře km 34,820
Jižně od Vizovic u sil. II/488 km 36,060
2x jižně od Vizovic km 36,470
Východně od Lačnova km 50,050
Val. Příkazy – Horní Lideč km 53,920
Jižně od Střelné km 56,5
Východně od Střelné km 58,370 – 58,770 a km 59,400

Plynovody



Přeložka STL plynovodu v km 52,100 stavby,
Přeložka VTL plynovodu v km 57,300 – 58,800 a v km 56,600 stavby,

Dále je nutno během další přípravy záměru sledovat vývoj v území a koordinovat s případnou nově
připravovanou výstavbou – např. vodovod Lhotsko.
V případě demolic (viz kap. D.I.9) budou inženýrské sítě budov odpojeny, případně odstraněny podle
pokynů správce sítě.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Provoz
Stavba jako celek není typem bodového zdroje znečištění. V období provozu je možné za stálé
bodové zdroje považovat odvětrání tunelů, s jejichž výstavbou se v hodnoceném úseku počítá.
Stavba není typem plošného zdroje znečištění. Plošnými zdroji budou plochy odpočívek včetně
čerpacích stanic.
Samotná rychlostní silnice R49 bude v zájmovém území představovat nový liniový zdroj znečištění
ovzduší. Okolní silnice jako stávající liniové zdroje znečištění ovzduší budou převedením dopravy
ovlivněny.
Na základě údajů o intenzitách dopravy v roce 2030 (viz kap. B.II.4 či příloha B.1) byly vypočteny
emise jednotlivých znečišťujících látek pro celý hodnocený úsek. Zohledněna byla také skutečnost,
že část automobilové dopravy zůstane po uvedení přeložky silnice I/49 do provozu v trase stávající
komunikace. Na základě zadání a s ohledem na charakter posuzovaného záměru byly v rámci
rozptylové studie (příloha B.3) sledovány průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu,
benzo(a)pyrenu, oxidu uhelnatého, suspendovaných částic frakce PM10 a dále maximální hodinové
koncentrace oxidu dusičitého. V případě PM10 byla do modelových výpočtů zahrnuta sekundární
prašnost z automobilové dopravy.
Emisně byla navrhovaná trasa (příloha B.3) vyhodnocena po jednotlivých úsecích po variantách, viz
Tab. 24 a Tab. 25, kdy jsou zvlášť vyhodnoceny povrchové a tunelové úseky navržené trasy.
Tab. 23 Produkce emisí ze stávající silnice I/49 v roce 2030 ve stavu bez výstavby R49
úsek

Délka (km)

silnice I/49
navazující komunikace

44,7
70,5

kg.rok- 1
Emise (t.rok-1)
**
PM10* Benzen Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý Těkavé org. látky B(a)P*
773,9
2,8
277,7
281,1
43,4
1870,2
446,1
2,2
185,2
184,2
33,8
1289,2

Tab. 24 Produkce emisí ze silnice R49 v roce 2030 - povrchové úseky
Úsek
Stávající I/49

Fryšták – Lípa

Varianta

Délka
(km)

PM10*

invariantní úsek

44,7
13 691

137,6
407,3

základní varianta
varianta zelená

1 420
275

17,3
7,3

invariantní úsek

3 105

základní varianta
fialová varianta
Lípa – Pozděchov základní varianta
tmavě modrá var.
oranžová varianta
základní varianta
světle modrá varianta

PRAGOPROJEKT, a.s.

3 949
2 546
2 542
2 138
830
2 785
4 306

kg.rok- 1
Emise (t.rok-1)
Oxidy
Oxid
Těkavé org.
B(a)P*
Benzen
dusíku**
uhelnatý
látky
0,9
59,1
66,4
15,2
432,6
0,92
132,8
115,4
12,9
807,1
Oblast Lípa
0,12
7,5
8,1
1,8
59,1
0,03
3,1
2,6
0,4
20,1

91,7
0,22
32,4
27,6
oblast Zádveřice - Vizovice
105,3
0,31
40,3
34,9
73,4
0,16
24,8
21,2
oblast Lhotsko – Bratřejov:
61,0
0,13
19,5
16,9
61,8
0,15
22,0
18,6
24,0
0,06
8,6
7,2
oblast Bratřejov – Pozděchov – Lačnov
78,9
0,21
31,3
25,9
122,7
0,31
45,8
38,3

2,7

203,7

4,5
1,5

255,0
155,8

1,8
1,1
0,5

120,5
141,7
55,2

1,7
2,3

208,0
299,6
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Úsek

základní varianta
světle modrá varianta

kg.rok- 1
Emise (t.rok-1)
Oxidy
Oxid
Těkavé org.
PM10*
B(a)P*
Benzen
dusíku**
uhelnatý
látky
7 236
173,0
0,35
55,2
46,8
2,7
354,8
oblast Bratřejov – Pozděchov – Lačnov
690
16,5
0,04
6,2
5,1
0,3
41,1
251
6,0
0,01
2,2
1,8
0,2
14,9

invariantní úsek

6 227

157,4

520
1 580

7,4
6,8

Varianta
invariantní úsek

Pozděchov
Horní Lideč

–

Horní Lideč –
hranice ČR/SR
základní varianta
oranžová varianta

Délka
(km)

0,29
48,5
oblast Horní Lideč
0,03
2,7
0,02
2,0

* zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

41,0

2,3

313,4

2,8
2,0

0,3
0,2

17,6
13,3

** produkce NO2 činí cca 3 – 10 % z celkových emisí NOx

Tab. 25 Emise produkované v tunelech na R49 – rok 2030
Emise (t.rok-1)
Benzen
Oxidy dusíku Oxid uhelnatý
Úsek 4903, fialová varianta
0,08
11,4
9,7
Úsek 4903, oranžová varianta
0,03
3,8
3,1
Úsek 4903, základní varianta
0,03
4,8
4,0
0,06
8,2
6,8
Úsek 4904, základní varianta
0,03
5,0
4,1
Úsek 4904, světle modrá varianta

Těkavé org. látky

(kg.rok-1)
Benzo(a)pyren

1,1

70,4

0,4

24,4

0,5
0,8

31,2
53,0

0,3

31,9

5,4

0,5

41,9

Úsek 4904, světle modrá varianta
0,04
5,7
4,7

0,4

36,7

Označení

Délka
(m)

Částice PM10

Vizovice

928

7,2

Lhotsko

262

2,0

Bratřejov
Pozděchov

335
569

2,6
4,4

Lačnov

469

3,0

Pozdechov
II

581

3,7

0,04

3,3

Lačnov II

519

6,5

Vedle „primárně emitovaných“ znečišťujících látek vzniká v důsledku automobilového provozu i
celá řada tzv. „sekundárních polutantů“, tj. sloučeniny, které nejsou emitovány přímo automobily, ale
vznikají teprve následně jako produkt chemických reakcí v atmosféře. Příkladem je i oxid dusičitý,
v tomto případě se jedná o polutant s relativně krátkou dobou vzniku a ne příliš komplikovaným
procesem transformace, který je v odborné literatuře popsán a je (ve svých průměrných parametrech)
zahrnut do imisního modelu.
Lze provést porovnání celkových emisí prekurzorů přízemního ozónu, tedy oxidů dusíku a zejména
těkavých organických látek. Vzhledem k tomu, že ozón představuje celoplošný problém minimálně
na regionální úrovni, je možné tyto celkové emisní hodnoty interpretovat tak, že při jejich nárůstu
dochází k celkovému zvýšení „náchylnosti“ širšího řešeného území k výskytu zvýšených koncentrací
ozónu, ačkoli přesnou lokalizaci pásem zvýšených hodnot nelze stanovit.
Porovnání produkce emisí NOx a VOC pro stav bez výstavby komunikace a pro situaci po výstavbě
R49 (v základní variantě) je uvedeno v Tab. 26.
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Tab. 26 Produkce emisí před a po zprovoznění rychlostní silnice R49
Úsek

Varianta

Emise (t.rok-1)

Délka (m)

Oxidy dusíku*

Těkavé org. látky

stav po výstavbě rychlostní silnice R49
–

Stávající trasa I/49

44 700

59,1

15,2

132,8

12,9

rychlostní silnice R49
Fryšták – Lípa
Lípa – Pozděchov
Pozděchov – Horní Lideč
Horní Lideč – hranice ČR/SR

tunely

invariantní úsek

13 691

základní varianta

1 420

7,5

1,8

invariantní úsek

3 105

32,4

2,7

základní varianta

9276

91,1

8,0

invariantní úsek

7 236

55,2

2,7

základní varianta

690

6,2

0,3

6 227

48,5

2,3

základní varianta

520

2,7

0,3

Bratřejov

335

4,8

0,5

Pozděchov

569

8,2

0,8

Lačnov

469

5,0

0,3

88 238

394,4

32,6

277,7

43,4

invariantní úsek

celkem

stav před výstavbou rychlostní silnice R49
silnice I/49

–

44 700

Z tabulky je patrné, že po zprovoznění rychlostní silnice R49 dojde v řešeném území celkově k
nárůstu emisí prekurzorů ozónu, a to o 10 % u těkavých organických látek a o 63 % u oxidů dusíku.
Příčinou nárůstu je zejména celkový vyšší dopravní výkon na komunikacích v oblasti, u oxidů dusíku
se dále projevuje celková vyšší průměrná rychlost na hodnocených komunikacích.
Výstavba
Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší se mohou vyskytovat v omezené míře v období
výstavby komunikace a představují je především obalovny živičných směsí, případně mobilní
betonárny. Zda budou při stavbě instalovány v rámci stavby či zda budou směsi dováženy z již
existujících zařízení, bude známo po zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Pokud
budou instalovány výrobny v rámci stavby, budou z dlouhodobého hlediska málo významné, mohou
však významněji ovlivnit krátkodobé koncentrace znečišťujících látek ve svém bezprostředním okolí.
Jako plošné zdroje budou v průběhu výstavby působit jednotlivá staveniště (ale i další plochy
zbavené vegetace), kde bude docházet zejména ke znovuzvíření již usazených prachových částic
(sekundární prašnost). Při pokládce živičných vrstev bude docházet k uvolňování aromatických
uhlovodíků. Problematika stanovení množství uvolňovaných škodlivin nebyla podle dostupných
údajů řešena, právními předpisy je řešen pouze provoz obaloven živičných směsí.
Ze stavebních strojů a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty, především oxidy dusíku,
oxid uhelnatý, pevné částice a v malém množství také uhlovodíky. Celková plocha plošného zdroje
bude kromě plochy zařízení staveniště přibližně shodná s rozsahem trvalého a dočasného záboru.
Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach, který bude v průběhu výstavby uvolňován
především při manipulaci se zeminou a při pojezdech vozidel po nezpevněném terénu, případně po
znečištěných přístupových komunikacích. Obdobně lze předpokládat na plochách zařízení staveniště
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zvýšené emise výfukových plynů a sekundární prašnosti jako důsledku nedostatečné údržby
manipulačních ploch a nedostatečné technologické kázně. Množství emitovaných škodlivin nelze
určit, protože závisí na provozu, údržbě a dalších podmínkách, které umožní vznik sekundární
prašnosti, tj. zvíření již dříve sedimentovaných částic. Větší prachové částice podléhají rychlé
gravitační sedimentaci a za obvyklých meteorologických podmínek se budou vyskytovat pouze v
nejbližším okolí staveniště.
Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému působení obou plošných zdrojů znečištění se jejich
působení z hlediska vlivu na okolní prostředí nejeví pro žádnou variantu jako závažné.
Liniovými zdroji budou během stavby zejména staveništní komunikace a nákladní doprava,
odvážející vytěženou zeminu a přivážející potřebný stavební materiál.
V Tab. 27 je proveden předběžný odhad denní produkce emisí, které lze očekávat při emisně
nejvýznamnější fázi stavby. Jedná se o zemní práce, které budou probíhat jednak při hloubení zářezů
nebo hloubených úseků tunelů, jednak v celé délce stavby v rámci skrývky povrchové vrstvy zeminy.
Odhad je proveden pro jednu lokalitu, na které pracuje typická sestava stavebních strojů, zajišťující
výstavbu komunikace v celé její šíři. V emisích je zahrnuta sekundární prašnost, vznikající při
nakládání se zeminou. Odhad je proveden pouze pro prostor staveniště, bez komunikací pro
staveništní dopravu, neboť není známa délka těchto komunikací
Tab. 27 Emise ze staveniště (kg/den)
kg/den

částice PM10

Stroje působící na staveništi

15,0

benzen
0,01

oxidy dusíku
20,0

B.III.2. Voda
Provoz
Výstupy do povrchových vod budou při provozu díla představovat zejména dešťové vody, které
spadnou na těleso rychlostní komunikace a budou svedeny do vhodného recipientu tak, aby voda ze
zpevněných ploch nebyla nikde volně rozptylována do terénu. Tyto vody jsou znečišťovány zejména
úkapy ropných látek, otěry pneumatik a brzdového obložení a úlety ze sypkých materiálů. V zimním
období se přidávají chemické a mechanické posypové látky, jako jsou např. chloridy, kamenná drť,
písek.
Dle normy ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky jsou srážkové vody charakterizovány
jako jedna z kategorií odpadních vod. Dešťové vody po styku s povrchem mohou být znečištěné,
odtékají-li ze znečištěných povrchů a pozemních komunikací, průmyslových a zemědělských areálů,
ale jen po dobu prvotního oplachu těchto povrchů. Po skončení oplachu znečištěných povrchů je lze
teoreticky zařadit mezi vodu neznečištěné. Znečištěné dešťové vody mají být odváděny do stok
jednotné stokové soustavy nebo dešťových stok oddílné soustavy a čištěny. Podle vyjádření ČIŽP
z roku 1993 („Zpráva z prověrky vod odtékajících z dálnic“) nelze vodu vody odtékající ze silnic
posuzovat jako odpadní vody.
Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí systému příkopů a silniční gravitační kanalizace. Ta
bude až na výjimky (vyústění, nadjezd nad silnicí se střední stojkou) vedena ve středním pruhu
komunikace. Sklon kanalizace bude zhruba kopírovat podélný sklon rychlostní silnice. Voda
z komunikací bude do kanalizace přiváděna pomocí standardních uličních nebo horských vpustí,
popř. štěrbinových žlabů. Před vyústěním kanalizace do příslušného recipientu budou podle
požadovaného stupně ochrany toku umístěna záchytná zařízení proti úniku nežádoucích, zejména
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ropných, látek (odlučovače ropných látek, kanalizační stavítka instalovaná v upravených šachtách pro
případy havárií vozidel v době bezdeštného průtoku, aj.).
Vzhledem k charakteru záměru vzniknou nové zpevněné plochy – povrch vozovky, které zamezují
přirozenému vsakování srážkových vod. Adekvátně velikosti zpevněné plochy se zvýší povrchový
odtok z území. Celé zájmové území spadá do povodí Černého moře s hlavním tokem I. řádu
Dunajem. Průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje od 766 – 900 mm, srážek od západu k východu
přibývá.
Tab. 28 Celkový roční odtok dešťových vod ze zpevněných ploch komunikace
R49 - úsek

Zpevněná
Součinitel Průměrný srážkový úhrn Celkový roční
plocha (m2 ) odtoku (-) (mm)*
odtok (m3)

R49 Fryšták – Lípa km 272 052
19.000-32.500

0,80

790 (pro tok Dřevnice)

171 936 864

R49 Lípa - Pozděchov km 228 920
32.500-45.000

0,80

794 (pro tok Bratřejovka)

145 409 984

R49 Pozděchov – Horní 150 739
Lideč km 45.000 – 53.400

0,80

876 (pro tok Smolinka)

105 637 891

R49 Horní Lideč – st. 121 033
Hranice
ČR/SR
km
53.400 – 59.500

0,80

900 ( pro tok Lysky)

Celkem

772 744

0,80

Celkem
s vyvolanými 903 009
stavbami
(MUK,
křižovatky, odpočívky)

0,80

87 143 760

510 128 499
840 (průměr výše uvedených)

606 822 048

* stanoveno ČHMÚ

Z uvedené tabulky rámcové roční bilance srážkových vod v zájmovém území vyplývá, že celkový
roční odtok dešťových vod ze zpevněných ploch posuzované novostavby rychlostní komunikace je
510 128 499 m3/rok. Při započtení výstavby mimoúrovňových a ostatních křižovatek a plochy
odpočívek činí roční odtok 606 822 048 m3.
Podrobné posouzení kvantitativní ovlivnění dotčených vodních toků v území a stanovení přírůstku
odtoku v povodí pro stanovenou velikost návrhové srážky (dle ČSN 73 6101) je uvedeno v příloze
B.6 Dokumentace (Hydrotechnické posouzení).
Stavba svým charakterem nepřináší přímé výstupy do podzemních vod.
Vznik splaškových vod při provozu komunikace je možno očekávat pouze v objektech sociálního
zázemí v rámci plánovaných odpočívek v k.ú Vizovice a Lačnov. Nakládání s látkami závadnými
vodám a vypouštění odpadních vod musí být v souladu se zák.č.254/2001 Sb. o vodách.
Zneškodňování odpadních vod musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.
Výstavba
Během časově a prostorově omezeného období výstavby budou v prostoru staveniště vznikat:
 splaškové vody z hygienického a sociálního vybavení, vybudovaného pro pracovníky
dodavatelských firem. Charakter těchto odpadních vod bude odpovídat běžným splaškovým
vodám z domácností. Jejich produkce bude odpovídat celkovému počtu pracovníků. Na jednoho
pracovníka za směnu je uvažováno s produkcí cca 125 l splaškových vod.
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 voda technologická a oplachovací ze stavební a dopravní mechanizace
 srážková voda, u níž nelze vyloučit smyv olejových úkapů z povrchu staveniště.
 průsakové vody, jejichž vznik je možno vzhledem k hlubokým zářezům (3,0 – 17,0 m) a výstavbě
tunelů, očekávat.
Celkové množství odpadních vod není možno v této fázi přípravy záměru přesně stanovit, s jistotou
lze však předpokládat, že z hlediska vlivů na životní prostředí nebude podstatné. Množství splaškové
vody se bude odvíjet od organizace výstavby a postupu realizace (počet a druh použité mechanizace a
technologií, počet pracovníků). Zneškodňování odpadních vod musí probíhat v souladu s nařízením
vlády č. 61/2003 Sb. Vzhledem k dočasnosti funkce zařízení se doporučuje likvidovat vody odvozem
z betonové jímky v souladu s platnou legislativou. Je možno využít také chemických WC.
Stavební jámy budou ve všech fázích odvodňovány příkopy v patě svahů. Voda musí být
přečerpávána do sedimentačních jímek umístěných nad stavební jámou a po přečištění odvedena
příkopem či potrubím do nejbližšího vodního toku.
Nebezpečí uvedených odpadních vod nespočívá v jejich objemovém množství, ale lze je považovat
za možné zdroje havarijního znečištění okolního (především horninového) prostředí. Pro manipulaci
s ropnými látkami a mazadly je proto nutné zajistit vhodné a předpisově vybavené prostory, do
stavebních mechanismů by měly být přednostně používány ekologicky šetrná a biologicky
degradovatelná mazadla a oleje. Každé staveniště bude vybaveno pomůckami pro likvidaci
havarijního úniku ropných látek (např. VAPEX), budou zřízeny dočasné usazovací nádrže k zadržení
splachu ze staveniště při nadměrných dešťových srážkách. Zpevněné plochy pro parkoviště
stavebních strojů a dopravy budou zabezpečena proti úniku znečišťujících látek ochrannými příkopy,
které budou svedeny do sedimentačních jímek a čistících stanic. Separovaný kal (či jiné znečištění)
bude dále likvidováno jako odpad.

B.III.3. Odpady
Při provozu
Při provozu silnice vzniká poměrně malé množství odpadu ze zbytků posypových materiálů, dále
odpady z neukázněnosti uživatelů.
Při dopravních haváriích lze očekávat vznik nebezpečných odpadů souvisejících s únikem ropných
látek při havárii při provozu vozidel. Následky havárií včetně likvidace nebezpečných odpadů budou
řešeny v souladu s havarijními plány, místo havárie bude asanováno a kontaminované materiály
(nebezpečné odpady) zneškodněn specializovanou firmou.
Původcem odpadů bude provozovatel rychlostní komunikace, který bude povinen vést průběžnou
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. a v
případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně
hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce nakládat dle §
16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. Dále musí dodržovat
související vyhlášky a předpisy, především vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady, vyhlášku č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhlášku č. 376/2001 Sb. o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů.
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Tab. 29 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód
Název druhu odpadu
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 01 11
14 06
14 06 03
15 02
15 02 02
16 01
16 01 03
16 01 04
17 04
17 04 05
17 05
17 05 03
17 09
17 09 04
19 08
19 08 01
19 08 05
20 01
20 01 21
20 02
20 02 01
20 02 03
20 02 02
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 99

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
odpadní barvy a laky obsahující organická
N
likvidace oprávněnou osobou
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
likvidace oprávněnou osobou
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
sorbent a upotřebené čisticí a filtrační
N
spalování, skládkování
materiály
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) .
Pneumatiky
O
recyklace
Autovraky
N
likvidace na vrakovišti
Kovy (včetně jejich slitin
Železo a ocel
O
recyklace
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení obsahující nebezpečné
N
dekontaminace, skládkování
látky
Jiné stavební a demoliční odpady
směsné stavební a demoliční odpady
O
recyklace, skládkování
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
Odpady z čistíren
Shrabky z česlí
O
Kaly z čištění komunálnmích odpadních vod
O
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
recyklace, skládkování
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování,
štěpkování,
mulčování
jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
skládkování
zemina a kameny
O
skládkování
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
O
skládkování
zemina a a kameny
O
skládkování
uliční smetky
O
skládkování, spalování
Komunální odpady jinak blíže neurčené
O
skládkování, spalování

Činnost, při níž vzniká odpad
úkapy, havárie
odpady z používání nátěrových hmot při
údržbě
údržba
prostředky pro likvidaci havárií

pneumatiky (poškozené či z havárií)
havárie, opuštěná auta
údržba –zařízení z ocele
znečištěná zemina po havárii

v případě údržbových a rekonstrukčních
prací

nádrže
nádrže
výbojky a zářivky
sečená tráva, úpravy dřevin
údržba zeleně
údržba zeleně
odpočívky
udržba
údržba komunikací, odpad z vpustí
odpočívky

Při výstavbě
Při výstavbě budou vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi, jejichž
množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem na ekonomickou efektivnost stavby.
Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby.
Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto firmy
pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především
s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 Sb.
(katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k
nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník
MŽP 9/2003) a zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který
stanoví pro rok 2005 dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a
od roku 2012 dosažení 75 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. Tuto
kvótu také předepisuje Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje, který byl schválen v září
2004.
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Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic
bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. Odpad na bázi betonu, pokud není znečištěn
nebezpečnými látkami (dehty, oleje, atd.), bude recyklován firmami zabývajícími se recyklací
stavebního odpadu (viz. Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební
výroby uveřejněný ve Věstníku MŽP v září roku 2003).
V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, bude ho nutné roztřídit na
nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu
určených a poté buď využit nebo uložen na skládku.
Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou
současně transportním obalem. Odpad bude podle potřeby odvážen k odstranění (např. spalovny
nebezpečných odpadů). Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad
textilního materiálu, jinak se může stát složkou komunálního odpadu.
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou, jsou
druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu
výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak.
Předpokládané množství jednotlivých druhů bude vyčísleno v dalších stupních projektové
dokumentace. Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění
demoličních prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů.
Na stavbě jinde využitelné materiály (štěrk, zemina, kamenivo, obrubníky apod., bez nebezpečných
látek) budou opětovně použity pro výstavbu nové komunikace nebo dočasně uloženy pro použití na
jiných stavbách.
Na nekontaminovanou zeminu, vyhovující limitům znečištění pro jejich využití k zavážení
podzemních prostor podle a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám) se nevztahuje zákon
č. 185/2001 Sb. (limity v příloze č.9. zákona v platném znění – novelizace zák. č. 9/2009 Sb.).
Právě tato zemina však bude především ve střední části záměru představovat velký problém. Ať už je
kvalifikována jakkoliv, pro nalezení úložiště cca 4 mil. m3 zeminy bude nutná spolupráce všech
zúčastněných stran.
Tab. 30 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při výstavbě
Kód
Název druhu odpadu
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 01 11
08 01 12
12 01
12 01 01
12 01 03
12 01 13
13 01
13 02
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 10

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
úkapy, havárie z provozu stav. strojů
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků – podle použitých barev
Odpadní barvy a laky obsahující organická
N
likvidace oprávněnou osobou
odpady z používání nátěrových hmot
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
O
skládkování na skládkách S-00 odpady z používání vodorozpustných
číslem 08 01 11
nátěrových hmot
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
Piliny a třísky železných kovů
O
směsný odpad
úprava kovových prvků stavby
Piliny a třísky neželezných kovů
O
směsný odpad
úprava kovových prvků stavby
Odpady ze svařování
O
směsný odpad
svařování kovových prvků stavby
odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce odpadu
regenerace oprávněnou osobou, ze stavebních strojů
odpadní motorové, převodové a mazací oleje - zatřídí další nakládání podle § 29 ze stavebních strojů
zákona č. 185/2001 Sb.
původce odpadu
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
Plastové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
Dřevěné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
Kovové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
Kompozitní obaly
O
recyklace
třídění odpadů
Směsné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
Skleněné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
N
likvidace oprávněnou osobou
třídění odpadů
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Kód
Název druhu odpadu
odpadu

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 11 Kovové obaly obsahující
nebezpečnou
N
likvidace oprávněnou osobou třídění odpadů
výplňovou hmotu (např. azbest)
nebo zpětný odběr
včetně prázdných tlakových nádob
15 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olej.
N
spalování, skládkování
znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil,
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a
Vapex, hadry – havárie; likvidace
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
asfaltových emulzí při pokládání
látkami
vozovek
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
O
spalování, skládkování
znečištěné materiály
tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) .
16 01 03 Pneumatiky
O
recyklace
pneumatiky (poškozené či z zničené
16 06
Baterie a akumulátory
16 06 01 Olověné akumulátory
N
zpětný odběr § 38 zákona provoz vozidel
č. 185/2001 Sb.
17 01
Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 beton
O
recyklace
demolice budov, demolice betonových
konstrukcí apod.
17 01 02 cihly
O
recyklace
demolice budov
17 01 03 tašky a keramické výrobky
O
skládkování
demolice budov, kameninové potrubí
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
N
likvidace oprávněnou osobou
demolice budov
tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
O
skládkování
demolice budov
tašek a keram. výrobků neuvedené pod
č.170106
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 dřevo
O
opětné využití jako masivní demolice budov, oplocení apod.
dřevo, štěpkování, spalování
17 02 02 sklo
O
recyklace, skládkování
demolice budov
17 02 03 plasty
O
recyklace, skládkování
demolice apod.
17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné
N
skládkování, spalování
přeložky vodovodního potrubí z PVC
látky …
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet
N
skládkování
event. vrstva s dehtovým pojivem
v konstrukci rozebíraných vozovek
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03
O
recyklace, opětovné využití
frézování a demolice vozovek, zbytky
01
z čištění strojů
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 měď
O
recyklace
kabely, kovové kosntrukce
17 04 02 hliník
O
recyklace
demolice konstrukcí
17 04 05 železo a ocel
O
recyklace, znovupoužití
demolice
ocelových
konstrukcí,
odstranění svodidel
17 04 07 směsné kovy
O
recyklace
demolice ocelových konstrukcí
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými
O
likvidace oprávněnou osobou
demolice ocelových konstrukcí
látkami
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a
N
likvidace oprávněnou osobou
demontáž sítí
jiné nebezpečné látky
17 04 11 kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
recyklace, skládkování
demontáž sítí
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
N
dekontaminace
oprávněnou výkopy kontaminované zeminy
osobou, skládkování
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05
O
znovuvyužití
výkopy, sejmutá ornice, rozebírané
03
podsypy vozovky
17 06
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 05 stavební materiály obsahující azbest
O
skládkování – při manipulaci demolice – eternitová krytina
i likvidaci je nutno dodržet
příslušná ustanovení zákona
č. 258/2000 Sb.
17 06 03, izolační materiály – zatřídí původce odpadu
O, N
skládkování
demolice – event. izolační materiály
17 06 04
17 09
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně
N
likvidace oprávněnou osobou
materiál z demolic
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady
O
skládkování
materiál z demolic
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
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Kód
Název druhu odpadu
odpadu
20 01
20 01 21
20 02
20 02 01
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 03
20 03 04

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

02 a 17 09 03
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
recyklace, skládkování
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování,
štěpkování,
mulčování
jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
skládkování
Ostatní komunální odpady
směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
uliční smetky
O
skládkování, spalování
kal ze septiků a žump
O
likvidace pronajimatelem WC

Pozn.: O
N

Činnost, při níž vzniká odpad

výbojky a zářivky
pařezy a dřevní hmota z vykácené
zeleně
údržba zeleně
odpady ze zařízení staveniště
údržba komunikací, odpad z vpustí
odpad z chemických WC na zařízení
staveniště

- ostatní odpad
- nebezpečný odpad

Celý záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů (s výjimkou přebytečného výkopu) neměly významně ohrozit životní prostředí.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Provoz
Provoz na komunikacích je považován za liniový zdroj hluku, který je emitován vozidly
pohybujícími se po těchto komunikacích. Emisní charakteristikou liniového zdroje hluku
(komunikace) jsou zdrojové funkce, které charakterizují akustickou situaci v referenční vzdálenosti
komunikace.
Pro potřeby posouzení hladiny hluku byla v rámci předkládané dokumentace zpracována hluková
studie (příloha B.2). V tomto stupni byly posuzovány obytné lokality v okolí rychlostní komunikace
a stávající silniční sítě.
Plánovaná komunikace byla do výpočtu zadána v přesnosti, s jakou je ve stupni projektové
dokumentaci zpracována, tedy se všemi mosty a navrženými tunely. Výsledky je však nutno chápat
pouze jako orientační, konkrétní výškové a směrové uspořádání trasy může být v dalších stupních
dokumentace mírně upraveno.
Na trasu rychlostní komunikace bude převedena doprava především ze silnic I/49 a I/57. Podél trasy
jsou na ochranu obytných lokalit navrženy protihlukové stěny, které jsou z důvodu možných
zpřesnění v dalších stupních dokumentace navrženy i pro lokality, kde se hodnoty hluku dle výpočtů
pohybují na hranici platných limitů. Přehled navržených protihlukových stěn je uveden v kap. D.I.3.
Převedením dopravy ze stávajících komunikací na novou silnici dojde i ke změnám v rozložení hluku
z dopravy. Provedený výpočet zahrnuje hluk ze silniční dopravy, v úsecích, kde prochází trasa
Českých drah, také od dopravy železniční.
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané výsledky z výstupu modelu užitého pro prognózování
akustické situace (kompletní výsledky jsou uvedeny v příloze B.2). V tabulce jsou uvedeny hodnoty
pro vybrané body pro nulovou a základní variantu, v úseku alternativního řešení též pro příslušnou
variantu. Pro každou obec jsou uvedeny body u stávajících komunikací, při komunikaci nové (tam,
kde jsou navrženy protihlukové stěny, jsou uvedeny hodnoty hluku při jejich realizaci), a dále body v
zastavěném území mimo přímý vliv komunikací. Pro názornost jsou vybrána nejkritičtější podlaží
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(NP). Kompletní výsledky a grafické znázornění hlukových poměru pro jednotlivé varianty jsou
uvedeny v příloze B.2. Vlivy na akustickou situaci jsou popsány v kap. D.I.3.
Tab. 31 Přehled hlukového zatížení v charakteristických bodech trasy
Bod výpočtu
FRYŠTÁK
F01_č.p. 337 (nejblíže k R49)
F03_č.p.394 (u sil II/489)
VZOO01 (ZOO Lešná)
ŠTÍPA
Š01_RD č.p.67 (nejblíže k R49)
Š02_RD_č.p.266(nejblíže k R49)
Š03_č.p.279 (u sil. II/491)
Š04_č.p.202 (u sil. II/491)
VÍTOVÁ
V01_č.p.171 (u sil. II/489)
LUKOV
L01_č.p.191(u sil. II/489 okraj obce)
L02_RD (u sil. II/489 v obci)
L03_č.p.444 (nejblíže k R49)
UPL01 (rozvoj obce)
VELÍKOVÁ
VL01_RDč.p.91 (nejblíže k R49)
VL03_RDč.p.58 (u sil. III/4916)
UPVL01 (rozvoj obce)
HROBICE
HR01_RD (u sil. III/4911)

NP

Nulová

DEN
NOC
Základní Varianta Nulová Základní Varianta

2
2
1

46,5
57,0
44,0

47,7
56,0
52,5

39,5
50,1
36,6

41,7
49,2
47,6

2
2
1
1

32,5
32,2
64,1
65,3

49,8
50,2
63,9
65

25,1
24,8
56,8
57,9

45,1
45,5
56,5
57,7

2

53,1

53,1

46,1

46,9

1
2
2
2

67,5
53,7
45,9
40,4

66,4
53,7
54,0
52,1

60,7
46,8
39,0
32,8

59,5
47,6
49,1
47,3

2
2
2

29,0
63,4
30,6

50,9
59,5
52,4

21,5
55,7
23,1

46,2
51,8
47,7

2

63,1

59,2

55,4

51,5

2

34,8

55,2

27,3

50,5

2
2

50,6
45,3

48,7
50,0

43,2
37,9

42,7
45,0

2
2

40,2
42,3

51,5
50,6

32,5
34,5

46,8
45,8

2
2
2
3
5
1

53,5
47,8
53,3
56,3
63,9
73,4

54,5
52,2
53,3
55,2
62,2
71,6

46,1
39,4
44,4
47,3
54,9
64,4

49,2
47,2
47,3
48,8
55,5
64,9

2
2
2

60,9
51,8
60,6

62,2
54,2
62,8

51,9
42,8
51,6

56,8
48,9
57,5

2
2
1
2
2
2

71,5
60,6
64,2
52,2
60,9
64,0

72,6
60,2
62,7
51,6
60,4
58,7

62,5
51,7
55,2
44,0
56,2
55,4

65,9
54,0
56,2
45,8
56,3
52,2

2

55,2

53,7

49,3

48,5

OSTRATA
OS01_č.p.87 (nejblíže k R49)
HVOZDNÁ
H01_č.p.217 (u sil II/491)
H02_č.p.79 (nejblíže k R49)
BŘEZOVÁ
BŘ01_č.p.167 (nejblíže k R49)
UPBŘ01 (rozvoj obce)
SLUŠOVICE
S01_č.p. 628 (u sil II/491)
S02_č.p. 437 (okraj obce)
S04_č.p. 263 (nejblíže k R49)
S05_č.p. 549 (uvnitř zástavby)
S06_č.p. 553 (u sil II/491)
S07_č.p. 119 (u sil II/491)
VESELÁ
VE02_č.p. 235 (nejblíže k R49)
VE03_č.p.249 (uvnitř obce)
UPVE02(rozvoj obce)
LÍPA
LP02 _č.p.61(u sil. II/491)
LP03_č.p.48 (nejblíže k R49)
LP04_škola (u sil. II/491)
LP05_BD č.p.88 (u řeky)
LP06_č.p.18 (u tratiČD)
VLLP01 (u sil. II/491)
ZÁDVEŘICE
Z01_č.p.348 (mezi tratí a sil. III/0495)
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Zelená
70,8
61,2
62,9
51,9
60,3
58,4
Hnědá
55,3

Zelená
64,1
55,1
57,2
46,3
56,2
51,9
Hnědá
50,1
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Bod výpočtu

NP

Z03_č.p. 131 (u sil. I/49)
Z04_č.p. 17 (u sil. I/49)
Z07_škola č.p425 (u sil. II/492)
Z08_č.p.326 (jižní okraj obce)
Z09_č.p. 194 (u hřiště)
Z10_č.p. 148 (u sil. III/0495)
Z11_č.p. 110 (u sil. III/0496)
Z12_č.p.191 (stavení na JV okraji)
VIZOVICE
VI02_č.p.527 (u sil. III/0496 a trati ČD)
VI05_č.p.757 (u sil. I/49)
VI07_č.p.569 (u sil. I/49)
VI08_č.p. 1175 (střed města)
VI09_č.p.1276 (nové domy ul. 3.května)
VI11_č.p.606 (Lázeňská ul.)
VI12_č.p.1103 (Lázeňská ul.)
VI14_č.p. 685 (Lázeňská ul.)
VI15_č.p. 539 (Lázeňská ul.)
VI17_č.p.1041(Dělnická ul.)
VI19_č.p. 392 (jižní okraj města)
VI20_č.p.1127 (Lípová ul.)
VI21_č.p. 664 (u sil. I/49)
VI22_č.p.668 (U Dudíků)
LHOTSKO
LH02_č.p.75 (u sil. I/49)
LH03_č.p.69 (nejblíže k R49)
LH04_č.p.55 (uvnitř obce)
LH05 (nejblíže k R49)

2
2
1
3
1
2
1
2

Nulová
64,4
59,2
62,1
49,2
58,6
63,1
64,4
57,2

DEN
NOC
Základní Varianta Nulová Základní Varianta
55,8
60,8
58,1
50,0
55,5
57,8
57,8
52,9
52,2
52,4
62,2
62,2
55,5
55,6
55,6
50,9
50,4
42,8
44,9
44,5
55,5
55,9
52,2
49,9
50,4
69,0
63,1
55,6
61,5
55,7
69,6
64,4
57,1
62,0
57,1
54,9
54,8
50,8
49,3
49,3
Fialová
Fialová
55,3
55,9
50,9
50,4
50,9
54,0
50,6
58,9
48,6
45,4
64,0
64,3
61,2
57,4
57,6
49,7
48,1
45,0
44,2
42,2
50,8
46,9
42,8
45,9
41,7
46,6
42,0
30,6
42,2
38,0
45,6
40,5
32,9
41,2
36,3
51,8
43,5
30,2
47,5
39,7
45,2
39,4
34,5
40,8
35,0
56,8
51,7
38,6
52,5
47,5
57,6
57,4
40,7
53,2
53,1
52,8
52,4
40,5
48,4
48,1
56,5
56,6
62,7
49,9
49,9
53,9
54,2
40,5
49,5
49,8

1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
2

56,4
65,3
67,5
51,2
48,9
36,1
38,3
35,7
39,9
44,1
46,0
45,9
68,0
45,8

2
2
2
2

69,7
44,9
41,7
43,3

58,4
53,1
49,7
52,5

2
2
2
2
2
2
1

41,0
42,6
35,0
38,9
39,4
33,5
70,9

46,3
48,5
53,0
51,8
53,0
57,4
58,7

2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2

41,3
32,3
35,6
34,3
43,9
55,1
38,6
36,1
29,7
30,1
32,1
71,2

49,4
53,0
52,8
44,3
43,0
43,3
45,5
46,6
45,8
47,9
55,7
59,0

2

69,4

2

67,5

Oranžová

B02_č.p. 262 (Na Chrámečném)
B03_č.p. 122 (Na Chrámečném)
B04_č.p. 201(Na Chrámečném)
B06_č.p.119 (Na Chrámečném)
B07_č.p.164 (Na Chrámečném)
B10_č.p. 114 (nejblíže k R49)
B14 _č.p. 172 (u sil. I/49)

51,7
48,7
45,3
48,1

35,7
37,2
29,6
33,5
34,1
28,1
65,6

41,9
44,1
48,6
47,5
48,6
53,0
51,6

36,0
26,9
30,5
29,0
38,5
49,8
33,3
30,8
24,4
24,7
26,8
65,9

45,1
48,6
48,5
40,5
39,0
36,2
41,6
41,6
40,8
42,4
49,8
51,9

57,2

64,1

50,1

61,1

62,2

57,1

BRATŘEJOV, POZDĚCHOV
UPB01 (rozvoj obce)
B11_č.p. 64 (okraj zástavby)
B12_č.p.187 (okraj obce)
B16_č.p.166 Na Mezných
B17_č.p.112 Na Mezných
B20_č.p. 54 (nejblíže k sil. I/49-Václavák)
P01_č.p. 62[P13_č.p. 106] (mezi var.)
P03_č.p.100 [P14_č.p. 44] (lok. Rudovňa)
P04_č.p. 152 [P18] (Kúty)
P05_č.p.143 [P15] okraj obce
P07_č.p. 33 [P17] Výpusta
P08_č.p. 148 (u sil. I/49)
PRLOV
PR01_č.p. 116 (u sil. I/49)
LUŽNÁ
LŽ01_č.p.255 (u sil. I/49 a žel)
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64,5
39,6
36,3
37,9

BRATŘEJOV

58,1
50,6
44,8
48,3
Tm.
modrá
52,9
54,3
52,6
48,7
49,7
57,1
58,6
Sv.
modrá
50,2
53,3
53,2
53,3
demolice
48,3
54,8
54,7
54,4
50,2
54,0
59,0

51,3
46,5
40,6
44,2
Tm.
modrá
48,6
49,9
48,3
44,3
45,4
52,8
51,6
Sv.
modrá
45,8
48,9
48,8
48,9
demolice
43,9
50,4
50,3
50,0
45,4
49,0
51,9
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Bod výpočtu
LIDEČKO
LI01_č.p. 396 (u sil. I/49 a žel)
LI03_č.p. 314 (u sil. I/49)
LAČNOV
LA01_č.p. 133 (okraj obce)
LA02_č.p.174 (okraj obce)
LA06_č.p. 50 (okraj obce)
LA05_rozest. RD (okraj obce)
HORNÍ LIDEČ
HL03_č.p. 243 (západní okraj obce)
HL05_č.p. 289 (jižní okraj obce
HL06_č.p.326 (u žel. trati)
HL07_č.p. 77 (I Trčálků)
HL09_č.p.270(u sil. I/49 a žel)
HL10_č.p.228 (u sil. I/57)
UPHL02 (rozvoj obce Vrch)
VALAŠSKÉ PŘÍKAZY
VP01 _č.p. 64 (u sil. I/57)
VP03_škola
VP04_BD č.p.46 (u hřiště)
VP06_č.p.89 (u žel. trati)
UPVP01 (rozvoj obce)
STŘELNÁ
ST04_č.p. 13 (u sil. I/49)
ST05_č.p.105 (u žel.trati)
ST07_ č.p. 209(u 49)
ST08_ č.p. 176 (nejblíže k R49 za tratí)
ŠTUDLOV
ŠT02_č.p. 139 (nejblíže k R49)

NP

Nulová

DEN
NOC
Základní Varianta Nulová Základní Varianta

2
2

62,1
66,2

59,4
61,2

60,2
62,1

59,9
59,8

2
2
1
2

21,8
22,2
29,4
25,8

47,1
50,4
45,4
50,1

21,6
22,3
28,5
25,5

43,20
46,4
41,6
46,2

2
2
2
2
2
2
2

41,7
47,9
52,4
39,1
64,2
66,2
45,5

46,0
51,7
55,0
50,7
60,0
58,2
48,5

41,1
44,5
48,8
35,7
60,8
62,1
42,4

44,1
48,2
51,4
47,2
59,4
54,3
45,2

2
2
2
2
2

55,2
45,0
53,4
52,1
49,2

56,4
48,3
54,7
54,5
52,7

50,8
40,9
49,0
49,7
45,0

51,0
43,8
49,6
51,6
48,1

1
2
2
2

73,3
68,8
70,9
59,2

61,4
69,7
60,0
60,4

69,4
70,2
67,0
59,8

54,5
71,2
55,5
61,0

2

34,6

40,9

31,8

38,1

Oranžová

46,0
51,6
55,1
50,7
60,0
58,2
48,4

Oranžová

Oranžová

58,9
49,9
57,8
55,4
54,9

44,1
47,9
51,3
47,2
59,4
54,3
45,1
Oranžová

53,3
45,1
52,3
52,3
49,8

V kapitole C.2.3 jsou uvedeny podrobnosti o přípustných limitech ze silniční dopravy v okolí
komunikace - 60 dB ve dne (6-22 hod) a 50 dB v noci (22-6 hod).
Výstavba
Protože v současné době není znám dodavatel stavby a použití stavebních mechanismů při výstavbě
ani přístupové cesty, nelze stanovit hluk z výstavby. V další fázi projektové dokumentace budou
zpracovány zásady organizace výstavby tak, aby vlivy ze stavby byly minimalizovány.
V průběhu výstavby R49 bude okolí zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel
obsluhujících stavbu. Specifickým zdrojem hluku bude případné používání trhavin v hlubších
zářezech a při výstavbě tunelů.
Přesný počet a druh mechanizace nasazené na výstavbě záměru bude upřesněn v prováděcích
projektech jednotlivých staveb. Ze znalosti jiných staveb lze předpokládat nasazení typů
mechanizace, uvedených v kap. D.1.3, které lze charakterizovat hladinami hluku (A) ve vzdálenosti
10 m. Vzhledem k útlumu sférickou divergencí lze předpokládat tyto hodnoty hladin hluku ve vztahu
ke vzdálenosti 40 - 200 m 32 - 46 dB(A). Pak předpokládáme následující hodnoty u buldozeru 54 68 dB(A), u rypadla 50 – 60 dB(A). Celkové zhodnocení příspěvku hluku z těchto mechanismů
nelze bez znalosti plánu organizace výstavby určit, neboť tato je funkcí časového využití jednotlivých
strojů.
Hluk bude vznikat i po dopravních trasách při navážení potřebných materiálů, ale především při
odvozu přebytečného výkopu. Způsob odvozu a trasy nejsou v této fázi známy a v průběhu další
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přípravy je nutno využít všech možností pro minimalizaci hluku na okolních silnicích např. využitím
železnice.
Podrobnější hlukovou studii na výpočet hluku z výstavby a případný návrh opatření ke snížení
hlukové zátěže z výstavby je možné zpracovat až na základě výše uvedených údajů. Hluková studie
pro hluk z výstavby bude zpracována po stanovení jednotlivých výstavbových etap a vypracování
podrobného plánu organizace stavby dle vybraných zhotovitelů stavby, pokud to bude vyžadovat
hygienická stanice.

Vibrace
Provoz
Vlastní doprava po rychlostní silnici nebude zdrojem vibrací s přímým vlivem na obytnou zástavbu.
Výjimku tvoří případně neudržované mostní závěry, kde může docházet k rytmickým nárazům.
Výstavba
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp. použitím
speciálních technologií, příp. průjezdy těžkých nákladních automobilů obytnou zástavbou (dopravní
obsluha staveniště). Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat většinou v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby, vznik vibrací, které by měly vliv na statiku objektů se
nepředpokládá.
Významným zdrojem otřesů bude případné používání trhavin ve skalních zářezech, při výstavbě
tunelů hloubených i ražených. V těchto případech budou zpracovány a odsouhlaseny projekty
trhacích prací s ohledem na nejbližší zástavbu.
Zdrojem vibrací v okolních obcích může být i nadměrná přeprava, související s přemisťováním
přebytečných výkopů.

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

B.III.5. Doplňující údaje
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Realizací záměru dojde k nevratnému zásahu do struktury a tvářnosti krajiny, proto bylo zpracováno
hodnocení vlivů na krajinný ráz (příloha B.9).
Rozsah terénních úprav je ovlivněn především utvářením terénu, největší rozdíly mezi niveletou
silnice a terénem vzniknou ve střední hornaté části trasy od Vizovic po Horní Lideč. V pahorkovitém
terénu od Fryštáku po Vizovice bude trasa poměrně respektovat terén, největší násypy nepřekročí
12 m, zářezy dosahují hloubky 15 m. Od Vizovic pak bude zásah podstatně tvrdší, niveleta silnice
povede příčně přes úzká údolí až 50 m nad terénem, případně pod ním. Tyto zásahy lze zmírnit pouze
realizací velkých mostů a tunelů. V závěrečné části trasy od horní Lidče bude rozdíl nivelety a terénu
± 15 m.
Z toho vyplývá, že především ve střední části od Vizovic až po Horní Lideč bude nová komunikace
představovat zásah do krajiny, projevující se výraznými technickými díly, především dlouhými a
vysokými mosty přes údolí. Rozsah těchto děl je zřejmý z podélných profilů v příloze B.1.2.
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Dalším významným zásahem je nutnost realizace zářezů, které jsou při velké hloubce ve vhodných
místech nahrazeny tunely. Zářezy nepředstavují vizuální zásah do krajiny, ale jsou především
zásahem do geologického podloží a v některých případech si vyžádají, vzhledem k charakteru
podloží, provedení sanačních úprav (příloha B.6.1). Stabilitu zářezů a jejich vizuální působení budou
podstatně zlepšovat vegetační úpravy svahů.

Zemní práce
Bilance zemních prací
Členitý terén způsobuje, že především ve střední části záměru se budou střídat zářezy a násypy (často
však nahrazené mosty). Z hlediska využitelnosti do násypů je materiál v technické studii rozdělen do
tří kategorií z hlediska vhodnosti použití do násypů:


vhodný – materiál z rubanin tunelů a hlubokých zářezů



podmíněně vhodný – materiál méně vhodných hornin, u kterých lze dosáhnout zlepšení malou
směsí hydraulických nebo pomalu tuhnoucích pojiv Je použitelný pro jádra násypů, je třeba
uvažovat s úpravou tohoto materiálu s využitím hydraulických pojiv (vápnění, úprava cementem).



nevhodný –nepoužitelné měkké a rozbřídavé materiály

Místa výskytu deluviálních sedimentů představují nebezpečí vzniku plíživých a sesuvných pohybů.
Sklony svahu zářezů se předpokládají 1 : 1,75 s navržením sanačního přísypu svahů z kvalitního
nesoudržného materiálu. Při vlastní těžbě zářezů je třeba zohlednit klimatické a hydrogeologické
poměry. Vzhledem k existenci sesuvů bude nutné zajistit jejich sanaci, jak je popsáno v kap. D.I.6.
V technické studii byly zjištěny kubatury zemních prací hlavní trasy i ostatních hlavních objektů.
Tab. 32 ukazuje bilanci zemních prací červené základní varianty v m3 jednak po jednotlivých
stavbách, jednak v celém posuzovaném úseku.
Tab. 32 Přehled zemních prací (m3)
Stavba
Celkový
4902.2
4903
4904
4905
Celkem

1 878 197
3 634 502
2 254 507
1 261 170
9 028 376

Výkop
Podmín.
Vhodný
Nevhodný
vhodný
619 805
755 035
503 357
1 199 385 1 461 070
974 047
743 987
906 312
604 208
416 186
506 990
337 994
2 979 363 3 629 407
2 419 606

Násyp

Celková

1 911 228
-33 031
1 078 411 2 556 091
1 045 147 1 209 360
836 415
424 755
5 035 414 4 157 175

Bilance
Bez nevh. Jen vhodný
výkop
výkopu
-536388
-1 291423
1 582 044
120 974
440 939
-465 373
86 761
-420 229
1 573 356 -2 056 051

Z bilance vyplývá, že celkový přebytek výkopového materiálu je cca 4 mil. m3 zeminy, kterou bude
nutno někde trvale deponovat. Tento přebytek vzniká především ve střední části trasy při přechodu
Vizovických vrchů, kde jsou násypy nahrazovány přemostěním. Uvažujeme-li s využitím podmíněně
vhodných materiálů do jádra násypů, pak pouze ve stavbě 4902.2 vzniká deficit násypového
materiálu, který je nutno opatřit buď z následujících staveb, případně odjinud.
Variantní řešení celkovou bilanci nijak významně neovlivní. Vliv jednotlivých variant ve vztahu
k základní červené variantě lze charakterizovat následovně:





Lípa, zelená – zvětší se objem výkopu, zmenší se objem násypu, bilance je vyrovnanější
Zádveřice, hnědá – podstatně se zvětší objem výkopu, méně pak násypu, značný přebytek
Vizovice, fialová – tunelem se podstatně sníží výkopy, zvětší se násypy, menší přebytek
Bratřejov, tmavě modrá – výkopy jsou stejné, zvětší se objem násypů, mírně lepší bilance
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Lhotsko, oranžová – zvětší se objem výkopů i násypů, zlepší se bilance
Pozděchov, světle modrá – menší objem výkopů i násypů (nahrazeny mosty), bilance stejná
MÚK Horní Lideč – základní varianta v zářezu, variantní řešení v násypu

Problematika materiálových lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu a upřesnění
vhodnosti zemin do násypu bude řešena v rámci dalších stupňů projektové přípravy.
Bilance ornice
V technické studii byla zjištěna i předběžná bilance humózních vrstev, tj. množství sejmuté ornice,
příp. podorničí a potřeba pro ohumusování svahů a dalších ploch, výsledky jsou pro základní variantu
uvedeny v Tab. 33, výsledky pro ostatní varianty se v globálu nebudou významně lišit. Přebytečná
ornice bude umístěna podle pokynů orgánu ochrany ZPF.
Tab. 33 Bilance ornice (m3)
Stavba Sejmutí ornice Humusování Přebytek
4902.2
343 946
152 998
190 948
4903
338 560
141 960
196 600
4904
205 001
87 246
117 755
4905
150 825
112 389
38 436
Celkem
1 038 332
494 593
543 739
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ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Širší území
Zlínský kraj leží ve východní části České republiky, kde se prolínají tři národopisné oblasti –
Valašsko, Haná a Slovácko. I to je příčinou neobyčejné přírodní a kulturní rozmanitosti kraje.
Valašsko je národopisný a kulturní region, který lze vymezit přibližně územím okresu Vsetín a
jihovýchodní částí okresu Zlín kolem města Valašské Klobouky. Územní rozsah není možné vymezit
jednoznačně (kromě východní hranice, která je dána státní hranicí se Slovenskem). Přechodné oblasti
jsou Podřevnicko (oblast kolem Zlína) - přechod mezi Slováckem, Hanou a Valašskem, avšak s
výrazně převažujícím valašským vlivem, obvykle se řadí k Valašsku.
Navíc existují různá hlediska, podle nichž se region vymezuje - typ krajiny, bývalý způsob života,
kroje, nářečí. Dříve hlavní roli hrálo hospodářství, Valašsko bylo tam, kde se provozovalo valašské
pastevectví. Později, kdy pastevectví upadalo, se region vymezoval podle kroje a nářečí. Dnes hraje
hlavní roli identita obyvatel - Valašsko je tam, kde se lidé považují za Valachy. Toto pojetí také
zahrnuje nejširší území (za Valachy se považují i obyvatelé Zlína). Dále se Valašsko rozděluje na
jádro regionu, okraj a přechodné oblasti. Za jádro je obvykle považováno Horní Vsacko, Vsetínsko,
Rožnovsko a oblasti kolem Valašského Meziříčí na severu a Valašských Klobouk na jihu. Na okraji
leží např. Slavičín či Vizovice, které jako brána Valašska prosluly pálením pravé valašské slivovice.
Z hlediska biogeografického členění (Culek et al. 1996) tvoří širší území navrhovaného záměru
Zlínský (3.7), Hostýnský (3.8) a Vsetínský (3.9) bioregion.

Obr. 1 Širší území
Za hranicemi se Slovenskem přechází trasa navrhovaného záměru do Trenčínského kraje do území
spadajícího pod územní obvod Púchov.
Dotčené území
Podle charakteru krajiny lze území potenciálně dotčené navrhovaným záměrem rozdělit do čtyř částí
– mírně pahorkovité široké území mezi Fryštákem a Slušovicemi se zužuje do údolí toků Lutoninka a
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Bratřejovka a přes Vizovickou vrchovinu přechází do sníženiny mezi dvěma horskými masívy Bílých
Karpat a Beskyd odvodňovanou toky Seninka a Střelenka.
Nejnižší pahorkovité partie na západě sledovaného území byly osídleny v předhistorické době, vyšší
části východněji teprve ve středověku. Od 16. století se výrazněji projevily důsledky osídlení
valašské kolonizační vlny spojené s trvalým odlesněním, pasekářským hospodařením a maloplošnou
zemědělskou výrobou. Osídlení západní části je rovnoměrnější, ve východní části jsou sídla umístěna
v údolích podél toků.
Krajina je tvořena (kromě nejvyšších poloh) charakteristickou mozaikou lesů, polí a pastvin. Lesy
mají místy přirozenou druhovou skladbu, většinou jsou přeměněné na lignikultury smrku či borovice.
Ochranu přírody reprezentují především přírodní parky Hostýnské a Vizovické vrchy, vyhlášená
maloplošná chráněná území a definované prvky územního systému ekologické stability.
Ostatní složky životního prostředí odpovídají charakteru zájmového území a nevykazují mimořádné
hodnoty, které by je činily neprůchodné ve vztahu k navrhovanému záměru.
Tab. 34 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území
Environmentální charakteristiky

Výskyt Poznámka

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Zvláště chráněná území
Území přírodních parků
Významné krajinné prvky,
Památné stromy
Lokality Natura 2000
Území historického, kulturního
Území archeologického významu
Území hustě zalidněná
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Klimatické poměry
Ovzduší
Hluk
Geomorfologie
Geologie
Hydrogeologie a podzemní voda

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Povrchová voda
Půda
Seismicita
Radonové riziko
Flora
Fauna
Krajina
Turistika
Chráněná území podle zvláštních zákonů
Ochranná pásma

+
+
+
+
+
+
+

+

Nadregionální, regionální i lokální ÚSES
několik maloplošných území a 2 CHKO mimo trasu
Přírodní parky Hostýnské vrchy a Vizovické vrchy
Značný počet VKP
Památné stromy především v obcích
Několik lokalit mimo trasu
Městská památková zóna Vizovice
2 lokality v koridoru trasy
26 potenciálně dotčených obcí

Kromě větších obcí poměrně malé znečištění
Klidová oblast, silniční doprava v obcích
Členitý terén
Sesuvná území
Vodní zdroje Pozděchov, pramenná oblast pro studny
Bratřejov, Lhotsko a okolí.
Značné množství vodních toků
Zemědělská půda a lesní půda

Málo dotčená oblast
Významné migrační koridory
Členitý terén, přírodní parky
Turistické stezky a cyklostezky
železniční tratě, vedení VN, OPVZ

Charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území je popsána
v následujících kapitolách C.2.
Koridor, ve kterém je navržena silnice R49 lze rozdělit na tři rozdílné oblasti co se týče rozsahu
stávající infrastruktury.
Západní oblast od Fryštáku až po Vizovice (km 19,0 – 36,0) lze charakterizovat jako oblast s
rozvinutou infrastrukturou – rozsáhlejší síť komunikací (zejména silnice I/49, II/491, II/492),
železniční trať ČD, blízkost zástavby nebo přímo souvislá zástavba v úseku Lípa – Vizovice,
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průmyslová zóna Lípa-Zádveřice, časté křížení inženýrských sítí (zejména vzdušných vedení VVN a
VN v oblasti trafostanice Slušovice). Výstavba silnice R49 si vyžádá zábory především zemědělské
půdy.
Střední oblast, kdy trasa silnice R49 od km 36,0 postupně vstupuje na území Vizovických vrchů a
překonává střídavě úbočí a příčná údolí jejich hřebene, se infrastruktura vytrácí, vyskytuje se
většinou roztroušená zástavba rodinných domků, zemědělských usedlostí a rekreačních objektů s
minimálním výskytem inženýrských sítí, dopravní síť představují pouze polní a lesní cesty. Koridor
prochází rozsáhlým lesním komplexem od obce Bratřejov až k obci Lačnov (km 41,0 – 49,0), pro
těleso silnice R49 bude nutný především zábor lesní půdy.
Východní úsek od obce Lačnov po státní hranici ČR/SR lze charakterizovat jako oblast s mírně
rozvinutou infrastrukturou (malá průmyslová výroba, zemědělské farmy, síť místních komunikací a
polních cest). Dopravní infrastrukturu tvoří především křižující silnice I/57 v oblastí obcí Horní
Lideč a Valašské Příkazy a v oblasti Střelné ke státní hranici souběžná stávající silnice I/49. Obě tyto
komunikace ztratí po vybudování silnice R49 a přeložky silnice I/57 částečně dopravní význam a
budou přeřazeny do silniční sítě II. třídy. Koridor silnice R49 se převážně pohybuje na zemědělských
pozemcích, pouze před státní hranicí vstupuje do lesního komplexu (km cca 58,5 – 59,5).
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C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.2.1. Obyvatelstvo a využívání území
Osídlení
Celé území stavby spadá do Zlínského kraje, který je svojí rozlohou 3 964 km2 nejmenším krajem
v republice. Hustota zalidnění 149 obyvatel na 1 km2 je mírně vyšší než republikový průměr.
V celém kraji se nenachází žádné město s více než 100 000 obyvateli. Počet mladých lidí převyšuje
počet důchodců, což oblasti poskytuje dostatek pracovních sil pro rozvoj v nejbližších letech.
Populace je z velké části tvořena venkovským obyvatelstvem. I když statistiky naznačují určitý odliv
obyvatelstva z venkova, kvalita života v něm i nadále zůstává poměrně vysoká. Je to dáno jednak
obecně klidnějším prostředím, ale také soudržností místních lidí a stále relativně velmi dobrými
sousedskými vztahy. V místní socioekonomické struktuře sehrává nezastupitelnou roli specifický jev,
kterým je sousedská výpomoc. I díky vzájemné podpoře při nejrůznějších potřebách dosahují lidé s
relativně nízkými příjmy stabilní životní úrovně. K výrazným vlastnostem místní populace patří
rovněž intenzivní náboženské cítění a silné vztahy ke krajině a půdě.
Zatímco v západní části území mezi Fryštákem a Zádveřicemi umožňovala konfigurace terénu
poměrně rovnoměrné rozmístění obcí, kopcovitý terén východní části území vedl k zakládání obcí
v údolí podél toků.
Z níže uvedeného obrázku je zřejmé, že trasa komunikace je navrhována (ve směru západ – východ)
nejprve hustě osídleným územím, ve střední části v oblasti Pozděchova a Lačnova je vedena územím
s malou hustotou obyvatel, v závěrečném úseku je území opět více obydleno.

Obr. 2 Hustota osídlení
Dle údajů Českého statistického úřadu je možno dotčené území okresu Zlín a Vsetín charakterizovat
následujícími údaji (k 1.1.2006):
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Tab. 35 Hustota zalidnění, počet obcí a hlavní ukazatele věkové struktury
Okres

Hustota zalidnění na 1 km2

Počet obcí

Zlín
Vsetín

187
128

87
59

Podíl obyvatel v % ve věku
0-14
65+
14,4
15,0
15,3
13,7

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/3D0045C65D/$File/4032060102.pdf

Dle údajů Statistického lexikonu obcí ČR 2005 byla sestavena Tab. 36 zahrnující obce nebo jejich
části, které budou pravděpodobně dotčeny realizací záměru, tedy obce z kap. B.I.3, doplněné o obce
u silnic, ze kterých bude doprava převedena na R49. Uvedené vzdálenosti okraje obcí od budoucí
rychlostní komunikace (jsou zjištěny z dostupných mapových podkladů pro základní červenou
variantu). Vzdálenost 0 vyjadřuje, že okraj obce je v těsné blízkosti navrhované komunikace nebo že
tato komunikace obcí prochází. Celkový počet obyvatel v tabulce je cca 31 000, do přehledu není
zařazeno vlastní město Zlín s cca 56 000 obyvateli, jsou uváděny pouze jeho části u navrhované
komunikace.
Tab. 36 Potenciálně dotčené obce
obec

Část obce

Fryšták

Fryšták
Dolní Ves u Fr.
Horní Ves u Fr.
Vítová

Lukov
Zlín

Kašava
Hrobice
Ostrata
Hvozdná
Březová
Slušovice
Veselá
Lípa
ZádveřiceRaková

Velíková
Štípa
Klečůvka

Lípa
Zádveřice

obyv. celkem /
Okraj obce Celkem Domy trvale Domy
celkem domy celkem
od R49*(m) obyvatel obydlené
880
1415
318
348
4,1
1385
529
156
205
2,6
1250
1305
326
365
3,6
906
224
71
97
2,3
400
1676
356
400
4,2
410
480
133
153
3,1
340
1685
449
500
3,4
440
312
76
90
3,5
2312
882
218
267
3,3
2115
449
112
142
3,2
70
346
102
115
3,0
615
988
261
313
3,2
390
443
126
135
3,3
240
2985
514
549
5,4
55
718
190
213
3,4
770
613
189
205
3,0
0
932
273
313
3,0

Horníky Trávníky
Dolní Trávníky

475
0

Vizovice –střed
Na Janově hoře
Lázně
Hrušov

360
185
0
120
165
310
75
1736
525
2240

Vizovice

Lhotsko
Bratřejov

Bratřejov
Na chrámečném

Ublo
Pozděchov
Prlov

PRAGOPROJEKT, a.s.

77
61
4352
1199
28
nezj.
nezj.
239
626
133
255
586
549

27
25
848
203
12

36
46
1018
253
26

2,1
1,3
4,3
4,7
1,1

65
170
37
77
158
135

87
217
42
103
221
162

2,7
2,9
3,2
2,5
2,7
3,4
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Část obce

Valašská Polanka Valaš.Polanka
Lužná
Heinzův mlýn
Lužná
Lidečko
Lidečko
Tichov
Lačnov
Horní Lideč
Valašské Příkazy
Střelná

obyv. celkem /
Okraj obce Celkem Domy trvale Domy
celkem domy celkem
od R49*(m) obyvatel obydlené
4550
1153
265
306
3,8
4400
20
8
8
2,5
4500
498
139
193
2,6
1520
1788
411
475
3,8
1390
327
77
107
3,1
140
872
216
260
3,4
470
1397
277
299
4,7
90
232
51
61
3,8
360
625
153
192
3,3

* základní červená varianta

Mimo soustředěnou zástavbu obcí se v území nachází řada rekreačních objektů. Lze zde nalézt
chatové osady i soliterní rekreační budovy, některé přebudované z původních domů, jiné nově
vystavěné. V katastru Pozděchov je zřízen lyžařský vlek.

Chatová osada u Ostraty

Lokalita Kúty s lyžařským vlekem

Zaměstnanost
Zlínský kraj si mezi kraji ČR udržuje v nezaměstnanosti střední pozici. V roce 2006 se zařadil se 7,1
% na 8. místo a v následujícím roce 2007 (5,5 %) klesl o jednu příčku na 9. místo. Míra
nezaměstnanosti mužů ve Zlínském kraji dosáhla v roce 2007 výše 4,6 % (v roce 2006 5,3 %) U žen
byla nezaměstnanost 6,6 % (v roce 2006 9,3 %).
V souvislosti se současnou ekonomickou krizí nezaměstnanost v celé republice stoupá, zlínský okres
vykazoval v prosinci 2008 zhruba průměrný nárůst.

Průmyslová výroba
Zlínsko bývalo v minulosti plným právem považováno za ekonomicky silnou oblast s výraznou
koncentrací velkých průmyslových podniků. Dosavadní průmyslový potenciál kraje je založen na
existenci dříve klíčových strojírenských výrobních podniků. Značný význam mají závody
zpracovatelského průmyslu, zejména: obuvnického, dřevozpracujícího, kožedělného a dále chemie,
gumárenství, potravinářství. Ty dosud patří k předním zásobovatelům spotřebního zboží na českém
trhu. Na území okresu Zlín působí celkem 235 podniků a obchodních organizací, průmysl je
orientován především na strojírenskou a obuvnickou výrobu, najdeme zde rovněž několik
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významných stavebních a projekčních společností. V okrese Vsetín působí zejména podniky
strojírenské, elektrotechnické, textilní a je sem soustředěn průmysl sklářský a gumárenský.
Přibližně od poloviny 90. let se hospodářsky stabilní pozice Zlína a celé východní Moravy začala
otřásat v důsledku privatizace a restrukturalizace průmyslu. Negativní roli sehrála také špatná
dopravní obslužnost území, odtržení od Slovenska, s nímž do té doby fungovaly významné obchodní
vztahy, a rovněž rozpad většiny zavedených vědecko-výzkumných pracovišť. Důsledkem je současná
podprůměrná tvorba hrubého domácího produktu, třebaže je region nadále vnímán jako bohatá a
dynamická oblast v rámci České republiky.
Nejvíc lidí je zaměstnáno v těchto oborech:
 v průmyslu
 ve stavebnictví
 v dopravě, skladování a spojích
 v oblasti obchodu, pohostinství, ubytovacích služeb a oprav motorových vozidel
 v obchodu s nemovitostmi.
V koridoru záměru, případně v jeho blízkosti se nalézají větší průmyslové a zemědělské areály:


Lukov – na jižním okraji obce je zemědělský areál mimo koridor – Podhoran Lukov a.s.




Velíková – průmyslový areál různých firem mimo koridor
Ostrata na JZ okraji průmyslový areál, na JZ okraji zemědělský areál zasahují do koridoru



Mezi Veselou a Slušovicemi je trafostanice E.ON a průmyslový areál Yoplait Czech prakticky ve středu
koridoru




Slušovice – západní část spoluvytváří několik průmyslových areálů, částečně zasahujících do koridoru
Veselá – ve východní části obce je zemědělský areál mimo koridor



Mezi Zádveřicemi a Lípou je několik průmyslových areálů, do koridoru zasahuje areál mezi Dřevnicí a
Lutoninkou, kde sídlí několik firem



Zádveřice – podél stávající silnice se po obou stranách nacházejí areály komerčně využívané jak pro
průmyslové, údržbové a zemědělské účely



Vizovice – na jižním okraji města je průmyslový areál mimo koridor a zemědělský areál v těsné blízkosti
koridoru, na JV okraji města zasahuje do severního okraje koridoru velký zemědělský areál a na jižním
okraji je menší zemědělské zařízení



Bratřejov – na západním okraji obce je zemědělský areál mimo koridor




Lačnov – východně od obce je původně zemědělský, nyní výrobní areál v koridoru
Mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy jsou zemědělské areály na obou okrajích koridoru




Střelná – na jižním okraji obce je průmyslový areál
V těsné blízkosti státní hranice je v jižní části koridoru zařízení ZVI – střelnice

Zemědělské a lesní hospodářství
Zemědělská půda v nižších oblastech, využívaná pro pěstování produktů ve Zlínském kraji, je
ohrožována řadou negativních faktorů, které ovlivňují produkční i ekologické funkce půdy a v
konečném důsledku i ekonomické přínosy z hospodaření. K nejvýznamnějším negativním faktorům
patří vodní a větrná eroze, zástavba a lokálně i kontaminace. Největší ekologické i hospodářské ztráty
vznikají působením vodní eroze, protože tento negativní faktor zasahuje poměrně velkou rozlohu
zemědělské půdy. Je to dáno geologickými podmínkami (geologický substrát karpatského flyše, často
s tenkou vrstvou spraše) a zorněním stále ještě velkého procenta svažitých pozemků.
Druhou oblast tvoří horská území, zde dominuje živočišná výroba. Významné místo zde zaujímá také
chov koní. Horské louky a pastviny poskytují možnosti pro specifické formy zemědělské produkce,
PRAGOPROJEKT, a.s.
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například pastevectví a další aktivity, jež souvisí se zachováním svébytného rázu krajiny i kultury.
Jde o turisticky atraktivní projekty, které však dosud nejsou dostatečně využity.
Zemědělský půdní fond představuje v jednotlivých dotčených obcích značnou část celkové plochy
katastru, nejvíce v území kolem Zlína 60 – 70 %, méně ve východní části území 40 – 50 % a nejméně
v obcích v dotyku s přírodními parky pouze 30 – 40 %.
Cílem ekologického zemědělství je obhospodařovat zemědělskou půdu s minimalizací všech forem
znečištění plynoucí ze zemědělské činnosti při produkci kvalitních potravin.
Lesy zaujímají velkou část kraje, v míře lesnatosti kraj přesahuje celostátní průměr. V České
republice je lesnatost (podíl porostní plochy z celkové plochy) 32,9 % , na jednoho obyvatele tedy
připadá 0,25 ha lesa. Lesnatost ve Zlínském kraji (38,9%) se pohybuje nad průměrem ČR, zastoupení
v lesa je však značně nerovnoměrné a v rámci jednotlivých ORP je velmi odlišné.
Míra lesnatosti kraje stoupá směrem na východ, nejvyšší je na Vsetínsku. Přírodní podmínky jsou
velmi pestré od komplexů lužních lesů při řece Moravě přes pestré smíšené lesy v pahorkatinách
(Chřiby, Vizovická vrchovina, Hostýnské vrchy) po horské smíšené a listnaté lesy v Bílých
Karpatech, Javorníkách a Beskydech.
Podíl lesů ve sledovaném území koridoru je největší v obcích na úbočí kopců kde dosahuje 50 –
60 % a naopak kolem Zlína klesá až na 10 – 30 %.
Snížení nahodilých těžeb je až na výjimky (klimatické změny, extremní vichřice) v možnostech
lesních hospodářů. Je nutné zakládat lesy odolné a řádně je vychovávat. Nevychovávané lesy jsou
mimořádně náchylné na poškození zejména abiotickými činiteli. Dále je nutné v rámci ochrany
kvality dřevní hmoty zabránit neopodstatněnému zvyšování obmýtí, kdy staré porosty jsou intenzivně
napadány hnilobami a mimo vlastní ekonomické ztráty na kvalitě dřeva se rapidně snižuje jejich
statická stabilita.
Zakládání odolných lesů, zejména s využitím přirozené obnovy naráží na problém zvěře, která
selektivním okusem ovlivňuje dřevinou skladbu a ochrana proti zvěři zatěžuje ekonomiku lesních
majetků.

Doprava
Hustota silniční sítě na území kraje je dle údajů v Generelu dopravy Zlínského kraje dostatečná, resp.
svou hodnotou odpovídá potřebám dopravního napojení všech měst a obcí na silniční síť a jejich
dopravní obsluhy. S hustotou 0,53 km silnic na km2 je však Zlínský kraj v rámci České republiky až
na posledním místě. Základní komunikační systém území je tvořen především sítí silnic I.třídy, které
zároveň tvoří nejvyšší úroveň tohoto systému, doplněná silnice II. a III. třídy.
Hustota železniční sítě ve Zlínském kraji je 0,089 km na km2 plochy. Tato hodnota je nejnižší v celé
České republice. Hlavní mezinárodní železniční koridor prochází severojižním směrem ve směru
(Přerov) – Hulín – Otrokovice – (Břeclav). Regionální dráhy navazují na severo – jižní koridorovou
trasu. Na území kraje se nachází dva železniční hraniční přechody a to na státní hranici se
Slovenskou republikou.
Mezi Štípou a Velíkovou se nachází zpevněná letištní plocha
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Služby, rekreace a cestovní ruch
Region je protkán hustou sítí dobře značených turistických a cyklistických tras (viz kap. C.2.8.).
V širším území je řada zajímavých lokalit od historických památek po přírodní zajímavosti. V
Pulčinských, Lačnovských, Lukovských nebo v Čertových skalách lze provozovat horolezectví.
Rozvoj cestovního ruchu výrazně přispívá k rozvoji ekonomiky území, negativním důsledkem je vliv
na životní prostředí v důsledku využívání nejrychlejších a nejpohodlnějších, ne však nejšetrnějších
druhů dopravy a možný vliv nekontrolované návštěvnosti některých oblastí turisty. Pozitivním
důsledkem je motivace správců a majitelů k většímu důrazu na kvalitu nabízených služeb i péči o
pamětihodnosti.
V poslední době se dynamicky rozvíjí nabídka služeb ve sféře cestovního ruchu Lázně, včetně
Luhačovic, umožňují ozdravném pobyty a nabízejí i možnosti sportovního vyžití. Další možností
rozvoje území jako regionu horského a venkovského je vytváření podmínek pro agroturistiku a
hipoturistiku, zejména jde o podporu vzniku farem a statků tohoto druhu, od dopravní infrastruktury
opět až po propagaci těchto center.
V obcích podél koridoru se nacházejí sportoviště (převážně fotbalová hřiště), jejich umístění je
znázorněno v příloze A.3, v Pozděchově je provozován lyžařský vlek.

Mikroregiony
Mikroregion je region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové
mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro
čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.
V území záměru existuje několik mikroregionů, některé obce jsou členy více mikroregionů.
Tab. 37 Přehled mikroregionů
Název

Účel

Sídlo

Dotčené členské obce

Dobrovolné sdružení rozvoj regionu
obcí Hornolidečska

Francova
Lhota

Dobrovolný
svazek rozvoj regionu
obcí - Mikroregion
Slušovicko
Vzájemná
spolupráce
Lukovské podhradí

Slušovice

Horní Lideč, Lačnov, Lužná, Pozděchov,
Prlov, Střelná, Študlov, Valašská Polanka,
Valašské Příkazy
Březová, Hvozdná, Ostrata, Slušovice, Veselá

Fryšták

Lukov, Fryšták

Mikroregion
Jižní rozvoj regionu
Valašsko
Mikroregion Vizovicko spolupráce a koordinace

Štítná nad
Vláří
Vizovice

Lačnov, Študlov, Tichov, Valašské Příkazy

v oblasti
cestovního
ruchu,
ekologických
projektů a ochrany životního prostředí,
rozvíjení kultury, obnovy tradic a
lidových řemesel, dopravní obslužnosti
a sportovních aktivit.

záměrů v
oblasti hospodářství,
zemědělství,
kultury, sportu a sociální péče v
členských obcích

Sdružení
obcí
Mikroregion Vsetínsko,
dobrovolný svazek obcí
Sdružení
obcí
mikroregionu Ploština

PRAGOPROJEKT, a.s.

zpracování
integrovaného Vsetín
projektu
rozvoje
řešení
společných programů
Pořádání
kulturně Újezd
společenských akcí

Bratřejov, Lhotsko, Vizovice, Zádveřice Raková
Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Lužná,
Pozděchov, Prlov, Střelná, Študlov, Valašská
Polanka, Valašské Příkazy,
Tichov
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C.2.2 Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Podnebí zájmové oblasti je mírně teplé, v chráněných nízkých polohách až teplé. Dle mapy
klimatických regionů (Quitt, 1971) náleží řešené území do mírně teplé oblasti MT7 s ostrůvkovitým
výskytem oblastí MT2 a MT6.
Uvedené oblasti jsou charakterizovány následujícími daty:






MT7 - počet letních dnů 30 až 40, počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 až
ve vegetačním období 400 až 450 mm.
MT2 - počet letních dnů 20 až 30, počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 až
ve vegetačním období 450 až 500 mm.
MT6 - počet letních dnů 30 až 40, počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 až
ve vegetačním období 450 až 500 mm.
CH7 - počet letních dnů 10 až 30, počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 120 až
ve vegetačním období 500 až 600 mm.

160, srážkový úhrn
160, srážkový úhrn
160, srážkový úhrn
140, srážkový úhrn

Dle klasifikace z Atlasu podnebí ČSR 1958 patří území do mírně teplé oblasti. Směrem od západu
k východu přechází okrsek B3 (od Zlína) přes B5 až po B8 (u hranic ČR/SR).





Okrsek B3 – mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový
Okrsek B5 – mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinový
Okrsek B8 – mírně teplý, vlhký, vrchovinový

V Tab. 38 jsou sumarizovány hodnoty průměrné teploty vzduchu a úhrn srážek za období 1961 –
1990 pro stanici Holešov, která je vzdálená cca 9 km (vzdušnou čarou) od Fryštáku.
Tab. 38 Průměrné srážky (v mm) a průměrné měsíční teploty vzduchu (ve °C) – dlouhodobé
normály za období 1961 – 1990, stanice Holešov
měsíc
I
II III IV
V VI VII VIII IX
X XI XII rok
srážky 27,8 29,2 29,2 42,5 68,9 88,0 78,0 77,6 48,4 41,4 45,6 38,6 615,4
teplota -2,4 -0,3 3,6 8,7 13,7 16,6 18,0 17,6 13,9 9,0 3,7 -0,4 8,5
Srážky jsou poměrně vydatné, což je dáno návětrnou polohou na úpatí vyšších karpatských pohoří a
zřetelně rostou směrem od úvalů k východu.
Tab. 39 Hodnoty klimatických veličin – měřící stanice Holešov – údaje z posledních let
Klimatická veličina/ rok
Průměrná roční teplota (°C)
Roční úhrn srážek

2004
9,1
539,5

2005
8,8
696,9

2006
9,4
659,7

2007
10,2
758,1

Průměrná roční teplota vzduchu za období 1961 – 2000 se pohybuje v rozmezí 7,1 - 8°C západně od
Zlína, směrem na východ se snižuje na rozmezí 6,1 - 7°C. Vliv teplých úvalů je zřetelný při
západním okraji bioregionu. Z Tab. 39 vyplývá, že průměrná roční teplota byla v posledních letech
vyšší než průměr za předcházejících 30 let. Průměrný roční úhrn srážek byl vyjma roku 2004 vyšší
než dlouhodobý průměr.
Srážky jsou celkově poměrně vydatné, což je dáno návětrnou polohou na úpatí vyšších karpatských
pohoří a zřetelně rostou směrem od úvalů k východu, k úpatí Bílých Karpat a Hostýnských vrchů.
Průměrný roční úhrn srážek z let 1961 – 2000 se pohybuje v intervalu mezi 650-700 mm a směrem
na východ se zvyšuje na hodnoty 700-800 mm. Podle údajů za roky 1901 – 1950 srážek od západu
k východu přibývá – Holešov 690 mm, Vizovice 795 mm, Lidečko 903 mm ročně.
Počet dnů se sněhovou pokrývkou je v Holešově 46, zatímco v Lidečku 79.
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Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet rozptylu je větrná růžice
charakteristická pro danou oblast, která popisuje proudění ve vybrané lokalitě za různých
rozptylových podmínek. Použité větrné růžice zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem
jsou kompletně uvedeny v rozptylové studii.
Tab. 40 Průměrná četnost větrů v roce
Směr (v % roční doby)

TR*

m.s-1

S

SSV

SV

VSV

V

VVJ



9,62

5,47

1,32

1,59

1,87

4,66

JV

JJV

J

JZJ

JZ

ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

Calm*

součet

Hostinsko – Vsetínská hornatina
7,46 10,10 12,74 6,97

1,20

3,56

5,93

6,40

6,88

8,25

6,00

100,00

7,95

6,88

5,80

4,60

3,40

3,83

19,29

100,00

6,43

6,21

5,99

7,50

9,00

6,50

9,18

100,00

Zlínsko


4,26

4,38

4,50

5,20

5,90

4,63

3,35

4,28

5,20

6,58

Bílé Karpaty
*


4,00 5,00 6,00 5,00 4,00
Třídní rychlost větru, CALM - bezvětří

5,50

7,00

5,00

3,00

4,71

Ovzduší
Znečištění ovzduší znamená přítomnost nežádoucích (cizorodých) látek ve vzduchu v takovém
množství, které má škodlivé účinky na živé organismy. Hlavním zdrojem znečištění je lidská činnost.
K překračování imisních limitů dochází především u prachových částic PM10, u oxidu dusičitého,
oxidu uhelnatého, benzenu, ozónu a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).
Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za nejzávažnější faktor devastace prostředí; ovlivňuje
zdravotní stav obyvatel a poškozuje přírodní prostředí v rozsáhlých oblastech.
Emise
Zdroje emitující do ovzduší škodliviny jsou členěny do jednotlivých kategorií podle míry svého vlivu
na kvalitu ovzduší. Stacionární zdroje znečišťování jsou vedeny v databázích REZZO 1 až 3. Mezi
významné, v zájmovém území situované, producenty znečištění ovzduší řazené do REZZO 1 patří
(řazeno ve směru trati od západu k východu) – dle databáze ČHMÚ:
-

ZD Vlastníků Fryšták . středisko živočišné výroby
Podhoran Lukov a.s. – Výroba kontejnerů, lakovna**
ELKOPLAST Sušovice s.r.o. – laminování plastů
EKO-UNIBAU a.s. Praha – skládka odpadů Slušovice
IMECON, s.r.o. – lakovna rámů obytných buněk – Slušovice*
GATRAK CZ, s.r.o. - Slušovice
MONZA CZ, s.r.o. – Slušovice**
RAN s.r.o. – Veselá*
BROLA s.r.o. – Laminovna, výkrm brojlerů - Klečůvka
LUKROM – provozovna Raková – chov kuřat
PARAMO, a.s. – Distribuční sklad Lípa u Zlína
SILASFLAT, s.r.o. – Obalovna živičných směsí Zádveřice**
FAGUS, a.s. Provozovna Lípa – lakovna rámů kontejnerů*
Tiskárna REPROPRINT s.r.o. – provozovna Zádveřice**
PEGAS CONTAINER s.r.o. – Zádveřice – Raková*
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. – Vizovice*
GLASS ATELIER MORAVA s.r.o. – Vizovice**
Valašskokloboucké služby s.r.o., Skládka Smolina
LUKROM s.r.o. – provozovna Poteč – chov kuřat
FORM s.r.o. – Laminovna Střelná**

* provozovna emituje (mimo jiné) tuhé emise, ** provozovna emituje (mimo jiné) tuhé emise a oxidy dusíku
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Emise hlavních znečišťujících látek pro okres Zlín a Vsetín pro REZZO 1, 2,3 a 4 v letech 2006,
2005 a 2004 jsou sumarizovány v Tab. 41 na základě databáze ČHMÚ.
Tab. 41 Emise hlavních znečišťujících látek
Znečišťující látka (t/rok)
REZZO 1
2006 okres Vsetín
okres Zlín
2005 okres Vsetín
okres Zlín
2004 okres Vsetín
okres Zlín
REZZO 2
2006 okres Vsetín
okres Zlín
2005 okres Vsetín
okres Zlín
2004 okres Vsetín
okres Zlín
REZZO 3
2006 okres Vsetín
okres Zlín
2005 okres Vsetín
okres Zlín
2004 okres Vsetín
okres Zlín
REZZO 4
2006
2005
Zlínský kraj
2004

TZL

SO2

NOx

CO

VOC

NH3

67,6
70,7
87,4
87,8
115,7
97,8

1458,8
3797,7
1724,4
4001,8
2716,2
4123,8

990,5
1052,4
1346,5
1121,4
1618,2
1030,1

782,8
248,1
308,5
291,1
380,5
286,8

1033,5
942,8
156,2
615,6
263,7
856,6

19,7
166,6
5,7
174,9
9,3
146,5

30,8
26
31,5
28,9
41,4
17,6

68,3
50,8
49,0
59,1
53,0
54,7

54,1
43
47,8
46,8
61,2
44,5

114,1
59,9
116,9
80,7
126,5
72,0

58,6
118,8
48,0
104,2
37,6
85,3

90,4
110,8
73,6
120,9
58,1
133,3

320,3
204,0
332,8
212,0
325,4
223,0

433,2
311,8
396,6
288,1
411,7
321,1

188,7
155,6
199,4
165,5
187,2
161,0

1136,6
835,1
1191,2
887,0
1163,6
927,4

244,0
175,1
256,7
186,4
249,6
194,1

1278,7
1210,2
1938,3

26,1
25,4
206,8

5325,0
5709,9
9157,2

10901,1
10710,0
19762,3

2570,2
2110,9
3904,0

107,5
104,2
196,5

Mobilní zdroje (doprava) jsou vedeny v databázi REZZO 4.
Imise
V řešeném území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska znečištění polétavým
prachem PM10 (na základě dat z roku 2006) území:
- magistrátu města Zlína (souhrn překročení – 9 % území)
- městského úřadu Fryšták (souhrn překročení – 1 % území)
Cílová hodnota imisního limitu pro benzo(a)pyren byla překročena v roce 2007 na 3,6 % území MÚ
Vizovice, 4,4 % území MÚ Slušovice, 2,1 % MÚ Fryšták, 25,6 % území MM Zlína a na 3 % území
OÚ Horní Lideč.
Současný stav kvality ovzduší v okolí plánované trasy silnice je možné vyhodnotit na základě údajů
ze stanic imisního monitoringu. Přímo v oblasti plánované trasy se nenachází žádná stanice imisního
monitoringu, proto byly pro zhodnocení kvality ovzduší použity údaje z nejbližších stanic v širším
okolí. Jedná se o dvě stanice pozaďového typu umístěných v odlišných lokalitách:
 stanice Vsetín – hvězdárna, která se nachází cca 13 km severně od plánované trasy. Jedná se o
pozaďovou předměstskou stanici, která má manuální měřící program a měří NO2, PM10 a SO2.
 stanice Zlín, která je umístěna na pozemku zlínských vodáren ve vzdálenosti cca 6 km od
plánované komunikace. Představuje pozaďovou předměstskou stanici. Na stanici je automatický
měřící program a měří se široká škála polutantů.
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Výsledky měření na uvedených stanicích v roce 2007 shrnuje Tab. 42.
Tab. 42 Výsledky měření na stanicích v okolí silnice I/49 v roce 2007 (g.m-3)

Látka
SO2
CO
BZN
NOx
NO2
PM10
O3

Kód
Název
Provozovatel
Doba průměrování
1 hod (25. nejv. h.*)
24 hod (3. nejv. h.*)
1 rok
8 hod
1 rok
1 rok
1 rok
1 hod (19. nejv. h.*)
1 rok
24 hod (36 nejv.h.*)
1 rok
8 hod (26 nejv.h.*)
1 rok

Imisní limit *
350
125
--10 000
–
8*
--230
46*
50
40
120
–

1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

6
5
20
500
1

As
Cd
Ni
Pb
B(a)P

ZVSHM
Vsetín – hvězdárna
ČHMÚ
µg.m-3
15,3
2,7
–
–
–
–
–
13,0
50,0
25,8
–
–
ng.m-3
–
–
–
–
–

ZZLN
Zlín
ČHMÚ
55,7
22,0
6,7
1229,3
370,3
–*
22,3
66,4
17,5
47,8
26,8
124,9
53,7
1,5
0,4
0,9
12,0
1,9

*) Poznámky kTab. 42:






Limity jsou uvedeny dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. U oxidu dusičitého a ozónu je k limitům
přičtena tzv. mez tolerance, platná pro rok 2007. Mez tolerance je část imisního limitu, o kterou
může být limit v daném roce překročen. Tato hodnota se průběžně snižuje až k nulové hodnotě.
To znamená, že nejvyšší přípustná hodnota znečištění ovzduší je v daném roce stanovena jako
limitní hodnota + mez tolerance. Hodnoty překračující limit jsou uvedeny tučně.
V případě 24-hod koncentrací PM10 jsou legislativou tolerovány nejvýše 35 překročení denního
limitu. Pro vyhodnocení se proto uvádí 36. nejvyšší hodnota. Obdobně se u NO2 uvádí 19.
nejvyšší hodnota.
V případě SO2 jsou legislativou tolerovány nejvýše 3 překročení denního a 24 překročení
hodinového limitu. Pro vyhodnocení se proto uvádí 4. resp. 25. nejvyšší hodnota. Obdobně se u
24-hod. koncentrací PM10 uvádí 36. nejvyšší hodnota (tolerováno je 35 překročení) a u NO2 19.
nejvyšší hodnota.

Aby bylo možné porovnat vypočtené hodnoty s imisními limity, uvádíme v následujícím přehledu
hodnoty stanovených limitů pro jednotlivé znečišťující látky, dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení
kvality ovzduší. Tab. 43 uvádí přehled o imisních limitech pro sledované znečišťující látky.
Tab. 43 Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Znečišťující příměs

Časový interval

Imisní limit pro rok 2015 (µg.m-3)

Maximální
tolerovaný počet
překročení za rok

oxid dusičitý

kalendářní rok
1 hod

40
200

–
18
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benzen
suspendované
částice PM10
Benzo(a)pyren
Oxid uhelnatý

kalendářní rok

5

–

kalendářní rok

40

–

kalendářní rok*
kalendářní rok

1 ng.m-3
-

–
-

* cílový imisní limit platný od roku 2012

Z porovnání monitorovaných koncentrací s legislativou stanovenými hodnotami imisních limitů lze
provést následující charakteristiku území:
 Koncentrace oxidu siřičitého nepřekračují limitní hodnoty pro maximální hodinové ani denní
koncentrace, naměřené hodnoty se pohybují výrazně pod úrovní imisních limitů.
 Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 se na stanicích pohybují od 25,8
do 26,8 µg.m-3. Pohybují se tak na úrovni 65 % imisního limitu a u žádné ze stanic tak nedochází
k jeho překročení. U maximálních denních koncentrací PM10 se hodnoty pohybují ve vztahu
k imisnímu limitu na vyšší úrovni, od 95 % až po hranici imisního limitu. Přesto ani zde nebyl
limit na žádné měřící stanici překročen.
 Následující obrázek umožňuje srovnat zatížení zájmové oblasti PM10 v kontextu celé České
republiky.

Zájmové
území







Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého dosahují na stanici ve Vsetíně 13 µg.m-3, ve Zlíně
cca 25 µg.m-3. Platný imisní limit pro rok 2007 (včetně meze tolerance), ani limit platný od roku
2010 tedy není překročen na žádné stanici. Pro vlastní řešené území pak je možné v oblasti ve
větší vzdálenosti od zástavby očekávat hodnoty při spodní hranici, v blízkosti větších sídel
(Vizovice) pak při horní hranici tohoto intervalu; v blízkosti vedení trasy tak lze očekávat typické
hodnoty mezi 30 – 60 % stávajícího limitu.
Obdobně lze charakterizovat i hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2, které lze
předpokládat na úrovni 80 µg.m-3 (35 % limitu).
Z níže uvedeného obrázku je zřejmé, že na území ČR jsou zvýšené hodnoty koncentrací NO2
vázány především na vysoce frekventované komunikace. V zájmové oblasti jsou roční průměrné
koncentrace NO2 zvýšeny v okolí Zlína.
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Zájmové
území












Průměrné roční koncentrace oxidů dusíku byly v daném období na stanici Zlín o hodnotě 22,3
µg.m-3. Imisní limit pro NOx není z hlediska ochrany zdraví stanoven. Platí však roční limit pro
ochranu ekosystémů a vegetace (30 µg.m-3), který je však uplatňován pouze na území CHKO, NP
a v horských oblastech.
Průměrné roční koncentrace oxidu uhelnatého byly naměřeny na stanici Zlín o hodnotě 370,3
µg.m-3. Limit pro osmihodinový klouzavý průměr byl splněn s velkou rezervou, naměřená
hodnota 1230 µg.m-3 je na úrovni 12 % imisního limitu.
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu byly naměřeny pouze na stanici Zlín, a to o hodnotě
1,9 ng.m-3, tj. 190 % cílového imisního limitu. Zde se výrazně projevuje vliv emisí z vytápění, jak
je patrné z průběhu hodnot během roku, kde se nejvyšší hodnoty vyskytovaly převážně v topném
období (od 1,8 do 2,8 ng.m-3 v období mezi lednem a dubnem, od 3,5 do 4 ng.m-3 v říjnu,
listopadu a prosinci). Obdobně zvýšené koncentrace se mohou vyskytovat v okolí trasy R49 v
sídlech s vysokým podílem spalování tuhých paliv. Celkově však lze v širším měřítku očekávat
hodnoty spíše na úrovni koncentrací měřených na pozaďových stanicích v ČR, což je mezi 0,3 a
0,9 ng.m-3.
Průměrné roční koncentrace benzenu nejsou v roce 2007 u hodnocených stanic k dispozici. Pro
odhad imisní zátěže byly proto použity výsledky měření na stanici Zlín z roku 2005, kdy byla
naměřena koncentrace o hodnotě 1 µg.m-3, což je cca 15 % imisního limitu zvýšeného o mez
tolerance. V zájmovém území lze tak odhadovat koncentrace v obdobné výši, tj. na úrovni cca 1
µg.m-3.
Koncentrace těžkých kovů (olovo, nikl) nedosahují ani 5 % hodnoty legislativou stanovené
limitní průměrné roční koncentrace. Hodnota průměrné roční koncentrace arsenu představuje
max. 32 % hodnoty limitu.
V případě troposférického ozónu byla na stanici Zlín naměřena mírně nadlimitní hodnota pro
maximální 8-hodinové koncentrace (125 µg.m-3, tj. 104 % limitu).
V případě troposférického (přízemního) ozónu O3 se z pohledu ochrany ovzduší jedná o poměrně
významnou znečišťující látku, která se vyznačuje vlivy na zdraví lidí i na vegetaci, v obou případech je pro
ozón charakteristické plošné překračování imisních limitů. Jak je patrné z následujícího obrázku, byl např.
v roce 2007 imisní limit pro ochranu zdraví u troposférického ozónu (120 µg.m-3 pro maximální 8hodinové koncentrace) překročen na celém území Zlínského kraje – obdobně jako na naprosté většině
území ČR. Překračování limitu pro ozón je obecně celorepublikovým resp. celoevropským problémem.
Modelování koncentrací troposférického ozónu je však standardními nástroji prakticky neproveditelné.
Prekurzory vzniku troposférického ozónu jsou těkavé organické látky (VOC) a oxidy dusíku (NOx). Ozón
se tvoří vlivem slunečního záření (fotooxidační reakce), přičemž rychlost a průběh reakce velmi závisí na
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složení VOC, na poměru NO/NO2 atd. Obdobně jako ostatní produkty ozón v těchto reakcích průběžně
vzniká a současně je odstraňován, souběžně dochází k transportu látek atmosférou, tj. uvedené procesy
mohou probíhat již poměrně daleko od původního zdroje.

Rozsah překročení 8-hodinového limitu pro ozón na území ČR – rok 2007

zdroj: Český
hydrometeorologický ústav


Dle materiálu „Rozptylová studie Zlínského kraje“ (zpracoval Mgr. Jakub Bucek v r. 2003),
který hodnotí stav znečištění ovzduší ve Zlínském kraji k datu 1.1.2002, byla převzata data o
znečištění ovzduší zájmového území. Modelový výpočet byl zde proveden pro celkové imisní
zatížení ze všech sledovaných zdrojů emisí (souběh zdrojů). Do výpočtu byly zahrnuty emisní
parametry maximálního počtu zdrojů znečišťování ovzduší jak ve Zlínském kraji, tak i v okolních
krajích. Byly zahrnuty velké, střední i malé zdroje znečišťování ovzduší a doprava. Koncentrace
škodlivin znečišťujících ovzduší dle RS Zlínského kraje je pro území podél stávající I/49 a
navrhované R49 sumarizována v níže uvedených mapách.
Průměrná roční koncentrace NO2
Průměrná roční koncentrace NOX
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Průměrná roční koncentrace benzenu

Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu

Průměrná denní koncentrace PM10

Na základě uvedených dat lze provést následující charakteristiku území:
 hodnoty průměrné roční koncentrace NO2, NOX a benzenu přímo korespondují s trasováním
hlavních silničních tahů v území.
 hodnoty průměrné roční koncentrace NO2, NOX, benzenu a benzo(a)pyrenu zaznamenávají
klesající tendenci ve směru západ – východ.
 imisní limity roční průměrné koncentrace NO2 a NOX nejsou překročeny nikde v zájmovém
území, dosahují max. hodnoty 50 % IL, a to v oblasti komunikace I/49 v blízkosti Zlína.
 hodnoty průměrné roční koncentrace benzenu dosahují max. 30 % hodnoty imisního limitu
 hodnoty průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu dosahují ve východní části řešeného území
max. 2 % IL, ve středním úseku území max. 6 % IL. Nejvyšší znečištění benzo(a)pyrenem
dosahuje 42 % IL.
 limitní hodnota průměrné denní koncentrace PM10 je v řešeném území překračována pouze
výjimečně. Obecně lze konstatovat, že rozhodující emise tuhých znečišťujících látek pochází ze
zdrojů REZZO 3, což jsou zejména lokální topeniště v sektoru obyvatelstva. Jejich příčinou je
spalování tuhých uhelných paliv a dřeva v roštových topeništích pro potřeby lokálního vytápění.
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Z výše uvedených údajů lze konstatovat, že zhoršená kvalita čistoty ovzduší je vztažena především
do míst větších měst (Zlín, Slušovice, Vizovice). Ve střední a východní části zájmového území se
jedná o málo osídlené území, které není řazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na
základě výsledků monitoringu kvality ovzduší ve stanici ČHMÚ ve Zlíně lze konstatovat, že limitní
hodnoty průměrné roční koncentrace jsou překračovány pouze pro jednu znečišťující látku, a to
benzo(a)pyren. Obecně je nutno v řešené oblasti očekávat také překračování limitu O3, obdobně jako
je tomu na většině území ČR.
Získané údaje jsou dostatečné pro účely posuzování vlivů na ovzduší, krátkodobé lokální měření
nemá význam i s ohledem na nejasný vývoj znečištění v budoucnu.
Pro odhad stávajícího imisního pozadí lze tedy uvažovat následující typické hodnoty: IHr NO2 – 25
µg.m-3, IHr PM10 – 26 µg.m-3, IHr benzenu – 1 µg.m-3, IHr B(a)P – do 0,9 ng.m-3 (lokálně až do 2,0
ng.m-3).

C.2.3 Hluková situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Obecně
Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je definován zákonem č.258/2000
Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění pozdějších předpisů.
Dle daného zákona se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou
užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely,
lesních pozemků a venkovních pracovišť. Podrobněji viz příloha B.2.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo rodinných domů,
bytových domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i
funkčně obdobných staveb.
Dle vládního nařízení č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”
se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a v případě hluku
z dopravy se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb se
stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce, přihlížející k místním
podmínkám a denní době.
Stávající I/49 představuje ve smyslu VN č.148/2006 Sb. komunikaci hlavní, na níž lze vztáhnout
limity tzv. staré hlukové zátěže: 70dB ve dne (6-22hod) a 60dB v noci (22-6hod). V případě
realizace jakékoliv úpravy komunikace jsou za hraniční hodnoty emise hluku z dopravy považovány
hodnoty 60dB ve dne (6-22)hod a 50dB v noci (22-6hod). V okolí železniční trati jsou v chráněném
venkovním prostoru staveb přípustné hodnoty 60dB ve dne (6-22hod) a 55dB v noci (22-6hod).
Chráněným vnitřním prostorem staveb se dle zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve
stavbách pro výrobu a skladování.
Přípustné hladiny hluku uvnitř obytných objektů a staveb občanského vybavení jsou stanoveny dle
§10 ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí, přihlížejících k využití
prostoru a denní době. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk
z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.
V posuzované lokalitě se na obytné místnosti chráněných objektů vztahuje korekce uvedená v tabulce
přílohy č.2 část A vládního nařízení č.148/2006 Sb., jsou tudíž platné nejvyšší přípustné limity 45 dB
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v době denní (6-22hod) a 35 dB v době noční (22-6hod), resp. 40/30 dB pro objekty navržené,
dokončené a zkolaudované po 1.6.2006.
Stávající situace
Hladina stávajícího hluku v řešeném území nebyla zjišťována. Akustická situace zájmového území je
významně ovlivňována motorovou dopravou na komunikacích I/49, I/57 a II/491. Nezanedbatelný
příspěvek hlukových emisí souvisí také s dopravou železniční. V západní části zájmového území je
železnice trasována souběžně se silnicí I/49 ve směru Zlín – Vizovice. Ve východní části území je
dráha vedena podél silnice I/57 ve směru Valašské Klobouky – Vsetín.
Stávající hluková situace v obcích nejvíce exponovaných hlukovým emisím ve Zlínském kraji byla
posouzena na základě materiálu „Hluková mapa České republiky 2004 – Zlínský kraj – Stará hluková
zátěž v okolí silnic I. třídy“ (EKOLA group, s.r.o., Praha, říjen 2004).
V Tab. 44 jsou uvedeny počty obytných objektů a obyvatel podél stávající silnice I/49, které jsou na
základě vyhodnocení „Hlukové mapy“ exponovány v hlukových pásmech po 5 dB.
Tab. 44 Stávající hluková zátěž (r. 2004)
Obec
Hluková pásma v dB
Zádveřice Denní doba
- Raková Počet obytných objektů
Počet obyvatel
Noční doba
Počet obytných objektů
Počet obyvatel
Vizovice
Denní doba
Počet obytných objektů
Počet obyvatel
Noční doba
Počet obytných objektů
Počet obyvatel
Lhotsko
Denní doba
Počet obytných objektů
Počet obyvatel
Noční doba
Počet obytných objektů
Počet obyvatel

40,0 - 44,9 45,0 - 49,9 50,0 - 54,9 55,0 - 59,9 60,0 - 64,9 65,0 - 69,9
2
7
1
3

2
7

15
50

38
128

8
27

1
3

65
218

6
20

10
33

4
13

2
7
11
37

3
10

2
7

37
124

1
3

8
27

3
10

8
27

Výhledový stav hlukové situace v r. 2030
Výhledový stav byl vyhodnocen na základě předpokládaného nárůstu intenzit dopravy na stávající a
výhledové silniční síti v r. 2030. Výpočtové zpracování dosahu hlukových emisí z hodnocených
dopravních zdrojů a celkového hlukového zatížení venkovního prostoru ve sledované lokalitě
dopravním hlukem je předmětem hlukové studii (příloha B.2) a její stručné výsledky jsou uvedeny
v kap. D.I.3.

Vibrace
Zdrojem vibrací, které se šíří podložím do základů budov, jsou dynamické účinky pohybu vozidel po
pozemních komunikacích. Obvykle se tyto dynamické účinky označují jako technická seismicita, v
tomto případě od povrchové dopravy. Charakter vibrací od dopravy je závislý zejména na hmotnosti
vozidla, rychlosti a způsobu jízdy vozidla a na směru pohybu vozidla. Dalším důležitým parametrem
je „rovinnost“ jízdní dráhy, tedy směrová a výšková kvalita povrchu silniční vozovky; především v
kombinaci se skladbou podkladních vrstev vozovky.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

84

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

Kromě parametrů vibrací ve zdroji (vozidle na komunikaci) má na velikost vibrací vliv i složení
prostředí na cestě od zdroje k ohrožené konstrukci budovy, tedy zvláště skladba geologického
prostředí a jeho mechanické vlastnosti (tuhost, rychlost šíření vlnění, útlum se vzdáleností).
Vysokofrekvenční akustické vibrace od dopravy
Vibrace, šířící se podložím od účinků povrchové dopravy, jsou významným zdrojem buzení budov.
Pokud mají vozovky v okolí posuzovaných budov kvalitní a rovný povrch, pak se přejezd vozidel po
komunikaci projevuje především akusticky.
Akustické vlny, které se šíří vzduchem, vybudí obecně v konstrukci vibrace především na úrovni
mezi třetím až sedmým nadzemním podlažím a ve stěnách fasády přivrácené ke komunikaci. Vibrace
v nižších a nebo vyšších podlažích mají zpravidla významně nižší intenzitu.
Nízkofrekvenční vibrace od dopravy
Vibrace, šířící se podložím jako seismický signál, mají zpravidla vyšší intenzitu než vibrace od
akustických jevů. Z hlediska bezpečnosti je však pro běžné stavby tato úroveň vibrací nevýznamná, s
výjimkou historických objektů nebo objektů ve špatném technickém stavu.
Poruchy způsobené vibracemi
Vibrace od běžné dopravy se zpravidla projevují pouze drobnými trhlinkami a prasklinkami ve
fasádě, označovanými jako „kosmetické“ škody. Větší škody může druhotně způsobit sedání objektů
a okolního území v blízkosti nezpevněných cest, které jsou nebo budou využívány pro stavební
dopravu, při ražení pilot, trhacích pracích ap. Tyto větší škody na budovách nemají obvykle nic
společného s vibracemi od běžné dopravy po okolních komunikacích.

C.2.4 Voda
Povrchová voda
Téměř celé zájmové území hydrologicky náleží k povodí Moravy, která je podle vyhlášky č.
267/2005 Sb., významným vodním tokem. Celý západní a střední úsek trasy je situován do území,
které je odvodňováno páteřním tokem této oblasti řekou Dřevnicí. Do řeky Moravy zaúsťuje jako
levostranný přítok v ř. km cca 165. Zájmové území koridoru komunikace mezi severním okrajem
obce Lačnov a severním okrajem lesního komplexu západně od Valašských Příkazů patří k povodí
Senice, která před Vsetínem zaúsťuje do Vsetínské Bečvy.
Okrajově zasahuje území stavby do povodí řeky Váh. Oblast Valašských Příkazů spadá k povodí
řeky Vlára, která do řeky Váh zaúsťuje na Slovensku jako jeho pravostranný přítok. Obdobně
zaúsťuje do řeky Váh slovenská řeka Biela voda, která zajišťuje odvodnění území, do kterého
zasahuje předkládaný záměr koncovým úsekem.
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POVODÍ MORAVY

Senice

Dřevnice

POVODÍ MORAVY

Brumovka
Vlára

POVODÍ VÁHU

Obr. 3 Výřez z vodohospodářské mapy (25-31,25-33,25-34,25-41,25-43) se zákresem hl. rozvodnic a trasou nové
komunikace

Z hlediska dílčích povodí zajišťují odvodňování předmětného území následující vodní toky:
- Lukovský potok (hčp 4.13.01.02.80)
- Dřevnice (hčp 4.13.01.01.50)
- Ostratka (hčp 4.13.01.01.40)
- Lutoninka (hčp 4.13.01.01.60)
- Bratřejovka (hčp 4.13.01.01.70)
- Pozděchůvka (hčp 4.11.01.05.10)
- Trubiska (hčp 4.11.01.05.20)
- Smolinka (hčp 4.21.08.05.50)
- Seninka (hčp 4.11.01.04.50)
- Brumovka (hčp 4.21.08.06.60)
- Střelenka (hčp 4.11.01.04.30)
- Lyska (hčp 4.21.07.08.40
- Čaminský potok (v povodí Lysky)
- Korytná (v povodí Lysky)
Dále v textu je sumarizován soupis vodních toků v zájmovém území stavby ve směru západ –
východ. Vzhledem k velkému počtu bezejmenných vodotečí jsou pro orientaci uvedeny kilometráže
posuzované stavby.
Vítovský p. v km 19,503
Bělovodský p. v km 20,894
Lukovský p. v km 21,238
Bezejmenná vodoteč (Rabinka) v km21,635
Bezejmenná vodoteč v km 23,279
Bezejmenná vodoteč v km 23,616
Bezejmenná vodoteč v km 24,223
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Bezejmenná vodoteč v km 37,090
Dubovický p. v km 37,538
Bezejmenná vodoteč v km 38,046
PP Dubovského p. v km 38,511
LP Bratřejovky v km 39,480
Bezejmenná vodoteč v km 40,332
Bezejmenná vodoteč v km 41,091
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Ostratka v km 24,681
Bezejmenná vodoteč v km 25,481
Bezejmenná vodoteč v km 25,976
Bezejmenná vodoteč v km 26,244
Bezejmenná vodoteč v km 26,676
Bezejmenná vodoteč v km 29,164
Dřevnice
Lutonínka
Horský potok v km 33,003
Bezejmenná vodoteč v km 33,871
Bezejmenná vodoteč v km 34,422
Bezejmenná vodoteč v km 34,821
Bezejmenná vodoteč v km 34,975
Želechovský p. v km 35,744
Slatinský p. v km 36,605
Bezejmenná vodoteč v km 42,216

Bezejmenná vodoteč v km 41,816
Bezejmenná vodoteč v km 42,826
Bezejmenná vodoteč v km 43,507
Bezejmenná vodoteč v km 44,627
Vlára/Trubiska
Smolinka v km 46,915
Bezejmenná vodoteč v km 47,414
Bezejmenná vodoteč v km 48,730
Lačnovský potok v km 51,926
Brumovka
Bezejmenná vodoteč v km 56,003
Střelenka v km 56,800
Lysky v km 57,931
Bezejmenná vodoteč v km 58,615
Korytná v km 59,068
Bezejmenná vodoteč v km 59,402

Vodní toky v zájmovém území stavby mají rozkolísaný průtok, poněvadž retenční schopnost povodí
je poměrně nízká. Celé zájmové území patří mezi oblasti se středně velkým vodohospodářským
potenciálem. Podrobné hydrologické charakteristiky vybraných vodních toků jsou uvedeny v příloze
B.6.2.
Zájmové území je chudé na vodní plochy. Vodní nádrž Fryšták, která slouží jako záložní zdroj pitné
vody pro město Zlín, je dotována Lukovským potokem a jeho přítoky. Vodní tok Ostrata protéká
malou vodní nádrží Ostratky, která je využívána k rekreačním účelům. Soustavou tří Lačnovských
rybníků, které skýtají možnost rybolovu a představují stanoviště vzácné květeny, protéká Seninka a
Lačnovksý potok.
Ochranná pásma, vodní zdroje
Zájmové území stavby se od km cca 43,5 (základní trasy) nachází v Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Vsetínské vrchy, schválené Nařízením vlády č. 10/1979 Sb. Od km ca 56,0 je území
stavby vedeno v těsném sousedství Chráněné oblasti akumulace vod Beskydy, schválené Nařízením
vlády č. 40/1978 Sb. Hranice mezi těmito CHOPAV je vedena po pravém břehu řeky Senice.
V chráněných vodohospodářských oblastech se dle nařízení vlády mimo jiné zakazuje:
• zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé chráněné
vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše o 500 ha proti stavu ke
dni nabytí účinnosti tohoto nařízení,
• odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy,
• odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé plochy, pokud nebude na základě
hydrologického průzkumu prokázáno, že odvodnění neohrozí kapacitu jímací oblasti,
• těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé
hladiny podzemních vod, s výjimkou kamenolomů, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové
těžbě, a nedojde k většímu plošnému odkrytí než 10 ha,

Stavba ve svém počátečním úseku dlouhém cca 3,8 km prochází II. pásmem hygienické ochrany
vnějším pro Vodárenskou nádrž Fryšták.
Pozn.: Pásma hygienické ochrany (PHO) vod byla vymezena dle původního zákona o vodách č. 138/1973 Sb. Nové pojetí
speciální ochrany vodních zdrojů definuje platný zákon č. 254/2001 Sb. v hlavě V. jako ochranná pásma vodních zdrojů
(OP VZ).
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Vodním zdrojem pro skupinový vodovod Zlín, zajišťující zásobování v obcích Hvozdná, Lípa,
Ostrata a v místních částech Zlína – Klečůvce, Štípě a Velíkově, je vodní nádrž Slušovice. Její
ochranná pásma nezasahují do katastrálního území žádné z uvedených obcí a místních částí, které
jsou dotčeny stavbou komunikace.
V lokalitě V prostředním jižně od obce Pozděchov je vymezeno II. pásmo hygienické ochrany vnější
vodních zdrojů pro obec Pozděchov. Vrt HV3 je vybudován jako rezervní a je v současné době
nevyužívaný. Pro zásobování obce pitnou vodou jsou využívány vrty HV1 a HV2. Vrty HV1 a HV2
jsou vrtané do hloubky 30 m a čerpadly je surová voda přečerpávána do vodojemu, který má dvě
nádrže o obsahu 50 m3. Počet zásobovaných obyvatel je 415.
Podél západní hranice zastavěného území obce Lačnov, dále směrem na východ mezi obcemi Horní
Lideč a Valašské Příkazy a podél východní hranice obce Střelná prochází vymezené Ochranné pásmo
III. stupně úpravny vody Valašské Meziříčí.
Detailní pojednání o vodních zdrojích v řešeném území je předloženo v kapitole 2.5 přílohy B.6.2.
Meliorace, odvodnění
V řešeném území, zejména v zemědělsky využívané oblasti v blízkosti vodních toků, byly v 2. pol.
minulého století provedeny úpravy vodního režimů pozemků. Za účelem zlepšení kvality zemědělské
půdy byly podmáčené a zamokřené pozemky odvodňovány.
Rozsah odvodňovaných pozemků v předmětném území je zakreslen příloze A.4. a v grafické části
přílohy B.6.2.
Záplavová území
V zájmovém území předkládané stavby jsou stanovena záplavová území pro toky Dřevnice,
Lukotinky a Senice.
Stoleté průtoky Dřevnice se vylévají mimo koryto toku v jižní části Slušovic, kde se povodňové
průtoky rozlévají do široké nivy ze západu ohraničené komunikací 491, z východu potom relativně
strmým svahem.
Záplavové území Lutoninky je z jihu ohraničeno víceméně komunikací I/49. Před soutokem
s Dřevnicí po opuštění zastavěného území Zádveřic se maximální průtoky rozlévají do široké
zatravněné nivy.
Pro snížení kulminačních průtoků na Dřevnici a retardaci povodňových průtoků je uvažováno
s realizací suchého poldru v profilu cca 1 km nad soutokem s Lutoninkou. V době zpracování
předkládané Dokumentace bylo připravováno zadání Studie proveditelnosti tohoto záměru.
Předběžně se uvažuje s výškou zemní hráze 12,5 m. Při kótě koruny hráze v úrovni 264,00 m n.m. je
uvažováno množství zadržené vody cca 3,5 mil m3 vody a transformace stoletého průtoku z cca 130
m3/s na cca 85 m3/s. Uvedené charakteristiky jsou však pouze orientační a zmiňovaná studie
proveditelnosti je má dále upřesnit.
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Obr. 4 Záplavové území Q100 – tok Dřevnice, Lukotinka

Jakost toků
Obdobně jako na ostatních tocích ČR se v průběhu posledních deseti až patnácti let,
charakteristických intenzivní výstavbou a uváděním do provozu čistíren odpadních vod ve větších
městech a obcích, postupně zlepšuje jakost vody v tocích v širším zájmovém území.
Z hlediska základních jakostních charakteristik (třídy jakosti dle ČSN 75 7221) je Dřevnice na
základě dat z roku 2006 hodnocena pro ukazatel BSK5 jako voda znečištěná (tř. III.), pro N-NH4 tř.
IV a pro CHSKCr tř. II – voda mírně znečištěná.
Koncentrace hlavních kontaminantů vznikajících při silniční dopravě (vzhledem k charakteru
předkládaného záměru) jsou pro vybrané toky v území uvedeny v tabelizované formě v příloze B.6.2.
Z hlediska zatížení chloridy je nejvíce (v porovnání s vybranými toky) zatížena Brumovka a
Lutoninka. Z hlediska nerozpuštěných látek NL je významně kontaminován Lukovský potok, takřka
dosahuje hodnoty legislativou stanoveného limitu koncentrace.
Z hlediska zatížení BSK5 dosahují takřka všechny vybrané toky cca 50 % hodnoty legislativou
stanoveného limitu 6 mg/l.
Charakter toků
Charakter vodních toků odpovídá charakteru krajiny, kterou protékají. V počátečním úseku zájmové
oblasti se jedná o území s vysokým podílem urbanizovaných ploch s rozvinutou sítí infrastruktury a
zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Toky jsou pomístně upraveny a opevněny, břehové
porosty jsou úzké, místy jednostranné nebo zcela chybějící, druhově ne příliš bohaté (např. Lukovský
potok či Rablinka). Větší vodní toky, jako Dřevnice a Lutoninka, byly v rámci protipovodňových
opatření ve své trase zahloubeny a tvrdě opevněny (kámen do betonu).
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S postupným vstupem do oblasti Vizovických vrchů je charakter toků více přírodě blízký. Např.
potok Želechovský či Slatinský jsou ve svých nivách lemovány kvalitními břehovými a
doprovodnými porosty.
Ve středním úseku zájmového území (zalesněný hřeben Vizovických vrchů) mají toky přírodní
charakter bez výrazných antropogenních zásahů. V místech, kde jsou toky obklopeny pastvinami a
kosenými loukami, je koryto toků potoka z části upraveno a opevněno.
V úseku od Lačnova po státní hranice se jedná o mozaikovitou krajinu s převahou zemědělských
ploch. Místně významné Lačnovské rybníky jsou napájeny Lačnovským potokem, který je z části
opevněn a břehové porosty jsou sporé nebo chybí. Pastviny a orná půda dosahují až na břehovou
hranu. Soustava rybníků je využívána ke sportovnímu rybaření, rybníky jsou eutrofizované
v důsledku rybářského hospodaření a přilehlých, zemědělsky využívaných pozemků.
Detailní hodnocení vybraných vodních toků je uvedeno v příloze B.7 Dokumentace (Biologického
hodnocení).

Hydrogeologie

Území leží v území paleogenních a křídových sedimentech Karpatské soustavy. Dle
hydrogeologického členění spadá zájmová oblast do hydrogeologického rajónu č. 322 – Flyšové
sedimenty v povodí Moravy. Rozloha rajónu činí 3 214 km2.
Horniny flyše lze považovat za málo propustné horninové komplexy. V závislosti na jejich
litologickém zastoupení a rozpukání jsou charakterizovány proměnlivou a malou propustností.
Podstatně lepší propustnost má jejich zvětralinový plášť, zóna podpovrchového rozpojení (rozpukání)
hornin a tektonicky porušené zóny.
Příznivé podmínky pro oběh podzemní vody jsou ve zvětralinovém plášti a v zóně podpovrchového
rozpukání, kterým voda v atmosférických srážek proniká až na kompaktnější, špatně propustné skalní
podloží, po kterém stéká do místních erozivních bází.
Akumulace podzemních vod se tedy tvoří hlavně v pískovcích s výraznější puklinatostí, které působí
jako kolektory v okolním prostředí jílovců. Prameny jsou vázány na výchozy těchto pískovců, na
výraznější vrstevní spáry a tektonická poruchová pásma, narušující homogenitu horninového masivu,
případně jsou skryty svahovými sedimenty.
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Ze svahových zemin jsou pro vodu propustnější zeminy s větším obsahem písku a horninových
úlomků (sutě) na rozdíl od převažujících jílovitých zemin. Se vzrůstajícím obsahem jílovitých částic
se propustnost zemin rychle snižuje.
Voda z atmosférických srážek pomalu vsakuje do zemin i podložních hornin, pomalu jimi proudí a
vytváří v nich jen nevydatné a nespojité akumulace podzemní vody. Povrchový odtok je proto
vysoký a při přívalových deštích se koryta toků i jinak bezvodých údolí rychle plní vodou.
Z vodohospodářského hlediska mají v zájmovém území dominantní postavení fluviální sedimenty
údolních niv a deluviálních sedimentů. Tyto sedimenty představují dobře propustné prostředí
s poměrně značným filtračním účinkem v závislosti na jejich granulometrii. Umožňují snadné a
rychlé vsakování atmosférických srážek, případně i povrchových vod. Z těchto kolektorů je možné
exploatovat až několik l.s-1. Limitujícím faktorem, snižujícím vodohospodářský význam zejména
fluviálních náplavů, je kvalita podzemní vody, která je negativně ovlivněna lidskou činností.
Zajímavostí širšího zájmového území je výskyt minerálních (sirných) vod a pramenů, jejichž poloha
je v rámci zájmového území v oblasti obcí Zádveřice – Bratřejov zakreslena v příloze A.2. Nejblíže
se území stavby nalézají prameny jižně od Vizovic – jmenovitě se jedná o tzv. Mojžíšovi lázně,
pramen U Švajdů či U Dudíků. Tři prameny jsou situovány také na jižním okraji zástavby obce
Bratřejov.

C.2.5 Půda
Zemědělská půda
Pedologické poměry jsou výsledkem dlouhodobého spolupůsobení geologických, klimatických,
hydrologických a morfologických poměrů, které formují půdu nejen z jejích abiotických, ale
především z biologických hledisek.
Z širšího pohledu je západní část trati vložena do přechodové zóny intenzivně obdělávané krajiny
(Zlínsko) a krajiny lesů a luk – Vizovická vrchovina a Javorníky. Zájmové území mezi Zlínem a
Slušovicemi patří do řepařské oblasti, dále prochází trať nové komunikace oblastí obilnářskou.
Zlínský bioregion se vyznačuje těžkými jílovitými půdami, převládají slabě oglejené typické
kambizemě a pseudoglejové kambizemě na nevápnitém, jílovitém flyši. Na vyšších hřebenech se
vyskytují kyselé typické kambizemě, na hřebenech Komonecké hornatiny i dystrické kambizemě.
V četných, nepříliš širokých nivách převažují glejové fluvizemě, místy se vyskytují i typické gleje.
Východní úsek trati zasahuje do bioregionu Vsetínského, ve kterém zcela převládají silně kyselé
(dystrické) kambizemě. Úpatí svahů a nižší vrchoviny pokrývají kyselé typické kambizemě, často též
pseudoglejové nebo oglejené. (Culek a kol.)
Dle níže uvedené Půdní mapy ČR (M. Tomášek) se v zájmovém území nacházejí půdy ilimerizované
s ilimerizovanými půdami oglejenými, hnědé půdy se surovými půdami, hnědé půdy kyselé a silně
kyselé.
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Výřez z půdní mapy ČR
Z dostupných podkladů – údajů v JUAP, katastru nemovitostí a územních plánů byla v koridoru trasy
nové silnice zjištěna bonitace (BPEJ) a kvalita půdy dále uváděná z hlediska půdních typů a tříd
ochrany půdy.
Tab. 45 Zjištěné půdní typy v koridoru
Půdní typ
HPJ Charakteristika
k.ú.
Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených Ostrata,
14

20

forem na sprašových hlínách a svahovinách, středně těžké s těžší spodinou,
vláhové poměry jsou příznivé bezskeletovité, vyskytující se převážně
v rovinatém terénu
Rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách Lukov, Klečůvka,
karpatského flyše, těžké až velmi těžké, málo vodopropustné
Vizovice, Lhotsko, Horní

Lideč

24

35

40
41
43
44
47
48

Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na usazeninách karpatského flyše, středně Lukov, Březová,
těžké až těžké, většinou štěrkovité, středně zásobené vláhou
Vizovice, Pozděchov,

Lačnov, Horní Lideč,
Střelná
Hnědé půdy kyselé a podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně Lačnov
chladné oblasti, převážně na různých vyvřelých horninách, břidlicích a
usazeninách karpatské flyše, středně těžké, slabě až středně štěrkovité,
vláhové poměry příznivé, někdy mírné převlhčení
Svažité půdy na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, vláhové poměry závislé na
srážkách
Svažité půdy na všech horninách, středně těžké až těžké s různou
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé
na srážkách

Pozděchov

Zádveřice, Vizovice,
Lačnov, Horní Lideč,
Valašské Příkazy
Hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na Fryšták,
sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému
zamokření
Oglejené půdy na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné Ostrata
k dočasnému zamokření
Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité Zádveřice,
nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření
Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých Štípa, Velíková
břidlicích, na lupcích a na siltovcích, lehčí až středně těžké, až středně
štěrkovité či kamenité, náchylné k dočasnému zamokření
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Půdní typ
HPJ Charakteristika
k.ú.
Hnědé
půdy
oglejené
a
rendziny
oglejené
na
břidlicích
a
usazeninách
Veselá, Bratřejov
49
58
59
67
70
71

karpatského flyše, těžké až velmi těžké, bez štěrku až slabě štěrkovité, sklon
k dočasnému zamokření
Nivní půdy glejové na povodňových hlínách údolních niv vodotečí, středně
těžké, vláhové poměry nepříznivé, po odvodnění příznivé
Nivní půdy glejové na povodňových hlínách údolních niv vodotečí, těžké až
velmi těžké, vláhové poměry nepříznivé, po odvodnění příznivější
Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně
těžké až velmi těžké , zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky
Glejové půdy při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi
těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky
Glejové půdy na písčitoštěrkovitých částech úzkých údolních niv, středně
těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky

Velíková, Zádveřice
Zádveřice,
Vizovice
Veselá
Střelná na Moravě

Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996 se
rozděluje ZPF do 5 tříd ochrany.
Tab. 46 Zjištěné stupně ochrany v koridoru
Třída ochrany
Č.
Popis
k.ú.
Bonitně
nejcennější
půdy
v
jednotlivých
klimatických
regionech,
převážně
v
Fryšták, Ostrata, Lačnov
I

II

III

plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
ZPF pouze výjimečně a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné,
jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
Půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možné v územním plánování
využít pro eventuelní výstavbu.

IV

Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci jednotlivých
klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V

Zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční
schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze
předpokládat efektivnější nezemědělské využití.

Fryšták, Velíková,
Ostrata, Zádveřice,
Březová, Zádveřice,
Vizovice, Lačnov, Horní
Lideč, Střelná
Lukov, Štípa, Veselá,
Vizovice, Lhotsko,
Pozděchov, Horní Lideč,
Střelná
Veselá, Klečůvka,
Zádveřice, Vizovice,
Lhotsko, Bratřejov,
Pozděchov, Lačnov,
Valašské Příkazy, Horní
Lideč, Střelná

Z tabulek je zřejmé, že kvalita i ochrana ZPF se od západu k východu snižuje s přechodem
z pahorkovitého terénu do kopcovitého.
Za účelem získávání další orné půdy či jejího zkvalitňování byly v některých oblastech v druhé
polovině 20. století realizovány rozsáhlé systémy odvodňování pozemků. Zjištěný rozsah meliorací je
zakreslen v grafické části přílohy B.6.2 Hydrotechnické posouzení.
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Lesní půda
Lesy jsou podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění platných předpisů, rozděleny do tří
kategorií:
1 - lesy hospodářské
2 - lesy ochranné
3 - lesy zvláštního určení.
Na území kraje se vyskytují všechny 3 kategorie. Kategorie lesů ochranných se vyskytují pouze v
minimálním množství. Tato kategorie je závislá na přírodních podmínkách, lesy jsou do ní zařazeny
na lesních vegetačních typech extrémní, suťové a rašelinné řady, dále lesy vysokohorské pod hranicí
stromové vegetace a lesy v klečovém pásmu. Lesy zvláštního určení mají zvláštní účelové poslání,
které vyžaduje odlišný způsob hospodaření od lesů hospodářských.
Zlínský kraj v porovnání s ostatními kraji vykazuje jednu z nejvyšších hodnot přirozenosti lesních
ekosystémů. Je to dáno jednak odlišnými přírodními podmínkami a odlišným vývojem hospodaření.
Lesy jsou však ohrožovány řadou biotických a abiotických činitelů, kteří negativně ovlivňují růst a
ekonomické přínosy z lesů. Z abiotických činitelů se jedná především o vítr, sníh, sucho a imise, z
biotických o hniloby, kůrovce a zvěř. Obecně je možné říci, že smíšený les s převahou původních
stanovištně vhodných dřevin je odolnější než monokultury a to proti všem negativním faktorům s
výjimkou zvěře.
Imisní poškození zasahuje zejména severní část okresu Zlín a to nejvyšší polohy Vsetínských vrchů,
Vizovických vrchů, Javorníků a Bílých Karpat. Lokálně se objevují škody i na nižších partiích, v
sousedství místních zdrojů znečištění (Otrokovice, Přerov, Zlín, Val. Meziříčí).
I značná část sledovaného území je pokryta lesy, zastoupení lesních porostů obecně stoupá od západu
k východu od 38 % až do 55 %, v některých katastrech klesá až k 10 % či stoupá až nad 60 %.
Potenciální vegetaci tvoří karpatské dubohabřiny, na prudších svazích kyselých substrátů též
ostrůvkovitě acidofilní doubravy, výše přecházejí do bučin.
Převážná část lesů v koridoru je hospodářských, z lesů zvláštního určení jsou zde lesy na
nepříznivých stanovištích (k.ú. Zádveřice, Vizovice, Bratřejov) v k.ú. Střelná u hranic se Slovenskem
se nachází les se zájmem armády.
Podle JUAP se v koridoru nachází řada souborů lesních typů (SLT)
Tab. 47 Přehled souborů lesních typů v území
SLT
3H
3S
2H
2L
3B
3D
5B
4D
3N

Název souboru lesních typů
Hlinitá dubová bučina
Svěží dubová bučina
Hlinitá (sprašová)buková doubrava
Potoční luh
Bohatá dubová bučina
Obohacená dubová bučina
Bohatá jedlová bučina
Obohacená bučina
Kamenitá kyselá dubová bučina

Zastoupení ploch
Absolutní i poměrné zastoupení jednotlivých ploch v koridoru D49 u ukazuje Tab. 48 doplněná
grafem.
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Tab. 48 Poměrné zastoupení ploch v koridoru
Kultura
ZPF celkem
Orná půda
- I.tř. ochrany
- II.tř. ochrany
- III-V.tř. ochrany
Sady
TTP
Lesy
Neplodná půda
Vodní toky
Zastavěné
Ostatní
Koridor celkem

Plocha (ha)
1 582,68
996,50
98,78
194,98
702,73
11,54
574,65
851,51
16,64
57,04
148,20
67,18
2 723,25

%
58,12
36,59
3,63
7,16
25,80
0,42
21,10
31,27
0,61
2,09
5,44
2,47
100

POMĚRNÉ ZASTOUPENÍ PLOCH V KORIDORU
2,47%
5,44%
2,09%

3,63%

7,16%

0,61%
I.tř. ochrany
II.tř. ochrany
III-V.tř. ochrany
Sady
25,80%

TTP
Lesy

31,27%

Neplodná půda
Vodní toky
Zastavěné
0,42%

Ostatní

21,10%

Riziko degradace a znehodnocování půdního prostředí je v zájmovém území určováno především
následujícími činiteli a faktory:
- eroze půdy vlivem působení vody a větru
- ubývání organické hmoty
- znečištění půdy
- hermetické uzavírání půdy
- zhutňování půdy
- snižování biologické rozmanitosti půdy
- zasolení půdy
- záplavy a sesuvy půdy
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Staré ekologické zátěže
V území koridoru komunikace, vymezeného územně plánovacími dokumentaci jednotlivých obcí,
nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže. Nejblíže se k řešenému území stavby nachází
v následujících katastrálních územích:
k. ú Slušovice – Název: Benzina s.r.o. ČSPHM Slušovic. Riziko kvalitativní 5 – žádné
k. ú. Hvozdná- Název: Vršek. Riziko kvalitativní 3 – střední. Riziko kvantitativní 4 – bodové
k. ú. Zlín - Název: Skládka Klečůvka. Riziko kvalitativní 2 – vysoké. Riziko kvantitativní 3 – lokální
k. ú. Pozděchov - Název: Pozděchov. Riziko kvalitativní 4 – nízké. Riziko kvantitativní 4 – bodové
k. ú Horní Lideč - východně od Vlašských Příkazů je řízená skládka odpadů v rekultivaci

Skládka u Valašských Příkazů
V řešené lokalitě bylo při terénním průzkumu nalezeno několik malých černých skládek.
(pneumatiky, komunální odpad), které jsou způsobovány nedisciplinovaností lidí. Tyto skládky
v blízkosti budoucí silnice budou při výstavbě zlikvidovány. V katastru Vizovic (k Jelenímu
prameni) se v těsné blízkosti budoucí trasy nachází silážní zařízení.

Příklad malé černé skládky

Silážní zařízení u Vizovic

Podle JUAP lze potenciální riziko existence starých zátěží předpokládat na některých lokalitách
neuváděných na geoportálu:
 Slušovice – severně od skládky
 Východně od Střelné – mezi komunikací a železniční tratí
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Zádveřice – Raková – na sever
Horní Lideč – východ

Kontaminace půd
Podle retrospektivního monitoringu Ústředního kontrolního ústavu zemědělského a VÚMOP Praha je
přípustný obsah rizikových prvků (dle přílohy č.1 vyhlášky č.13/1994 Sb.) ve Zlínském kraji
překračován pouze lokálně (bodově) a to zejména u olova, kadmia a chromu. Zvýšená koncentrace
rizikových prvků byla zjištěna především jako důsledek dlouhodobého industriálního vývoje. V
zájmovém území se potenciálně mohou vyskytnout místa se zvýšeným obsahem rizikových prvků v
nivě Lutoninky a na jejích nejnižších terasách ve vazbě na průmyslové areály. Plošná kontaminace
zemědělských půd není v zájmovém území dokladována.
Eroze
Vodní eroze patří ve Zlínském kraji mezi nejvýraznější problémy, zvláště v okrese Zlín. Této
problematiky se dotýkají ZÚR v oblasti protipovodňové ochrany, které i částečně řeší protierozní
ochranu půdy, která je mj. řešena zatravněním pozemků, budováním záchytných příkopů a
zachováním tradiční organizace území se zatravněnými plochami a mezemi. Vzhledem k vysokému
zastoupení trvalých travních porostů je rozsah splavenin omezen.
V zájmovém území se podle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP) však
vyskytují pozemky náležející do nejvyššího stupně ohrožení s potenciálním smyvem půdy vyšším
než 7,6 t/ha/rok.

C.2.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie území
Reliéf západní části území má převážně charakter členité vrchoviny s členitostí 200 – 300 m a je
tvořen převážně plochými, širokými a nepříliš dlouhými hřbety, které jsou rozčleněny či od sebe
odděleny 80 – 150 m hlubokými otevřenými údolími bez strmých svahů. Celkem se území mírně
zvedá od západu k východu. Nejčlenitější je vysoký úzký hřbet Komonecké hornatiny, který má ráz
ploché hornatiny s členitostí 300 – 400 m, se strmými svahy a průlomovými údolími 200 m
hlubokými s nejvyššími vrchly přes 750 m n.m. Dále na východ pokračuje vysokými, ale zaoblenými
horskými hřebeny Vizovických vrchů a Javorníků protaženými ve směru VSV-ZJZ. Hřbety mají řadu
velkých bočních rozsoch, přítoky stékající z hřbetů mají údolí zaříznutá a asi 150 – 200 m hluboká.
Skalní útvary jsou malé, převážně vázané na hřbet Komonecké hornatiny, ojediněle též na
Mladcovskou vrchovinu a jsou bez většího významu pro vegetaci.
Vnější Západní Karpaty byly vyvrásněny v tzv. sávské fázi na rozhraní mezi staršími a mladšími
třetihorami. Následné dlouhé období působení erozně denudačních procesů, přerušované etapovitými
tektonickými zdvihy, vedlo ke vzniku zarovnaných povrchů, jejichž zbytky dnes nacházíme v podobě
plošin a široce zaoblených hřbetů. Období kvartéru se svými četnými klimatickými změnami se
vyznačovalo intenzívním zahlubováním vodních toků a rozčleňováním staršího reliéfu. Výrazným
rysem geomorfologického vývoje v chladných obdobích pleistocénu byly periglaciální procesy
modelace terénu. Ze současných procesů se nejvíce uplatňuje akcelerovaná eroze (vodní i větrná).
Významným reliéfotvorným činitelem je také člověk (antropogenní reliéf).
Zájmové území koridoru R49 náleží z hlediska regionálního geomorfologického začlenění České
republiky do
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Systému

Alpsko-himálajský

Provincie

Západní Karpaty

Subprovincie Vnější Západní Karpaty
Oblasti

Slovensko-moravské Karpaty

Celků

Vizovická vrchovina (Fryšták-Lačnov)
Javorníky (Horní Lideč-hranice ČR/SR)

Podcelků

Fryštácká brázda (Fryšták-Slušovice)
Zlínská vrchovina (Veselá-Pozděchov)
Komonecká hornatina (Bratřejov-Lačnov)
Luhačovická vrchovina (Lačnov-Horní Lideč)
Pulčínská hornatina (Horní Lideč-hranice ČR/SR)

Okrsků

Mladcovská vrchovina (Veselá-Klečůvka)
Kudlovská vrchovina (Zádveřice)
Vizovická kotlina (Vizovice)
Klášťovský hřbet (Bratřejov-Lačnov)
Seninecká vrchovina (Pozděchov)
Lačnovská pahorkatina (Lačnov)
Střelenská vrchovina (Horní Lideč-hranice ČR/SR)

Terén v navrhovaném koridoru je velmi členitý, nejníže je 250 m n.m u Zádveřic, nejvýše pak
695 m n.m v sedle pod Bařinkou. Od území kolem Fryštáku o výšce 260 – 350 m n.m vede přes
nejnižší místo u Zádveřic, stoupá přes hřeben Vizovických vrchů a opět klesá do území kolem Horní
Lidče o výšce 450 – 530 m n.m. Propojuje dvě oddělená údolí toků Lutoninka a Bratřejovka u
Vizovic s údolím Střelenky u Horní Lidče.

Obr. 5 Terénní charakteristika dotčeného území

Geologické poměry
Inženýrskogeologický průzkum za účelem zjištění geotechnických poměrů pro projektovou
dokumentaci stavby zde dosud nebyl prováděn, ale v blízkém i širším okolí navržené trasy
komunikace byly provedena řada vrtů. Tyto vrty mají různou vypovídací schopnost, která záleží za
jakým účelem byly vrty prováděny (vrty ložiskové, inženýrskogeologické, hydrogeologické).
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V Podkladech STPÚ je uvedena geologická dokumentace vybraných vrtů, které leží v bezprostřední
blízkosti určeného koridoru.
Z regionálně geologického hlediska je zájmová oblast součástí magurské flyše a náleží k jednotce
račanské, a to k jejímu oddílu – zlínské souvrství. Toto souvrství je v zájmové oblasti tvořeno
převážně vrstvami újezdskými, vsetínskými a luhačovickými.
Z litologického pohledu představuje flyš poměrně nepravidelné střídání prachových jílovců s
polohami pískovců až slepenců, přičemž hranice mezi jednotlivými typy hornin jsou velmi ostré.
Vrstvy újezdské a vsetínské jsou tvořeny převážně středně rytmickým flyšem, ve kterém převažují
vápnité jílovce nad pískovci, jde o šedé až tmavě šedé, místy rudohnědé jílovce, které směrem
k povrchu přecházejí v důsledku jejich stupně navětrání až do jílů, ve kterých lze lokálně pozorovat
navětralé úlomky původní jílovcové horniny. V západní části území jsou jílovce překryty
nepravidelnými polohami spraší a sprašových hlin, mocnost většinou nepřesahuje cca 4 m.
Vrstvy luhačovické jsou naopak tvořeny hrubozrnnými pískovci, které převažují nad jílovci.
Pískovce jsou převážně středně až hrubě zrnité a jejich mocnost kolísá od několika cm až do
metrových poloh. Při povrchu terénu zvětrávají až na písek s nepravidelnými úlomky navětralých
pískovců, ze kterých zvětráváním vznikly.
Zájmové území je prakticky bez přirozených odkryvů. Z geologické mapy je patrné, že generelní
směr vrstev v zájmovém území je cca SV – JZ. Prakticky paralelně se směrem vrstev probíhají
násunové zlomy a přesmyky, které většinou tvoří i geologické hranice mezi jednotlivými
geologickými jednotkami. Poblíž těchto zón je možno předpokládat horniny silně rozpukané až
podrcené.
Terciérní (paleogenní) horniny – patří mezi nejrozšířenější geologickou jednotku v celé zájmové
oblasti. Na povrch terénu vystupují velmi sporadicky, jsou zakryty mladšími, různě mocnými
kvartérními sedimenty.
Kvartér (pleistocén – holocén) – je tvořen pestrou škálou sedimentů. Jsou zde zastoupeny jednak
fluviální písčité sedimenty a jílovitopísčité sedimenty občasných toků, které se nacházejí v údolních
nivách lokálních potoků. Místy vyplňují i úzká údolí, která jsou pouze dočasně zvodnělá. V důsledku
nepřítomnosti větších vodních toků je zastoupení fluviálních písčitých štěrků poměrně malé a štěrky
nedosahují větších mocností.
Deluviální (kvartérní) sedimenty – jsou velmi výrazně zastoupeny na svazích. Jsou tvořeny
hlinitokamenitými až balvanitými sedimenty. Tyto sedimenty dosahují nepravidelných mocností a
většinou leží v nadložní terciérních sedimentů. Při realizaci hlubších zářezů v těchto sedimentech
mohou být odkryty nejen kvartérní, ale i terciérní horniny.
Eolické (kvartérní) sedimenty – jsou tvořeny převážně sprašemi až sprašovými hlínami. Tyto
sedimenty jsou většinou žluté až žlutohnědé barvy, většinou silně vápnité, lokálně s výraznými
žilkami a konkrecemi CaCO3.

Inženýrskogeologická rajonizace
V rámci STPÚ byly vymezeno 7 litologických rajónů a komplexy zemin a hornin se shodnými nebo
podobnými geotechnickými vlastnostmi, které po trase komunikace vycházejí k povrchu terénu:
• Ft – rajón pleistocénních písčitohlinitých fluviálních sedimentů a sedimenty občasných toků.
Tento rajón je tvořen pestrou škálou sedimentů, zastoupeny jsou fluviální písčitohlinité sedimenty a
jílovitopísčité sedimenty občasných toků, které se nacházejí v údolních nivách potoků. V důsledku
nepřítomnosti větších vodních toků prakticky chybějí fluviální písčité štěrky ve větší mocnosti, ty lze očekávat
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pouze sporadicky v okolí Lutoninky a Dřevnice. Mocnost těchto sedimentů nepřesahuje 5 m, jsou neulehlé,
převážně plně nasycené vodou, málo únosné a silně stlačitelné. Hladina podzemní vody v nich výrazně
sezónně kolísá a leží většinou v hloubkách do 2 m pod terénem.
Dle ČSN 73 1001 je lze zařadit do tříd F4, F6, případně do F2. Dle ČSN 72 1002 (Klasifikace zemin pro
dopravní stavby) lze tyto zeminy hodnotit jako nevhodné až málo vhodné do násypů.

• D – rajón deluviálních sedimentů
Jedná se o hlinitokamenité až balvanité sedimenty s proměnlivou příměsí jílovité a písčité frakce. Vzhledem k
převažujícímu soliflukčnímu původu těchto zemin je jejich výskyt vázán převážně na svahy. Plošné rozšíření
těchto zemin je v zájmové oblasti značné. Deluviální sedimenty pokrývají svahy tvořené horninami rajónů Sj.
V okolí pískovcových pásem se objevují hrubě úlomkovité zeminy, výskyt soudržných zemin typu jílu s
nízkou nebo střední plasticitou je poměrně vzácný. Na svazích v nadloží nepropustných paleogenních hornin
(zejména jílovců) dochází u deluvií vlivem proudění podzemní vody k častému vzniku plíživých a sesuvných
pohybů. Mocnost těchto sedimentů je nepravidelná.
Využitelnost těchto sedimentů je možná pouze jako základové půdy pro málo náročné nebo mimořádně tuhé
objekty. Dle ČSN 73 1001 je lze zařadit do třídy F2, F6, G3 a G5. Ve smyslu ČSN 72 1002 (Klasifikace zemin
pro dopravní stavby) lze zeminy třídy G3 a G5 hodnotit jako velmi vhodné až vhodné do násypů, zeminy třídy
F2 jako vhodné až málo vhodné a zeminy třídy F6 jako málo vhodné až nevhodné do násypů.

• S – rajón eolických sprašových sedimentů
Jedná se o kvartérní eolitické sedimenty, které jsou tvořeny převážně sprašemi až sprašovými hlínami. Tyto
sedimenty jsou většinou žluté až žlutohnědé barvy, většinou silně vápnité, lokálně s výraznými žilkami a
konkrecemi CaCO3.
Dle ČSN 73 1001 je lze zařadit do třídy F6, F8. Ve smyslu ČSN 72 1002 (Klasifikace zemin pro dopravní
stavby) lze zeminy třídy F6 a F8 hodnotit jako nevhodné až málo vhodné do násypů.

• Fi – rajón fluviolakustrinních sedimentů
Jedná se o směs písčitých, štěrkových a jílovitých sedimentů, většinou špatně vytříděných. Jejich plošné
zastoupení v zájmovém území je poměrně nepatrné.
Dle ČSN 73 1001 je lze zařadit do třídy F6, S5 a G5. Ve smyslu ČSN 72 1002 (Klasifikace zemin pro
dopravní stavby) lze zeminy třídy S5 a G5 hodnotit jako velmi vhodné až vhodné do násypů. Zeminy třídy F6
lze hodnotit jako nevhodné až málo vhodné do násypů.

• Dp – rajón proluviálních sedimentů
Jedná se převážně o hlinito až jílovitopísčité štěrky. Mocnost a plošné rozšíření těchto sedimentů je v
zájmovém území malá.
Dle ČSN 73 1001 je lze zařadit do třídy G5. Ve smyslu ČSN 72 1002 (Klasifikace zemin pro dopravní stavby)
lze zeminy třídy G5 hodnotit jako velmi vhodné až vhodné do násypů.

• Sj – rajón jílovcovo-prachovcových hornin
Převážně monotónní flyšové souvrství, litologicky jde o šedé až tmavě šedé jílovce, které směrem k povrchu
přecházejí v důsledku navětrání až do jílů. V jílovcích se nacházejí nepravidelné polohy pískovců, které jsou
vůči větrání odolnější. Nezvětralé horniny mají v této oblasti nejvýznamnější plošné zastoupení. Převládají
poloskalní horniny, které mají příznivé technické vlastnosti tj. vysokou únosnost a malou stlačitelnost. Jsou
nezřetelně vrstevnaté a často silně rozpukané, což ohrožuje stabilitu vyšších odřezů (zářezů) a hlubších
stavebních jam. Lokálně vedou podzemní vodu, která může být v důsledku vyššího obsahu síranů agresivní.
Jílovce poměrně snadno zvětrávají.
Dle ČSN 73 1001 je lze řadit do třídy R4 až R5, je možné je hodnotit jako zeminy podmíněně vhodné,
především do jádra násypů, zcela zvětralé jílovce jako nevhodné.

• Sp – rajón s převahou pískovcových hornin

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

100

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

Významné polohy arkózových, případně i glaukonitických pískovců s ojedinělými a nepravidelnými vložkami
drobných slepenců. Morfologicky tvoří tato pásma tektonicky podmíněná horská pásma převážně ve směru
ZJZ – VSV a v zájmové oblasti dosahuje jejich povrch terénu většinou nejvyšších nadmořských výšek.
Horniny rajónu tvoří vysoce únosné a prakticky nestlačitelné základové půdy, které jsou těžce rozpojitelné. V
zónách intenzivnějšího rozpukání nebo po vrstevních spárách vedou podzemní vodu, která může být v
důsledku vyššího obsahu síranů agresivní.
Dle ČSN 73 1001 je lze řadit do třídy R2 až R4, podmíněně vhodné do násypů.

Seismicita
Podle ČSN 73 0036 (Seismické zatížení staveb) se za seismické oblasti považují taková území, v
nichž se makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou
nejméně 60 MSK-64. V zájmové oblasti, která náleží do Západních Karpat jsou účinky zemětřesení
dosahující 60 až 70 MSK-64 (zemětřesení je pocítěno většinou lidí uvnitř i venku, domácí zvířata
vybíhají ze stájí, může dojít k rozbití nádobí a skla. Poškození omítky může nastat i u solidně
postavených budov (bez antiseismických opatření). U chatrných budov se mohou objevit vážnější
škody - trhliny ve zdech, opadávání velkých kusů omítky, poškození komínů, klouzání střešní
krytiny. Ve vzácných případech lze pozorovat trhliny ve vlhké půdě, maximálně o šířce 1 cm. V
horách mohou nastat sesuvy půdy. Může dojít ke změnám vydatnosti pramenů a v hladině vody ve
studnách)
Výpočty zemětřesného ohrožení uskutečněného pro periodu opakování 475 let ukazují, že
zemětřesné účinky 60 MSK-64 lze s pravděpodobností překročení 10 % očekávat s výjimkou střední
části Čech prakticky na celém území republiky.

Geodynamické jevy
Dle evidovaných údajů v Geofondu Praha lze konstatovat, že zájmové území je bohaté na sesuvy.
Jejich výskyt je lokalizován především na svazích, které jsou tvořeny větší mocností deluviálních
sedimentů (rajón D), případně navětralými jílovcovo-prachovcovitými horninami (rajón Sj).
Tab. 49 Evidované sesuvy v zájmové oblasti (Geofond Praha)
Lokalita
Lukov
Ostrata
Hvozdná
Hvozdná
Hvozdná
Klečůvka
Veselá
Zádveřice
Zádveřice
Zádveřice
Zádveřice
Zádveřice
Zádveřice
Zádveřice
Zádveřice
Zádveřice

Číslo sesuvu
2585
2665
2666
2667
6304
5647
6305
2689
2690
2691
2706
5644
5645
5649
5650
5657
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Stupeň aktivity
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Aktivní
Aktivní
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální

Rok revize
1979
1979
1979
1979
1994
1984
1994
1979
1979
1979
1984
1984
1984
1984
1984
1984
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Lokalita
Zádveřice
Zádveřice
Zádveřice
Zádveřice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Lidečko
Lačnov
Lačnov
Lačnov
Lačnov
Střelná
Střelná
Střelná
Střelná

Číslo sesuvu
6099
6104
6682
7032
2694
2700
2701
2702
2703
2704
4051
5651
5669
6543
3320
3302
3303
3485
3484
3325
3350
3349
3345

Stupeň aktivity
Aktivní
Aktivní
Aktivní
Aktivní
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Aktivní
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Aktivní
Aktivní
Stabilizovaný
Stabilizovaný
Stabilizovaný
Stabilizovaný
Stabilizovaný
Stabilizovaný
Potenciální
Aktivní

Rok revize
1988
1988
2001
2003
1984
1979
1979
1984
1984
1984
1984
1984
1984
2000
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979

K sesuvu může dojít při nevhodném zásahu do svahu (zejména zářezy) a změně vodního režimu. V
zeminách náchylných k erozi (deluviální sedimenty, navětralé jílovcovito-prachovcovité horniny) je
nutné provést podrobný IG průzkum a posouzení stability svahu geotechnickým výpočtem, v rámci
kterého bude navrženo i jeho zajištění.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase
záměru ani v její blízkosti se nenachází ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

Radonové riziko
Dle Odvozené mapy radonového rizika ČR (1 : 200 000) je převážná část území koridoru silnice R49
zařazena do kategorie nízkého radonového rizika – označení 1Pg, pouze kolem Fryštáku se nachází
území středního radonového rizika – označení 2sp.
Pro výstavbu silnice ani pro případné odpočívky nejsou potřebná žádná opatření.

C.2.7 Fauna, flóra a ekosystémy
C.2.7.1 Flóra
Do zájmového území stavby zasahují čtyři bioregiony (dle vymezeni Culka, 1996). Jedná se o
bioregion Hranický, Zlínský, Vsetínský a okrajově Hostýnský. Území stavby leží v kolinním,
suprakolinním až submontánním vegetačním stupni.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí Panonského termofytika,
fytogeografického okresu 21a Hanácká pahorkatina a 21b Hornomoravský úval. Dále směrem na
východ prochází trasa Karpatským mezofytikem, fytogeografickými okresy 79 Zlínské vrchy a 82
Javorníky.
Flóra je tvořena běžnými druhy moravských Karpat. K typickým druhům patří např. Carex pilosa,
Carex pendula, Hordelymus europaeus, Lunaria rediviva, Dentaria glandulosa, Hacquetia epipactis,
Euphorbia amygdaloides, Geranium phaeum, Cruciata glabra, Parnassia palustris. Zvlášť
významný je výskyt šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), razilky smrduté (Aposeris foetida) či
stařince dlouholistého moravskéhoo (Tephroseris longifolia, ssp. moravica).
Potenciální přirozenou vegetaci v zájmovém území tvoří karpatské dubohabrové háje as. Carici
pilosae-Carpinetum (ostřicová dubohabřina). Podél vodních toků (např. Dřevnice) představují
potenciální přirozenou vegetaci lužní lesy as. Pruno-Fraxinetum (střemchová jasenina), ve vyšších
polohách květnaté bučiny as. Carici pilosae-Fagetum (ostřicová bučina) a acidofilní bučiny as.
Luzulo-Fagetum (biková bučina). Přirozenou náhradní vegetaci tvoří mezofilní louky svazů
Arrhenatherion a Cynosurion, na vlhkých místech přecházejí v Calthion. V lesních lemech je typická
vegetace svazu Trifolion medii, křoviny náležejí ke svazu Prunion spinosae.
Vegetaci zájmového území lze rozdělit do několika základních biotopů:
 vegetace lesních společenstev,
 vegetace nelesních společenstev,
 křovinná společenstva podél cest a remízů a
 vegetace podél vodních toků.
V západní části zájmové oblasti je v krajině zastoupen vysoký podíl intenzivně využívané
zemědělské půdy. Nejčastěji pěstovanými plodinami na orné půdě jsou obiloviny, řepka olejka a
pícniny. Přirozená, popř. polopřirozená vegetace se dochovala v podobě liniové vegetace podél
vodotečí. Tvoří je např tyto druhy: Alnus glutinosa, A. incana, Fraxinus excelsior, Salix caprea, S.
fragilis, S. viminalis, Prunus padus, Sambucus nigra, v bylinném patře Bromus inermis, Aegopodium
podagraria, Geum urbanum, Calamagrostis epigejos, Phalaris arundinacea, Phragmites australis,
Mentha aquatica, M. longifolia, Rubus sp. Tato společenstva jsou ohrožena invazí nitrofilních druhů
a polních plevelů v důsledku intenzivního zemědělství na okolních pozemcích.
Na mezích s trvalým travním porostem se setkáváme s druhy jako Arrhenatherum elatius, Agropyron
repens, Artemisia vulgaris, Campanula patula, Cirsium canum, Hypericum perforatum, Geranium
pratense, Galium album, na sušších místech roste Euphorbia cyparissias, Teucrium chamaedrys,
Artemisia campestris, Fragaria viridis, Genista tinctoria. V okolí Fryštácké nádrže se vyskytuje
Carpinus betulus, Prunus padus, Alnus glutinosa, Robinia pseudacacia, Salix alba, S. caprea,
Viburnum opulus, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Juncus effusus, Bidens tripartita, Glyceria
maxima, Alisma plantago-aquatica, Typha latifolia, Ranunculus scelerathus.
Východně od Fryštáku se v kulturní, zemědělsky využívané krajině nachází několik malých lesních
porostů a vodních toků (např. Bělovodský potok, Lukovský potok, potok Rabínka, Ostratka a další
bezejmenné toky). Ostrůvky lesních společenstev jsou tvořeny Quercus robur, Pinus sylvestris,
Populus tremula, Carpinus betulus, Picea abies. Vegetaci podél malých vodních toků tvoří např. tyto
druhy: ve stromovém a keřovém patře Salix fragilis, S. viminalis, S. caprea, Acer negundo, Ulmus
laevis, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Alnus glutinosa, v bylinném patře Geum urbanum,
Urtica dioica, Galium aparine, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus,
Aristolochia clematitis, Symphytum officinale, Lysimachia vulgare, Mentha longifolia, Phalaris
arundinacea či Phragmites australis. Z lián je zastoupen Humulus lupulus. Luční společenstva jsou
mezofilního charakteru s Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata,
Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Vicia cracca s. lat., Lotus corniculatus, Securigera varia,
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Potentilla anserina, Carex muricata. V křovinatých společenstvech se v krajině uplatňuje Ligustrum
vulgare, Rosa sp., Crataegus sp., Sambucus nigra, Prunus domestica, Cornus sanguinea. Nedílnou
složkou krajiny jsou polní kultury a ruderální vegetace okrajů cest a lidských sídel.
Východním směrem od Vizovic je charakter krajiny lesnatější, převládají luční porosty a pole se
vyskytují méně.
Louky jsou opět mezofilního charakteru s Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Phleum
pratense, Holcus lanatus, Geranium pratense, Plantago lanceolata, Campanula patula,
Leucanthemum vulgare, Galium album, Rumex acetosa, Ranunculus repens, R. acris, Colchicum
autumnale, Alchemila sp., Stellaria graminea. Xerotermními prvky jsou Festuca rupicola, Bromus
erectus, Onobrychis viciifolia, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias.
Kulturní louky jsou méně druhově bohaté. Převládají traviny s dominancí Arrhenatherum elatius,
Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Phleum pratense, dále Taraxacum sp., Leucanthemum
vulgare, Trifolium pratense, Capsella bursa-pastoris.
Přirozená druhová skladba lesních porostů byla na úkor listnáčů posunuta ve prospěch jehličnanů,
zejména smrku. Přesto se místy ještě vyskytují porosty se zachovalou druhovou skladbou. V tomto
úseku jsou lesy tvořeny těmito druhy: Picea abies, Larix decidua, Pinus sylvestris, Fagus sylvatica,
Tilia cordata, Carpinus betulus, Sorbus aucuparia.
Směrem k hranicím ČR/SR slábne osídlení a krajina je více zalesněná. V oblasti hřebenů
Vizovických vrchů mají lesy podhorský a horský charakter. Převládá Picea abies, Fagus sylvatica,
Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Sambucus racemosa, Larix decidua, ve
vlhčích místech Salix caprea, místy zmlazuje Abies alba. V bylinném patře je hojně zastoupený
Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Vaccinium myrtillus, Prenanthes purpurea, Senecio
fuchsii, Melica uniflora, Rubus sp., Stachys sylvatica, Equisetum sylvaticum, Ajuga reptans,
Impatiens noli-tangere, Anthriscus sylvestris, Urtica dioica, Rubus sp., na vlhčích místech se
stagnující vodou a v okolí vodních toků roste Alisma plantago-aquatica, Veronica becabunga,
Juncus articulatus, J. conglomeratus, Scirpus sylvaticus, Carex sylvatica, Ranunculus repens,
Cirsium oleraceum, Mentha longifolia, Myosotis palustris, Petasites hybridus. Na okraji lesů
s rozvolněným drnem a chudým substrátem se vyskytuje také Anthenaria dioica.
V okolí zemědělských podniků jsou druhově nepříliš bohaté kulturní louky: Arrhenatherum elatius,
Dactylis glomerata, Alopecurus peratensis, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, P. media,
Trifolium repens, T. pratense, Tanacetum vulgare, Hypericum perforatum, Rumex acetosa.
Druhově bohatší jsou květnaté louky s Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Cynosurus
cristatus, Phleum pratense, Agrostis capillaris, Holcus lanatus, Lathyrus pratense, Lychnis floscuculi, Cirsium palustre, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Vicia sepium, Ranunculus
acris, Veronica chamaedrys, Knautia arvensis, Geranium pratense, Centaurea jacea, Galium album,
Alchemilla sp.
Podél vodních toků se ve stromovém patře vyskytuje Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, v keřovém
patře Sambucus nigra, S. racemosa, Rubus idaeus, Rubus sp., v bylinném patře Geranium
robertianum, Scirpus sylvaticus, Mentha longifolia, Urtica dioica.
Posuzované území bylov rámci provedeného Biologického hodnocení (příloha B.7), realizovaného
po převažující část vegetační sezóny (v období duben – říjen 2008), rozděleno z hlediska své přírodní
hodnoty do tří základních kategorií:
Ikvalitní, dobře dochované nebo druhově pestré ekosystémy s definovanými rostlinnými
společenstvy, případně včetně zvláště chráněných druhů rostlin
IIdruhotná společenstva obhospodařované krajiny, louky, pastviny a pole s doprovodnými
prvky jako jsou úvozové cesty, stromořadí a sady
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společenstva významně pozměněná nebo odstraněná lidskou činností, těžké opevnění
toků, intravilán

Tab. 50 Přírodní hodnoty území
klasifi
kace
III
II
III
II
III
II
III
I
II
I
II
I
II
III
II
III
II

Vymezení v terénu
Západní část zájmového území po lokalitu Velikovské Boří
Lesní celek Velikovské Boří
Převážně obhospodařované pozemky k okraji zástavby obce Ostrata
Dílčí povodí VN Ostratky s několika drobnými vodotečemi, remízky a prvkem ÚSES
Intenzivně obhospodařovaná pole a okraj města Slušovice, na konci se úsek přibližuje stávající
komunikaci č. 491
Úsek východně od obce Klečůvka s významnými zbytky lesních porostů, střídaných menšími
pastvinami a mokřadními lokalitami podél drobných, místy periodických vodotečí v úzkých údolích.
Podél převážně upravených toků Dřevnice a Lutoninky, do popisovaného úseku zasahují okraje
intravilánů a kolem průmyslových objektů, v menší míře obhospodařované pozemky.
Jižní okraj obce Vizovice má charakter dobře zachované podhorské kulturní krajiny s pastvinami a
kosenými loukami a kvalitními (i když plošně omezenými) lesními porosty na svazích nad
Želechovickým potokem. Byl zde zjištěn výskyt několika zvláště chráněných živočišných a
rostlinných druhů a území je přes blízkost lidských sídel z biologického hlediska velmi kvalitní.
Od Slatinského potoka se jedná o převážně zemědělsky využívané plochy s několika drobnými
vodotečemi (největší je Dubovský potok).
Od jižního okraje obce Lhotsko k lokalitě Končiny
Úsek začíná v lokalitě Končiny a končí na okraji lesního porostu Pod Lazy.
Od hrany lesa v lokalitě Pod Lazy, úsek zahrnuje jižní okraj obce Bratřejov. Směrem na východ se
dále jedná o okrajovou část Vizovických vrchů až k severnímu okraji zástavby obce Lačnov po
lokalitu Seničné díly.
Od lokality Seničné díly je popisovaný úsek vymezen souběžně s údolím Seninky a soustavou
Lačnovských rybníků po profil Lačnovského potoka.
Od Lačnovského potoka po okraj většího remízu v k.ú. Valašské Příkazy.
Území mezi zastavěnými částmi obcí Horní Lideč a Valašské Příkazy.
Od remízu s periodickou vodotečí za tratí v obci Valašské Příkazy, jižně od stávající komunikace a
železnice jižně od obce Střelná.
Z lokality U hruštice přes malý remíz Na Skalkách a Seninky Lyským průsmykem ke státní hranici
ČR/SR.

Typické lokality
Biologickým hodnocením (příloha B.7) byly vymezeny a detailně popsány lokality, které jsou pro
dané území typické, z přírodovědeckého hlediska nejcennější nebo tvoří výrazné krajinné dominanty.
Často se jedná o skladebné části územního systému ekologické stability. Jejich výčet a popis je
uveden dále, nalezené chráněné druhy rostlin pak v Tab. 51. Lokality jsou vyznačeny v grafické
příloze A.2, úplný výčet zjištěných druhů je pro jednotlivé lokality uveden v příloze B.7.
1) Lokální biocentrum Bohušinky


Popis: Lokální biocentrum zahrnující nejvýchodnější část VN Fryšták s mokřadními společenstvy a
kvalitními břehovými porosty.



Druhy: Skupiny makrofyt vázaných na přirozeně eutrofní až mezotrofní stojaté vody. Bylinné patro
v mělké, periodicky vysychající pobřežní zóně VN Fryšták osidlují mokřadní společenstva rákosin
eutrofních stojatých vod, svazu Phragmition communis (Koch 1926) převážně asociace Phragmitetum
communis (Gams 1927) s hustě zapojenými porosty rákosu obecného, druhým výrazným druhem těchto
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rákosin je zblochan vodní. Posledním ze zastoupených typů vodní resp. mokřadní vegetace v LBc
Bohušinky jsou místy se vyskytující jedno až dvouvrstevné porosty vysokých ostřic (svaz Magnocaricion
elatae Koch 1926). Keřové a stromové patro je v LBc Bohušinky dobře vyvinuté a pestré, v dobrém stavu.


Hodnocení lokality: Lokální biocentrum Bohušinky představuje lokalitu, v níž je zastoupeno pestré
spektrum rostlinných společenstev a druhů, což je dáno především přítomností vodních a mokřadních
biotopů, které tvoří jeho podstatnou část. V průběhu průzkumu bylo zjištěno celkem 109 druhů cévnatých
rostlin.

2) RBK na Bělovodském potoce s vloženým LBC Hornoveský les


Popis: Bělovodský potok podél kterého je vymezen regionální biokoridor RBk 215 914 V chrastí –
Hornoveský. Tento regionální biokoridor je nejvýznamnější skladebnou částí ÚSES v tomto úseku.
Propojuje LBc V chrastí a LBc Hornoveský, v širším měřítku pak zajišťuje komunikaci mezi lokalitami
Lešná (LBc ZOO Lešná), LBc Bohušinky a k.ú. Lukov s větším lesním celkem Růžová na severu a
ekosystémy VN Fryšták na jih od posuzované trasy.



Druhy: Typicky vyvinuté vrbové křoviny nalezneme především v těsné blízkosti toku. Jedná se o
světlomilnou vegetaci, která při silnějším zastínění spojeném s rozvojem stromového patra (dále od
vlastního toku) ustupuje. Na popsaná společenstva vrbových křovin navazují plochy se společenstvy
jasanovo-olšových luhů, především svazu Alnion incanae (Pawlowski et al. 1928), které jsou však na
některých lokalitách poměrně úzké. Samostatnou součástí posuzované lokality je vegetace náplavů v
korytě Bělovodského potoka a podmáčených břehů, která je nejčastěji tvořena druhy pobřežní vegetace
potoků svazu Sparganio-gycerion fluitantis.



Hodnocení lokality: Na lokalitě označené jako RBk Bělovodský potok bylo zjištěno celkem 76 druhů
cévnatých rostlin. Jedná se o lokalitu s druhově poměrně pestrými společenstvy, v zemědělské krajině
plošně poměrně výraznými, zvláště v části LBc Hornoveský les. Posuzovaná lokalita je součástí územního
systému ekologické stability krajiny (regonální biokoridor), což odráží její význam v kontextu okolní,
převážně hospodářsky intenzivně využívané krajiny. Koryto Bělovodského potoka je zde v přírodě
blízkém stavu, s pomístním opevněním a vloženými prahy. Břehové porosty v nivě toku jsou druhově
pestré, i když poměrně úzké (místy dokonce jednostranné).

3) LBC Velíkovské Boří


Popis: Větší lesní celek západně od obce Velíková je tvořen hospodářským lesem s druhově silně
pozměněnou skladbou, v dobrém zdravotním stavu a průměrně vyvinutým keřovým patrem, v němž je
zastoupen malý počet druhů, podobně jako v chudém patře bylinném.



Druhy: Jedná se o smíšený lesní porost, jehož stromové patro je tvořeno smrkem Picea abies, borovicí
Pinus sylvestris a vtroušeně i modřínem opadavým, Larix decidua. Z listnatých dřevin se vyskytuje
nejčastěji jasan ztepilý Fraxinus excelsior, dále topoly a olše lepkavá, ojediněle akát Robinia
psaudoaccacia. V souvisle zalesněných plochách je slabě vyvinuté keřové patro, tvořené částečně
zmlazujícími dřevinami patra stromového, zčásti mladšími jedinci náletových a pionýrských dřevin, jako
jsou břízy Betula pendula a Betula pubescens. V lemech na okrajích lesního porostu byly identifikovány
(především v bylinném patře) druhy charakteristické pro skupinu mezofilních bylinných lemů svazu
Trifolion medii Müller 1962. Místy byl především na neobdělávaných okrajích polí a u cest zaznamenán
hojný výskyt invazního druhu slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) a rovněž druhů zplanělých z
kultur pěstovaných na přilehlých pozemcích – řepka olejka (Brassica napus), tolice vojtěška (Medicago
sativa), tolice dětelová (Medicago lupulina), a pod.



Hodnocení lokality: Jedná o největší souvislý lesní porost v posuzovaném území. Porosty mají charakter
hospodářského lesa, jejich druhové složení je silně pozměněné (převaha smrku ztepilého) a ochuzené.
Rovněž bylinné patro není druhově příliš bohaté, s výjimkou výslunných suchých lemů, jak byly popsány
výše.

4) LBC Úlehle a LBC Hluboké s LBK 200 064 Úlehle – Hluboká včetně MVN Ostratky


Popis: Lokální biocentra Úlehle a Hluboké jsou tvořena většími lesními celky v prostoru mezi obcemi
Hvozdná, Ostrata, Veselá a jižním okrajem Slušovic. Soustavou lokálních biokoridorů jsou propojena
navzájem a s obdobným lesním celkem Velíkovské Boří ležícím severněji. Ćást vymezená jako LBk 200
064 Úlehle – Hluboká je zčásti vedena podél potoka Ostratky a zahrnuje i MVN Ostratky, která je tímto
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potokem napájena. Koryto potoka je opevněné a zahloubené, břehové prosty převážně bez přirozeného
stromového patra, bylinné patro ruderalizované. VN Ostratky je využívána k rekreaci a sportovnímu
rybolovu.


Druhy: V území se nacházejí vedle sebe společenstva, charakteristická jednak pro tvrdé luhy (svaz Alnion
incanae Pawlowski et al. 1928,, podsvaz Ulmenion Oberdorfer 1953, asociace Querco-Populetum resp.
Querco-Ulmetum), jednak pro karpatské dubohabřiny svazu Carpinion Issler 1931. Strukturně jsou to
převážně třípatrové jilmové nebo topolové doubravy s dominancí dubu letního (Quercus robur). I zde
platí, že druhý typický zástupce těchto společenstev, jilm habrolistý (Ulmus minor) vinou špatného
zdravotního stavu populace (grafióza) prakticky z porostů vymizel. Litorální pásmo MVN Ostratky je
velmi slabě vyvinuté, většinou zcela chybí. Druhy náležející společenstvům makrofytní vegetace stojatých
vod se vyskytují ojediněle. Úzké pásmo lemující okraj MVN Ostratky osidlují mokřadní společenstva
rákosin eutrofních stojatých vod, svazu Phragmition communis (Koch 1926) převážně asociace
Phragmitetum communis (Gams 1927) s hustě zapojenými porosty rákosu obecného, druhým výrazným
druhem těchto rákosin je zblochan vodní.



Hodnocení lokality: Na lokalitě tvořené soustavou skladebných částí lokálního ÚSES (lesní biocentra,
biokoridory převážně s osou vodní podél místních vodotečí) a MVN Ostratky bylo zjištěno celkem 86
druhů cévnatých rostlin (úplný výčet je uveden v příloze 1 Biologického hodnocení).

5) Želechovský a Slatinský potok


Popis: V nivě Želechovického potoka jsou situovány především zahrady a sady, protože vlastní nivou
prochází souběžně s potokem i místní komunikace a její okolí je zastavěno. Na tuto zeleň navazuje lesní
partie na svazích Janovy hory. Šířkou údolí Slatinského potoka je dán i rozsah břehových porostů, které
jsou kvalitní a dobře vyvinuté, ale poměrně úzké, obklopené převážně pastvinami a loukami na svazích.
Území tvoří jednu ze spojnic lesních porostů na svazích Ostrého vrchu s jižním okrajem Vizovic a dále
s větším remízem v lokalitě Háj. Má proto v území migrační funkci, především pro drobné obratlovce.



Druhy: Souvislá lesní partie na svazích Janovy hory nad údolím Želechovického potoka je tvořena
převážně společenstvy typickými pro karpatské dubohabřiny svazu Carpinion Issler 1931. Bylinné patro
je místy velmi bohaté, byl zaznamenán výskyt ohroženého druhu aron plamatý (Arum maculatum). V
lemech na okrajích lesního porostu byly identifikovány (především v bylinném patře) druhy
charakteristické pro skupinu mezofilních bylinných lemů svazu Trifolion medii Müller 1962. V úzce
zaříznutém údolí Slatinského potoka na bylinnou vegetaci bezprostředně související s tokem navazují
plochy se společenstvy jasanovo-olšových luhů, především svazu Alnion incanae (Pawlowski et al.
1928). Jedná se většinou o dvoupatrové (slabě vyvinuté keřové patro) místy třípatrové porosty. Vegetace
náplavů v korytě Slatinského potoka a podmáčených břehů je nejčastěji tvořena druhy pobřežní vegetace
potoků svazu Sparganio-gycerion fluitantis.



Hodnocení lokality: Podhorská krajina se zcela typický charakterem – tvoří ho mozaika drobných remízů,
luk a pastvin, v nejnižších partiích a sousedství obydlí ji doplňují obhospodařovaná pole se společenstvy
agrocenóz, na vyšších a méně přístupných svazích naopak větší lesní celky s alespoň částečně
dochovanými společenstvy karpatských dubohabřin. V lokalitě bylo nalezeno celkem 82 druhů cévnatých
rostlin.

6) LBC 100 207 Na výpusti s navazujícím LBK 200 233


Popis: Poměrně krátký lokální biokoridor propojuje k.ú. Lhotsko s větším lesním celkem Papradná (kóta
603,0 m n.m.) a hlavním hřebenem Vizovických vrchů směrem k vrcholu Mechnaté (824,8 m n.m.). Zčásti
je veden zemědělsky využívanou krajinou, v lesnaté části Vizovických vrchů přirozeně pokračuje podél
vodního toku na úbočí Papradné. Osou tohoto biokoridoru je místní vodoteč, pramenící na svahu vrchu
Papradná protékající severněji obcí Lhotsko (levobřežní přítok Bratřejovky, do které se vlévá nad obcí
Lhotsko před Vizovicemi).



Druhy: V údolní nivě místní vodoteče lze identifikovat úzké, ale souvislé a dobře vyvinuté plochy se
společenstvy jasanovo-olšových luhů, především svazu Alnion incanae (Pawlowski et al. 1928), asociací
Stellario-Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957, popřípadě Pruno-Fraxinetum Oberdorfer 1953. Jedná se
většinou o třípatrové porosty, v nichž je slaběji vyvinuté keřové patro, které však přesto nepostrádá
druhovou pestrost. Výraznou část posuzované plochy tvoří mezofilní bylinné lemy, tvořící přechod mezi
lesním celkem a přilehlými pastvinami, kosenými loukami a lady. Samostatným, ale poměrně nápadným
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detailem na okraji vymezeného biocentra je malé luční prameniště, nacházející se nad pěšinou na svahu
asi 200 m od okraje lesa. Jeho plocha nepřesahuje 50 m2 a tvorba pěnovců nebyla pozorována.


Hodnocení lokality: Jedná se o druhově velmi bohaté území, zahrnující pestré spektrum rostlinných
společenstev, především lesních lemů, luk a pastvin. V kontextu celého zájmového území jde o jednu
z druhově nejbohatších a krajinářsky i přírodovědně nejcennějších lokalit, a to přesto, že kriticky
ohrožené a silně ohrožené druhy rostlin v území zjištěny nebyly.

7) Drobný remíz v počátečním úseku zájmového území (doplňková lokalita)


Popis: Malá plocha vzrostlé zeleně uprostřed intenzivně obhospodařovaných pozemků, z jedné strany
ohraničená tokem Vítovského potoka a související s vymezeným LBk Za Vítovským (200 021).



Druhy: Druhové složení dřevin je zcela netypické a v málo vyvinutém keřovém patře lze najít omezené
množství druhů, včetně geograficky nepůvodních.



Hodnocení lokality: Nebyly zjištěny žádné druhy zvláště chráněných rostlin ani výrazná, druhově bohatá a
různorodá společenstva, přírodovědná hodnota lokality není vysoká a lokalita je v krajině poměrně
izolovaná.

8) LBK na Dřevnici a Lutonince (doplňková lokalita)


Popis: Nejvýznamnějšími vodními toky v posuzovaném území jsou řeky Dřevnice a její levobřežní přítok
Lutoninka. Na obou vodních tocích jsou vymezeny lokální biokoridory s vloženými biocentry, převážně
však jsou tyto skladebné části ÚSES buď omezeně funkční (část toku Dřevnice jižně od Slušovic),
popřípadě zcela nefunkční nebo chybějící. Tento stav je dán skutečností, že obě řeky protékají v
posuzovaném úseku intenzivně hospodářsky využívanou krajinou, popřípadě po okrajích intravilánů, kde
se postupně rozvíjejí průmyslové areály (např. obec Lípa). S tím souvisejí i poměrně tvrdé úpravy obou
toků, které byly provedeny správcem toku v rámci souboru protipovodňových opatření.



Druhy: V důsledku protipovodňových úprav je koryto Dřevnice zahloubeno a opevněno a břehové porosty
prakticky odstraněny. Doprovodné porosty (většinou charakteru měkkého luhu) nejsou v přímém kontaktu
s vodním tokem a postupně ruderalizují.



Hodnocení lokality: Tento úsek není z botanického hlediska významný.

9) Lokální biocentum Pod lazy


Popis: Vymezené lokální biocentrum zahrnující jak část lesní, tak plochy pastvin a luk jižně od Bratřejova
je převážně funkční, lesní partie však je dlouhodobě lesem hospodářským a má významně pozměněnou
druhovou skladbu.



Druhy: V některých partiích se blíží typu karpatských dubohabřin (svazu Carpinion Issler 1931,
asociace Carici pilosae-Carpinetum). V okolí potoka druhové složení odpovídá spíše údolním jasanovoolšovým luhům svazu Alnion incanae (Pawlowski et al. 1928), asociace Stellario-Alnetum glutinosae s
olší lepkavou. ). Bylinné patro je místy velmi bohaté, s významným výskytem ostřice chlupaté (Carex
pilosa), zjištěno bylo několik druhů vázaných u nás převážně na karpatskou oblast, jako je pryšec
mandloňový nebo svízel Schultesův. V lemech na okrajích lesního porostu byly identifikovány (především
v bylinném patře) druhy charakteristické pro skupinu mezofilních bylinných lemů svazu Trifolion medii
Müller 1962. Z úbočí Vizovických vrchů stéká množství drobných vodních toků, v jejichž okolí
nalezneme dosti dobře vyvinutá společenstva jasanovo-olšových luhů, především svazu Alnion incanae
(Pawlowski et al. 1928).



Hodnocení lokality: Na lokalitě přibližně vymezené hranicemi LBc Pod Lazy bylo zjištěno celkem 106
druhů cévnatých rostlin. Jsou zde zastoupena různorodá společenstva lesní i luční, vesměs druhově bohatá
a hodnotná. V blízkosti LBC se navíc nachází několik malých vodních nádrží místního významu na
drobných potocích stékajících z hřebene Vizovických vrchů.

10) Bratřejov - Vlčice


Popis: Lokalita na okraji souvislého zalesnění hřebene Vizovických vrchů jižně od obce Bratřejov. Jedná
se o typickou krajinnou mozaiku pastvin, kosených luk a sadů na okraji les.



Druhy: Lesní partie v lokalitě Vlčice jsou součástí souvislého zalesnění hřebene Vizovických vrchů a tato
skutečnost se projevuje i změnou druhového složení, které se začíná více blížit vrcholovým partiím –
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květnatým bučinám svazu Fagion (Luquet 1926), podrobnější zařazení zde nejspíše odpovídá asociaci
Carici pilosae – Fagetum (Oberdorfer 1957). Výraznou část posuzované plochy tvoří mezofilní bylinné
lemy, tvořící přechod mezi lesním celkem a přilehlými pastvinami, kosenými loukami a lady. V lemech na
okrajích lesního porostu byly identifikovány druhy charakteristické pro svaz Trifolion medii Müller 1962.
Posuzovanou lokalitu obohacují drobné vodoteče v ostře zaříznutých úzkých údolích. Jsou vesměs
doprovázeny vegetací charakteristických devětsilových lemů svazu Petasition officinalis (Sillinger 1993) v
nivě, která má obvykle vysoko položenou hladinu podzemní vody.


Hodnocení lokality: Jedná se o lokalitu zahrnující přechod mezi podhorskou krajinou, tvořenou mozaikou
luk a pastvin, a hřebenem Vizovických vrchů. Lze ji tedy v širším smyslu slova charakterizovat jako
ekoton, a to se všemi základními charakteristikami této kategorie: velká druhová diverzita a uspokojivá
stabilita ekosystémů, ať už původních nebo vzniklých v důsledku dlouhodobé činnosti člověka (pastva
dobytka).

11) LBC U žlebů a lokální biokoridory na Kláštereckém potoce a přítocích


Popis: Z biocentra vychází LBk, jehož vodní osou je Klášterský potok (levobřežní přítok Bratřejovky).
Břehové a navazující porosty tohoto LBk jsou omezeny skutečností, že potok je obklopen pastvinami a
kosenými loukami a koryto potoka je zčásti upraveno a opevněno.



Druhy: Lesní porosty svým charakterem odpovídají lesům pokrývajícím souvisle hřeben Vizovických
vrchů – jedná se o poměrně dobře zachované a plošně významné zbytky květnatých bučin svazu Fagion
(Luquet 1926), převážně asociace Dentario glandulosae – Fagetum s významným výskytem jedle
bělokoré (Abies alba L.). V lépe dochovaných částech porostu převládá buk lesní (Fagus sylvatica) s
ojediněle přimíšenými dalšími listnáči – javorem, dubem zimním nebo (ojediněle) jilmem. V bylinném
patře se vedle širokého spektra jedno a dvouděložných rostlin začínají více prosazovat kapraďorosty,
především Dryopteris filix-mas, na otevřených plochách a okrajích lesního porostu také nápadné
Pteridium aquilinum. Výraznou část posuzované plochy tvoří mezofilní bylinné lemy, tvořící přechod
mezi lesním celkem, pasekami a světlinami v porostu, případně přilehlými pastvinami. V lemech na
okrajích lesního porostu byly identifikovány druhy charakteristické pro svaz Trifolion medii Müller 1962.
Na výslunných suchých místech a podél cest však byly zjištěny i druhy jinak typické spíše pro suché
bylinné lemy, jako je kakost krvavý, čilimník černající nebo kamejka modronachová. Posuzovanou
lokalitu obohacují drobné vodoteče, stékající z úbočí Vizovických vrchů. Ostře zaříznutá údolí s velmi
úzkou nivou a velkým podélným spádem jsou silně zastíněná (procházejí souvislým lesním porostem) a
vesměs je osidluje vegetace charakteristických devětsilových lemů svazu Petasition officinalis (Sillinger
1993). Charakterem i druhovým složením jsou velmi blízké popsaným vodním tokům v lokalitě Bratřejov
– Vlčice.



Hodnocení lokality: V lesní části, se jedná o velmi kvalitní, dobře zachované a plošně významné zbytky
květnatých bučin svazu Fagion (Luquet 1926), převážně asociace Dentario glandulosae – Fagetum s
významným výskytem jedle bělokoré (Abies alba L.). U tohoto druhu, který byl v nedávné minulosti
výrazně na ústupu a z lesních porostů mizel, dochází v oblasti Vizovických vrchů k přirozené obnově,
podle věku mladých jedinců v podrostu trvá teto stav přibližně 10 – 15 let. Lokalita zahrnuje i druhově
bohatá a typicky vyvinutá společenstva mezofilních bylinných lemů, na místech svědčících o někdejší
těžbě dřeva nebo lesní pastvě jsou vyvinuta charakteristická společenstva suchých bylinných lemů. Lze ji
tedy v širším smyslu slova charakterizovat podobně jako lokalitu předchozí – Bratřejov-Vlčice. Má
charakter ekotonu se všemi základními charakteristikami této kategorie: velká druhová diverzita a
uspokojivá stabilita ekosystémů, ať už původních nebo vzniklých v důsledku dlouhodobé činnosti člověka
(pastva dobytka). Obecně se zde jedná o lokalitu z přírodovědného hlediska kvalitní, druhově bohatou a s
řadou výrazných funkčních ekosystémů.

12) Lokalita Rudovňa


Popis: Lokalita Rudovňa zahrnuje lesní porost s jeho okrajem s přilehlými extenzivně využívanými
pozemky (pastva) a dobře vyvinutými, druhově bohatými loukami, na nichž se vyskytují společenstva
svazu Arrhenatherion. Nalezneme zde některé ohrožené a silně ohrožené druhy rostlin, především
vstavačovitých (Dactylorhiza sambucina, Cephalanthera damasonium).

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

PRAGOPROJEKT, a.s.

109

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR



Druhy: Lesní porosty svým charakterem odpovídají lesům pokrývajícím souvisle hřeben Vizovických
vrchů – jedná se o poměrně dobře zachované a plošně významné zbytky květnatých bučin svazu Fagion
(Luquet 1926), převážně asociace Dentario glandulosae – Fagetum s významným výskytem jedle
bělokoré (Abies alba L.). Výraznou část posuzované plochy tvoří mezofilní bylinné lemy, tvořící přechod
mezi lesním celkem, pasekami a světlinami v porostu, případně přilehlými pastvinami. V lemech na
okrajích lesního porostu byly identifikovány druhy charakteristické pro svaz Trifolion medii Müller 1962.



Hodnocení lokalita: V lesní části se jedná o velmi kvalitní, dobře zachované a plošně významné zbytky
květnatých bučin svazu Fagion (Luquet 1926), převážně asociace Dentario glandulosae – Fagetum s
významným výskytem jedle bělokoré (Abies alba L.). U tohoto druhu, který byl v nedávné minulosti
výrazně na ústupu a z lesních porostů mizel, dochází v oblasti Vizovických vrchů k přirozené obnově,
podle věku mladých jedinců v podrostu trvá teto stav přibližně 10 – 15 let. Lokalita zahrnuje i druhově
bohatá a typicky vyvinutá společenstva mezofilních bylinných lemů, na výslunných svazích s okraji
souvislého lesního porostu navazujícími na kosené louky a pastviny směrem k obci Pozděchov jsou
vyvinuta charakteristická společenstva suchých bylinných lemů. Jedná se o velmi hodnotnou lokalitu
která opět má (jako u dvou předchozích) charakter ekotonu se všemi základními charakteristikami této
kategorie: velká druhová diverzita a uspokojivá stabilita ekosystémů, ať už původních nebo vzniklých v
důsledku dlouhodobé činnosti člověka (pastva dobytka). V lokalitě bylo zastiženo několik druhů rostlin
chráněných buď jako součást Červeného seznamu IUCN nebo i ve smyslu zákona (uvedeny v příloze II
vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Od roku 2008 je na jižním okraji obce Pozděchov vymezeno maloplošné zvláště chráněné území, PP
Pozděchov, kde je jediným hlavním předmětem ochrany výskyt silné popupalce šafránu bělokvětého
(Crocus albiflorus). Přímo v zájmovém území stavby výskyt tohoto silně ohroženého druhu (C2 - §§)
zjištěn nebyl.
Prakticky stejnou základní botanickou charakteristiku lze uvést pro celé předmětné území stavby
překonávající hlavní hřeben Vizovických vrchů do lokality Seničné díly východně od obce Lačnov. Tato
část nejen že představuje velmi kvalitní lesní společenstva s velkým podílem dochovaných květnatých
bučin se zastoupením a přirozenou obnovou jedle bělokoré, ale je především také velmi významnou
lokalitou zoologickou.

13) Lokální biocentrum Lačnovské rybníky a Seninka


Popis: Lačnovský potok napájí soustavu Lačnovských rybníků. Potok je zčásti opevněn a břehové porosty
jsou sporé nebo chybí, pastvina a orná půda dosahují až na břehovou hranu. Tok napájí Dolní Lačnovský
rybník, rybníky Hořejší a Prostřední jsou napájeny především říčkou Seninkou. Na ní se také nacházejí
jediné části zachovaných břehových a doprovodných porostů. Koryto Seninky není významně směrově
upraveno, opevnění je pouze pomístní a na několika plochách byly vybudovány (nebo vhodně podpořeny)
drobné mokřady a tůňky. Říčka Seninka a větší dochovaná část lesní zeleně mezi lokalitami Sedničné díly
a Mirošovská představují poměrně kvalitní prvek v území, nacházejí se však mimo posuzovanou trasu,
takže jejich přímé ovlivnění lze vyloučit. Soustava Lačnovských rybníků je využívána ke sportovnímu
rybaření a rybníky jsou eutrofizované zčásti v důsledku rybářského hospodaření, zčásti v souvislosti
s intenzivním zemědělským využíváním přilehlých pozemků.



Druhy: Vegetace makrofyt přirozeně eutrofních nádrží je vyvinuta jen místy, bylinné lemy rybníků jsou
úzké a tvořené převážně rákosinami svazu Phragmition communis (Koch 1926). Typicky vyvinuté vrbové
křoviny zde nejsou a složení bylinného patra je poměrně různorodé, jsou zastoupeny i druhy
charakteristické pro bylinné lemy nížinných řek (Calystegia sepium, Humulus lupulus a další) a především
druhy nitrofilní bylinné vegetace, které jsou poměrně jednotvárné pokud jde o zastoupení druhů, jsou
však dominantní svou pokryvností. Převažují v nich merlíky, šťovíky a lebedy. Tam, kde zůstaly břehové
porosty zachovány ve větší míře (což se týká zejména toku Seninky), tvoří je převážně společenstva
jasanovo-olšových luhů, především svazu Alnion incanae (Pawlowski et al. 1928). Na navazujícím úseku
posuzovaného území byl při místním šetření mimo zvolené referenční lokality zjištěn výskyt druhu
Lathraea squamaria – podbílek šupinatý (C4 –vyžadující pozornost), a to v pramenní části drobné
periodické vodoteče na zalesněném úpatí kopce Stráň.



Hodnocení lokality: V této části území se jedná převážně o plochy polní, intenzivně obhospodařované
pozemky a dominantními společenstva typická pro agrocenózy. Zajímavým prvkem, především z
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krajinářského a zoologického hlediska je polní cesta lemovaná zbytky aleje a silně vyvinutým keřovým
patrem. Cesta je zajímavá esteticky (prvek zeleně uprostřed velké plochy orné půdy) a je významnou
ornitologickou lokalitou, její botanická hodnota není vysoká. Koryto Lačnovského potoka je zahloubeno a
opevněno, prakticky bez funkční nivy a s velmi chudými doprovodnými porosty a soustava Lačnovských
rybníků má vzhledem ke svému využití (sportovní rybolov a rekreace) silně odpřírodněný charakter.
Přibližně v úseku ohraničeném na jedné straně lokalitou Seničné díly a na druhé místní komunikací
(Lačnov-Horní Lideč) jde o sice silně pozměněnou krajinu, obsahující však některé kvalitní prvky –
patří k nim údolí Seninky s doprovodnými porosty a drobnými mokřady, a rovněž alej podél cesty,
spojující Lačnovské rybníky s lokalitou Rosina.

14) Okolí osy nadregionálního biokoridoru 148 – Kelčský Javorník


Popis: V posuzovaném území prochází přes kótu vrchu Klášťov a přes RBc U Kotka podél vodotečí
k vloženému LBc Mezné (100 216) severním směrem.



Druhy a hodnocení lokality: Tato lokalita je součástí souvislého lesního porostu, pokrývajícího hřeben
Vizovických vrchů a její rostlinná společenstva lze charakterizovat obdobně jako lokalitu Rudovňa (viz).

15) Lokální biokoridor Korytná


Popis: Je součástí nadregionálního biokoridoru Makyta – Javorina, jehož osa prochází souběžně se státní
hranicí ČR/SR. Do ochranného pásma tohoto NRBk je vložen lokální biokoridor podél potoka Korytná,
který propojuje předhůří Bílých Karpat v oblasti vrchu Cibulka (636,2 m n.m.) napříč Lyským průsmykem
do předhůří Beskyd, lokality Tisůvek a Páleniská. Ke km 59,646 – státní hranici ČR/SR vede trasa R49
souběžně s hranicí CHKO Beskydy, v přibližné vzdálenosti 200 – 300 m.



Druhy a hodnocení lokality: Biokoridor prochází ve své horní části, zahrnující pramenní část Korytné,
malý průtočný rybníček představující přibližně plochu 2,0 – 2,5 ha a zahloubené koryto říčky vedoucí na
rozhraní pastvin a zalesněného hřebene, územím s kvalitními společenstvy, obdobnými jako např. u
lokality Rudovňa.

Tab. 51 Přehled nalezných chráněných druhů rostlin
Číslo
1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

Název lokality
Výskyt chráněných druhů
Lokální biocentrum Bohušinky
LBk
na
Bělovodském
potoce
s vloženým LBc Hornoveský les
Lbc Velíkovské Boří
Úlehle a LBc Hluboké a LBk 200 064
vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) - v Červeném seznamu
včetně MVN Ostratky
v kategorii C4 jako druh vyžadující další pozornost. Lokalita
Hluboká.
Želechovský a Slatinský potok

áron plamatý - zvláště chráněný (ohrožený) druh ve smyslu
přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Lbc 100 207 Na Výpusti a LBk 200 233
Drobný remíz s alejí v trase
LBk na Dřevnici a Lutonince
LBc Pod Lazy
Bratřejov – Vlčice
Záraza devětsilová (Orobanche flava) - v Červeném seznamu
v kategorii silně ohrožených druhů (C2)
vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) - v Červeném seznamu
v kategorii C4 jako druh vyžadující další pozornost.
LBc U Žlebů a LBk na Klášterském Hvězdnice chlumní (Aster amellus) - ohrožený druh dle
potoce
přílohy II. vyhlášky č. 395/1992 Sb
Lokalita Rudovňa
Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) v Červeném
seznamu v kategorii silně ohrožených druhů (C2),a v příloze
citované vyhlášky jako druh silně ohrožený,
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Číslo

13)
14)
15)
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Název lokality

Výskyt chráněných druhů
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) - druh ohrožený
ve smyslu zákona a zařazen do kategorie C3.
Hvězdnice chlumní (Aster amellus) - druh ohrožený ve
smyslu zákona
Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia)- v Červeném seznamu
v kategorii C4 jako druh vyžadující další pozornost.
Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos )- v Červeném
seznamu v kategorii C4 jako druh vyžadující další pozornost.
LBc Lačnovské rybníky a Seninka
Podbílek šupinatý (Lathraea squamaria) – v Červeném
seznamu v kategorii C4 jako druh vyžadující další pozornost.
Olšina východně od Valašských Příkazů.
Okolí osy NRBK 148 – Kelčský
Javorník
LBc na st. hranici ČR/SR
-

Dendrologický průzkum
V rámci průzkumných prací v zájmovém území stavby byl proveden na počátku měsíce listopadu
v roce 2008 rámcový, předběžný dendrologický průzkum (příloha B.8).
Podle geobotanické mapy byly přirozenou vegetací daného území především společenstva dubohabrových hájů (Carpinion betuli), ve vyšších polohách Vizovické vrchoviny v úseku mezi
Bratřejovem a Lačnovem květnaté bučiny (Eu-Fagion) na začátku trasy menší ostrůvky acidofilních
doubrav (Quercion-robori-petraeae) v údolních nivách pak společenstva luhů a olšin (Alno-Padion,
Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae).
Celkově lze konstatovat, že zájmové území je bohaté na lokality se vzrostlou zelení. Jedná se
především o dendrologické lokality v nivách a na svazích vodních toků, podél komunikací, a o
porosty s charakterem lesa, a to na lesních i nelesních pozemcích.
V počátečním a koncovém úseku prochází zájmové území stavby mozaikovitou krajinou, kde se
střídají polní a luční pozemky, na které místy navazují lesní remízy či výběžky ucelenějších lesních
celků. Souvislý lesní komplex se nachází na hřebenech Vizovických vrchů. Na základě různých
charakterů těchto tří úseků zájmového území je dále v textu uvedena jejich všeobecná dendrologická
charakteristika, která je podrobně pro jednotlivé dendrologické lokality uvedena ve výše zmíněné
příloze B.8.
Úsek Fryšták – Lhotsko
V této antropogenně intenzivně využívané oblasti s vysokým podílem zemědělsky obhospodařované
půdy a zastavěného území s rozvinutou sítí infrastruktury je zeleň zastoupena zejména v podobě
doprovodné zeleně podél silnic a podél vodních toků.
Doprovodná zeleň komunikací a polních cest je tvořena stromořadími javorů, jasanů, zbytky
původních výsadeb ovocných stromů. Místně se objevuje nálet šípku, či vzrostlé duby.
V břehových porostech vodních toků jsou zastoupeny zejména olše, vrby, bezy, břízy, dále také
smrky, jasany či duby. V břehovém porostu Lukovského potoka se objevují vzrostlé vrby bílé
s podrostem střemchy a třešní. Převažující smrkový porost doprovází příkop od Velíkovského Boří.
V údolí Ostratky jsou břehové porosty převážně bez přirozeného stromového patra. Břehový porost
toku Dřevnice je tvořen především vzrostlými jedinci vrby bílé, olše v podrostu s bezem a ostružinou.
V údolní nivě Lutoninky v profilu s trasou Českých drah a stávající I/49 se jedná o řídký porost
především hydrofilních dřevin se zastoupením třešně, myrobaláru, jabloně a dubů, na svazích toku
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mohutné stromy vrby bílé. Želechovský potok je doprovázen mezernatým porostem z vrb, olší a
lísky. V údolí Dubovského potoka jsou zastoupeny jasany a olše.
Ze souvislých ploch dřevin či lesních remízků je možno zmínit menší remízek u Lukovského potoka,
který představuje smíšený porost s převahou smrků, doplněný duby a javory, na okraji v podrostu
bez, šípek, trnky, zimolez. Významným lesním celkem je Velíkovské Boří, který je možno
charakterizovat jako smíšený porost s převahou borovic, ve vnitřní části paseky a mýtiny, případně
mladé školky. Souvislé porosty jsou dále situovány severovýchodně od malé vodní nádrže Ostratky a
dále v místech vstupu komunikace 491 do Slušovic, kde jsou zastoupeny smrky, duby, místně mladé
třešně, břízy, šípek či ostružník.
V profilu, kde se meandrující tok Dřevnice přibližuje do těsného sousedství silnice II/491, je ve
svahu pod silnicí na východní straně situován smíšený les s převahou smrků doplněný o duby, javory
a jasany. Západně od silnice jsou v lesním porostu zastoupeny smrky, borovice, modříny, duby a
břízy.
Lesní remízky jižně od Vizovic jsou tvořeny duby, javory, habry, vrbami, příměsí ovocných stromů.
V zalesněném svahu Janovy Hory jsou zastoupeny smrky, habry, borovice a duby.
Úsek Lhotsko – Lačnov
V tomto úseku je zeleň v krajině zastoupena zejména zalesněnýmí hřebeny Vizovických vrchů a
jejich členitým okrajem. Jedná se převážně o jehličnatý les s příměsem buků a dubů. V lépe
dochovaných částech porostu převládá buk s ojediněle přimíšenými dalšími listnáči – javorem,
dubem zimním či jilmem. Hojná je také přítomnost jedle bělokoré.
Úsek Lačnov – státní hranice ČR/SR
Území od Vizovických vrchů po státní hranice je tvořeno mozaikovitou krajinou s extenzivně
využívanými pozemky( louky a pastviny), s polnostmi a lokálními lesními remízy. Liniová zeleň je
vázána na drobné vodní toky, místní komunikace a polní cesty.
Rozsáhlá je zejména doprovodná zeleň místní komunikace, která vede SZ směrem od Lačnovských
rybníků k severní části Lačnova. Jedná se o náletový porost z vrb a osik keřových tvarů, vícekmne,
v podrostu se střemchou.
Četná stromořadí a lesní remízky se nacházejí také v prostoru mezi Horní Lidčí a Valašskými
Příkazy.
Lesní porost v lokalitě Za Strání je tvořen habry, břízami, duby, vrbami, olšemi, třešněmi či osikami,
uvnitř lesa také buky, smrky, borovice a jeřáby.
V těsném sousedství se státní hranicí prochází pás lesa, který propojuje zalesněné předhůří Bílých
Karpat se zalesněným předhůřím Beskyd.

C.2.7.2 Fauna
Fauna dotčených bioregionů se skládá z fauny typické pro předhůří Karpat ve zkulturnělé krajině
(Zlínský bioregion), z fauny karpatských lesů nižších pohoří (Hostýnský bioregion) a z karpatské
horské fauny (Vsetínský bioregion). Tekoucí vody patří v celé oblasti do pásma pstruhového,
významné druhy živočichů představují tito zástupci obratlovců: ježek východní (Erinaceus
concolor), rejsek horský (Sorex alpinus), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), kos horský
(Turdus torquatus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), skokan štíhlý (Rana dalmatina),
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Z měkkýšů
vřetanatka Vestia ranojevici, řasnatka nadmutá (Macrogastra tumida), z hmyzu střevlík Carabus
obsoletus, kobylka Polysarcus denticauda.
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Vzhledem k tomu, že území zájmové stavby je značně lesnaté a málo urbanizované a v blízkosti
státních hranic situované mezi dvě chráněné krajinné oblasti (CHKO Bílé Karpaty a CHKO
Beskydy), je třeba počítat se zvýšeným migračním potenciálem fauny v tomto území. Migrační
cesty zvěře jsou podrobněji popsány v příloze B.5.1 Posouzení fragmentace a migrační prostupnosti .
Jako hlavní migrační koridory byly v území vymezeny tři důležité tahy:


Lyský průsmyk



Vizovická pahorkatina – prostor Lidečko – Lomensko



Vizovická hornatina – Hostýnské vrchy – v oblasti Pozděchova.

V území vedou hlavní migrační trasy (především velkých savců) po hřebeni Bílých Karpat,
s tendencí využívat k pohybu spíše slovenskou stranu pohoří, a z tohoto pohledu je významnější
území na sever od posuzovaného – především Jablunkovská brázda. Lyský průsmyk je jako migrační
koridor rovněž významný, území severně a jižně od něj jsou pro migraci velkých savců méně
významná, mj. i proto, že pro některé představují hory na Česko-Slovenském pomezí západní hranici
jejich přirozeného areálu (medvěd hnědý, vlk). Kromě toho Lyský průsmyk je po staletí využíván
člověkem jako důležitá spojnice ve směru východ – západ a jsou do něj soustředěny komunikace,
železnice, hospodářská činnost i lidská sídla. To však nevylučuje existenci místních migračních tras
především drobných obratlovců (obojživelníků) a menších šelem – kočky, rysa a vydry.
Trasa komunikace je ve svém koncovém úseku vedena v těsném sousedství s CHKO Beskydy, které
jsou evropsky významnou lokalitou rysa ostrovida (silně ohrožený druh), medvěda hnědého a vlka
obecného (kriticky ohrožené druhy) a dalších zvláště chráněných druhů živočichů. Biotop těchto
druhů se rozprostírá i v navazujících moravských pohořích – Vizovická hornatina, Hostýnské vrchy,
Bílé Karpaty. Velké šelmy a velcí savci obecně (kromě rysa, vlka a medvěda také kopytnící, vydra
říční, jezevec lesní, liška obecná, kočka divoká) mají rozsáhlá teritoria a v rámci vzájemné návaznosti
dílčích populací migrují z jednoho pohoří do druhého.
Zájmovým územím stavby prochází síť skladebných prvků územního systému ekologické stability.
Obecně představuje biokoridor území, které umožňuje migraci živočichů mezi biocentry, které
umožňují jejich existenci.
Zájmovou oblast stavby lze podle rozšíření a migrace velkých savců dělit na tři oblasti:


Západní okrajový úsek – III. kategorie (významná) – mezi km 19,00 – 25,00



Střední úsek – II. kategorie (zvýšeného významu) – mezi km 25,00 – 53,00



Východní úsek – I. kategorie (mimořádného významu) – mezi km 53,00 – 59,50 km

V rámci zpracování dokumentace EIA předkládané stavby bylo v celém zájmovém území provedeno
biologické hodnocení, které je přiloženo jako příloha B. 7. Údaje o stavu fauny byly také doplněny o
informace poskytnuté KÚZK, odbor ŽPZe. Biologický průzkum byl realizován po převažující část
vegetační sezóny (v období duben – říjen 2008). Na jeho základě bylo předmětné území stavby
rozděleno z hlediska své přírodní hodnoty do tří základních kategorií shodně s botanickou částí (viz
výše v textu této kapitoly):
1. kvalitní, dobře dochované nebo druhově pestré ekosystémy s definovanými rostlinnými
společenstvy, případně včetně zvláště chráněných druhů rostlin
2. druhotná společenstva obhospodařované krajiny, louky, pastviny a pole s doprovodnými
prvky jako jsou úvozové cesty, stromořadí a sady
3. společenstva významně pozměněná nebo odstraněná lidskou činností, těžké opevnění toků,
intravilán
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Průzkum byl proveden na následujících vymezených lokalitách:
 lokalita Fryšták - km 19,000 – 22,000
 lokalita Lukov - km 21,900 – 22,600
 lokalita Velíková - km 23,600 – 23,700
 lokalita Březová - km 23,700 – 28,200
 lokalita Lípa - km 28,200 – 34,000
 lokalita Vizovice - km 34,000 - 36,700
 lokalita Lhotsko - km 37,500 – 39,000
 vodní tok Lutoninka v lokalitě Lípa – zde sledována společenstva bezobratlých a ryby.
 lokalita Bratřejov – km 39,400-40,200
 lokalita Pozděchov – km 43,700 – 44,600
 lokalita Lačnov 2, Lačnov 1, Lačnov – km 46,400 - 54,700
 lokalita Valašské Příkazy, Střelná 1, Střelná – km 54,700 - 58,200
Zvláštní pozornost byla věnována bezobratlým živočichům. Determinované
střevlíkovitých byly zařazeni do bioindikačních skupin podle Hůrky et. Al (1996):

exempláře

 R – reliktní: druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter reliktů. Jedná se
většinou o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů.
 A – adaptabilní: druhy osídlující více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty.
Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch.
 E – eurytopní: druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
nestabilních, měnících se biotopů, stejně jako druhy, obývající silně antropogenně ovlivněnou a
poškozenou krajinu.
 Pro zařazení jednotlivých druhů tzv. „velkých drabčíků“ (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylinini) do
bioindikačních skupin bylo použito hodnocení podle práce BOHÁČE (1988):
 R1 – relikty I. řádu: zahrnuje druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka. Jedná se především o
druhy s arktoalpinním, boreoalpinním a boreomontánním rozšířením, dále druhy charakteristické pro
rašeliniště (tyrfobionti a tyrfofilové), druhy vyskytující se jen v původních lesních porostech apod.
 R2 – relikty II. řádu: zahrnuje druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou druhy
kulturních lesů, ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků.
 E – expanzívní: reprezentuje druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka.

Přehled všech druhů bezobratlých živočichů zjištěných v referenčních lokalitách je uveden v příloze
B.7 Biologické hodnocení. Ze zvláště chráněných živočichů byly v zájmovém území stavby zjištěny
následující:


Brachinus explodens, Duftschmid, 1812 (ohrožený druh dle Přílohy č. III, vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb), E – lokalita Fryšták



Carabus scheidleri helleri, Ganglbauer, 1892 (ohrožený druh dle citované vyhlášky), A – lokalita
Fryšták, Březová, Vizovice, Lačnov, Lačnov 1,2



Licinus cassideus, Fabricius, 1792 (druh ohrožený dle Červeného seznamu ohrožených druhů
bezobratlých (FARKAČ et al. 2005)), R - lokalita Vizovice



Papilio machaon (ohrožený druh dle citované vyhlášky) - Lačnov

Formica sp. (ohrožený druh dle citované vyhlášky) - Lačnov
Významným druhem zjištěným v lokalitě Pozděchov je také Aptinus bombarda (Illiger, 1800),
který není zákonem chráněný, spadá však do bioindikační skupiny R.
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Ze zákonem chráněných druhů obojživelníků a plazů byly zjištěny:


kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) – druh ohrožený dle citované vyhlášky – Bratřejov,
Pozděchov, Lačnov 2



ropucha obecná (Bufo bufo) – druh ohrožený dle citované vyhlášky – Fryšták, Březová, Lípa,
Vizovice, Bratřejov, Lačnov, Valašské Příkazy



rosnička zelená (Hyla arborea) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – Březová, Lípa,
Vizovice, Bratřejov, Pozděchov, Valašské Příkazy, Střelná



čolek obecný (Triturus vulgaris) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – Pozděchov,
Lačnov 2



slepýš křehký (Anguis fragilis) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – Březová, Lípa,
Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Lačnov 1 a 2, Střelná



ještěrka obecná (Lacerta agilis) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – Fryšták, Lukov,
Březová, Lípa, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Lačnov 2, Lačnov, Valašské Příkazy,
Střelná, Střelná 1



užovka obojková (Natrix natrix) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – Březová, Lípa,
Pozděchov, Valašské Příkazy, Střelná



užovka hladká (Coronella austriaca) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – výskyt nebyl
průzkumem potvrzen (jedinci nebyly zastiženy), ale na základě v literatuře uvedených údajů a
místní znalosti zoologa je jejich výskyt ve zkoumaných lokalitách možný.



užovka stromová (Elaphe longissima) – druh kriticky ohrožené dle citované vyhlášky – výskyt
nebyl průzkumem potvrzen (jedinci nebyly zastiženy), ale na základě v literatuře uvedených údajů
a místní znalosti zoologa je jejich výskyt ve zkoumaných lokalitách možný.



Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) – druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – dle údajů
KÚZK, odbor ŽPZe se vyskytuje v lesnaté oblasti Vizovických vrchů mezi Lačnovem a
Pozděchovem v celém zájmovém území stavby.

Na několika lokalitách (Lukov, Březová, Lípa, Lhotsko) byl zjištěn také skokan hnědý (Rana
temporaria), který není dle citované vyhlášky zvláště chráněným druhem.
V Lutonince, která má charakter pahorkatinové říčky a je v některých úsecích upravena, byl ve
zkoumaném profilu zjištěn jeden zákonem chráněný druh ryb:


střevle potoční (Phoxinus phoxinus) - druh ohrožený dle citované vyhlášky. Vyskytuje se
především v proudnatých úsecích Lutoninky.

Dále se ve vodním toku vyskytují druhy: jelec proudník (Leuciscis leuciscus), jelec tloušť (Leuciscus
cephalus), hrouzek obecný (Gobio gobio), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), pstruh
potoční (Salmo trutta), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), okoun říční (Perca fluviatilis).
Ze zákonem chráněných druhů avifauny byly v zájmovém území zjištěni následující druhy:
 bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – Vizovice,
Pozděchov, Valašské Příkazy. Pravidelný výskyt na loukách v zájmovém území stavby mezi
Lačnovem a Valašskými Příkazy.
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 čáp černý (Ciconia nigra) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – Lhotsko, Bratřejov,
Střelná, Střelná 1
 jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – Lhotsko, Bratřejov,
Pozděchov, Lačnov, lačnov1, Lačnov 2
 koroptev polní (Perdix perdix) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – Fryšták, Lukov, Březová,
Bratřejov, Pozděchov, Lačnov 2, Střelná
 krahujec obecný (Accipiter nissus) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – Fryšták, Lukov,
Vizovice, Bratřejov, Pozděchov, Valašské Příkazy, Střelná, Střelná 1
 krkavec velký (Corvus corax) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – Lípa, Vizovice, Lhotsko,
Bratřejov, Pozděchov, Lačnov, Lačnov 1, Valašské Příkazy, Střelná 1
 křepelka polní (Coturnix coturnix) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – Vizovice,
Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Lačnov, Lačnov 1, Valašské Příkazy, Střelná, Střelná 1
 ledňáček říční (Alcedo athis) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – Lípa, Vizovice,
Valašské Příkazy, Sřelná
 lejsek šedý (Muscicapa striata) – druh ohrožený dle citované vyhlášky - Lípa, Vizovice,
Lhotsko, Lačnov 1, Valašské Příkazy, Střelná 1
 strakapoud prostření (Dendrocopos medius) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – Lukov,
Březová, Lípa, Pozděchov, Lačnov, Lačnov 1, Lačnov 2, Střelná
 ťuhýk obecný (Lanius collurio) – druh ohrožený dle citované vyhlášky – Lukov, Vizovice,
Lhotsko, Pozděchov, Lačnov, Lačnov 1, Valašské Příkazy, Střelná
 vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – Fryšták, Lukov,
Březová, Lípa, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Lačnov, Lačnov 1, Lačnov 2, Valašské
Příkazy, Střelná, Střelná 1.
 žluva hajní (Oriolus oriolus) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – Lukov, Březová,
Lípa, Vizovice, Lhotsko, Pozděchov, Lačnov 1, Lačnov 2, Valašské Příkazy
Dle podkladů KÚZK, odbor ŽPZe dále v zájmovém území hnízdí:
 bramborníček černohlavý (Saxicola toquata) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – pravidelná
hnízdiště mezi Lačnovem a Střelnou v lokalitách Seničné díly, Oříovce, Cesty, Palesky, Za
potoky, Na skalkách, Seninky.
 chřástal polní (Crex crex) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – pravidelný hnízdní
výskyt na loukách SV a V od Lačnova, v lokalitách Rosina a Sucháčkovy paseky. Dále v polních
kulturách mezi Študlovem a Střelnou v lokalitách Na sklakách, Seninky, Lazy a Požáry.
 kos horský (Turdus torquatus) – druh silně ohrožený dle citované vyhlášky - pravidelný hnízdní
výskyt v jehličnatých lesích vrcholových partií Vizovických vrchů mezi Lačnovem a
Pozděchovem, druh je na hnízdišti zjistitelný zejména v dubnu a na začátku května.
 pěnice vlašská (Sylvia nisoria) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – pravidelná hnízdní
lokalita v křovinatých porostech přímo v území stavby na severním okraji Lačnova.
 strnad luční (Miliaria calandra ) - druh kriticky ohrožený dle citované vyhlášky – nepravidelný
hnízdní výskyt v křovinatých porostech přímo v území stavby na severním okraji Lačnova.
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 ťuhýk šedý (Lanius excubitor) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – nepravidelný hnízdní
výskyt v zemědělské krajině v místě mezi silnicí Študlov – Střelná a územím stavby v lokalitách
Padělky u Lidče, U hruštice a Na skalkách.
 výr velký (Bubo bubo) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – v 90. letech se vyskytoval
severně od Lačnova, kde zřejmě hnízdil v oblasti skal. Lze očekávat minimálně nepravidelný
hnízdní výskyt, odtud může běžně zalétat do zájmového území stavby. Druh je na hnízdišti
zjistitelný hlavně v období od ledna do března.
Ze savců byly faunistickým průtkumem v zájmové oblasti zjištěny pouze dva zákonem chráněné
druhy:
 veverka obecná (Sciurus vulgaris) - druh ohrožený dle citované vyhlášky – Březová, Lípa,
Bratřejov, Pozděchov, Lačnov 1, Lačnov 2, Střelná
 vydra říční (Lutra lutra) - druh silně ohrožený dle citované vyhlášky - Lípa
Dle podkladů KÚZK, odbor ŽPZe se v zájmovém území dále vyskytuje:
 rys ostrovid (Lynx lynx) – druh silně ohrožený dle citované vyhlášky – pravidelně se vyskytuje
mezi Lačnovem, Pozděchovem a Lužnou. Migrační koridor vede jihozápadním směrem lesnatou
oblastí Vizovickcých vrchů, rys sem přichází od Javorníků přes údolí Senice mezi Lidečkem a
Lužnou (v lokalitě Lomensko). Další pravidelný výskyt je zaznamenán v lesích v okolí Střelné,
kde zřejmě migruje severojižním směrem mezi Bílými Karpatami a Javorníky v profilu státních
hranic.
 vlk (Canis lupus) - druh kriticky ohrožený dle citované vyhlášky – od 90. let se zatím
nepravidelně vyskytuje ve Vizovických vrších mezi Lačnovem, Lužnou a Lidečkem. Migrační
koridor vede jihozápadním směrem lesnatou oblastí Vizovických vrchů. Po roce 2000 se téměř
každoročně vyskytuje v okolí Střelné, kde migruje mezi Javorníky a Bílými Karpatami v profilu
státních hranic.
 medvěd hnědý (Ursus arctos) - druh kriticky ohrožený dle citované vyhlášky – od konce 80. let se
pravidelně vyskytuje ve Vizovických vrších mezi Lačnovem, Pozděchovem a Lidečkem
s migrační trasou na jihozápad. Dále v okolí Střelné s migrační trasou sever – jih (Javorníky – Bílé
Karpaty).
Z hlediska existence významných vodních biotopů je v rámci zájmového území stavby možno zmínit
Lačnovské rybníky. Ty jsou stanovištěm několika desítek druhů obreatlovců vázaných na mokřadní
systémy. V době rozmnožování na jaře se tam ze zvláště chráněných druhů vyskytuje ropucha obecná
(ohrožená), lednňáček říční (silně ohrožený, zaletuje z vodních toků), čáp černý (silně ohrožený,
zaletuje z lesů Vizovických vrchů), v době tahu pak řada vodních ptáků. Pisík obecný (silně
ohrožený), čírka obecná (ohrožená), lžičák pestrý (silně ohrožený), orlovec říční (kriticky ohrožený),
a četné obecně chráněné druhy jako polák velký, polák chocholačka (pravidelně hnízdí), vodouš
kropenatý a další. Nepravidelně se zde vyskytuje i vydra (silně ohrožená).
Shrnutí:
Ze zemních pastí bylo zpracováno celkem 213 exemplářů brouků. Z bioindikačního hlediska byly
zjištěny tyto významné druhy:Aptinus bombarda, střevlík Carabus scheidleri helleri a Licinus
cassideus. Z toho vyplývá, že k entomologicky, potažmo zoologicky, nejcennější plochy na nichž má
být proveden zamýšlený projekt jsou území Březová (6772), Vizovice (6773), Pozděchov (6773) a
Lačnov (6874) včetně lokalit Lačnov 1,2.
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Poměrně kvalitní populaci v území má ropucha obecná, u níž nebyly v území stavby zjištěny žádné
jarní migrační tahové cesty. V celém území stavby od Vizovic po státní hranici byla zjištěna
stabilizovaná populace křepelky polní.
Souhrnně lze konstatovat, že v zájmovém území stavby byli při faunistickém průzkumu zjištěni a dle
údajů KÚZK, odbor ŽPZe, se dále vyskytují následující chránění živočichové (dle Přílohy č. III,
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) jednotlivých skupin:
 obojživelníci: dva druhy ohrožené, dva druhy silně ohrožené
 plazi: jeden druh ohrožený, čtyři druhy silně ohrožené, jeden druh kriticky ohrožený
 ryby: jeden druh ohrožený
 ptáci: jedenáct druhů ohrožených, osm druhů silně ohrožených a jeden druh kriticky ohrožený
 savci: jeden druh ohrožený, tři druhy silně ohrožené a dva druhy kriticky ohrožené.
Podrobné hodnocení faunistických poměrů na základě terénních průzkumů v zájmovém území je
součástí přílohy B.7 (Biologické hodnocení), v jejíž faunistické části je uveden komplexní výčet
druhů nalezených v řešeném území. Speciální pozornost je věnována zvláště chráněným druhům
živočichů chráněným dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Z hlediska migrace živočichů je vzhledem k situování zájmového území stavby do oblasti značně
lesnaté a málo urbanizované (zejména střední a východní úsek) mezi dvěma CHKO (Bílé Karpaty a
Beskydy) třeba počítat se zvýšeným migračním potenciálem fauny. Migrační cesty zvěře jsou
podrobněji popsány v příloze B.5.1 Posouzení fragmentace a migrační prostupnosti.

C.2.7.3 Ekosystémy
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability je dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Podstatou ÚSES je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter,
biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující přírodní
lokality a zajistila jejich vhodný management.
Území, ve kterém je záměr navrhován, leží v oblasti s velkým množstvím zachovaných přírodních,
nebo přírodě blízkých biotopů, na než jsou vázány specifické ekosystémy, a které vytvárejí
charakteristický ráz této podhorské až horské oblasti. Přírodovědná hodnota území se odráží i ve
skutečnosti, že je zde vymezeno pět biokoridorů nadregionální úrovně.
Tab. 52 Přehled nadregionálních a regionálních prvků ÚSES v území
Označení

Název

Osy nadregionálních biokoridorů
A
Makyta-Javorina
B
Buchlovské lesy-Spálený
C
Makyta-Spálený
D
Spálený-Makyta
E
Kelčský Javorník-K148

Typy ekosystémů

Vloženy

MB
MB
MB
MB
MB

RBC 92,1974
RBC 97, 99
NRBC 100, RBC 98, 116
NRBC 102, RBC 93, 1972
RBC 114, 115

Nadregionální biocentra
NRBC 100 Spálený
NRBC 102 Makyta
Regionální biokoridory stávající
RBK1588 Vrsek-U Osilka
RBK 1591 Vela-RK 1588
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Označení

Název

RBK 1592 Lůžkovice-Vršek
RBK 1593 Zlínský les - Lužkovice
RBK 1599 Pod Slavickym kopcem-Obetova
Směry propojení regionálních biokoridorů
1591
Vela-RK 1588
1593
Zlínský les - Lužkovice
Regionální biocentra
RBC 92
Planá hůra
RBC 93
Hradisko
RBC 97
Pod Slavickým kopcem
RBC 98
Suchý vrch
RBC 99
Zlínský les
RBC 109
Vršek
RBC 110
Lůžkovice
RBC 114
Kořenné
RBC 115
Hodín - Jasenná
RBC 116
U Kotka
RBC 1972 Světluška
RBC 1974 Čubův kopec

Typy ekosystémů

Vloženy

L2-BO,SM,BK,DB,
L2-SM,BK,P,A,
L2-SM,BK,P2,D,

RBC 109, 110

A,L2-SM,BK,
L2-SM,BK,P,A,
L2-SM,JD,BK,
L1-BK,JD,
L1-BK,
L1-BK,
L2-BK,SM,
L2-BO,SM,DB,BK,
A,P,B,
L2-SM,BK,
L2-BK,SM,
L1,2-BK,SM,,
L2
L

Obr. 6 Přehled prvků nedregionálního a regionálního ÚSES
Kromě těchto nadřazených skladebných částí ÚSES jsou v území vymezeny lokální biokoridory a
lokální biocentra, které doplňují celkový systém. Průběh lokálního ÚSES by převzat z oznámení a
ověřen na MěÚ Zlín pro okres Zlín z Oblastního generelu systémů ekologické stability, dále v JUAP
PRAGOPROJEKT, a.s.
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pro oblast Pozděchova, kde není ÚP a v územních plánech jednotlivých obcí okresu Vsetín. Některé
prvky uvedené v oznámení nebyly potvrzeny. V Tab. 53 je uveden základní popis takto zjištěných
prvků LÚSES, zasahujících do vymezeného koridoru stavby. Podrobný popis rostlin a živočichů je
uveden v biologickém hodnocení (příloha B.7)
Tab. 53 Přehled prvků lokálního ÚSES v koridoru navrhovaného záměru
Typ

Název
Za Vítovským21591
Hornoveský

Lokalizace

Charakteristika

Lokální
biokoridor
vymezený
podél
bezejmeného potoka procházejícího obcí
Vítová a vlévajícího se do Lukovského potoka
Vymezené biocentrum 1 km jihozápadně od
Lukova.

Částečně existující les, trvalé travní porosty, agrocenézy, břehové
porosty podél tekoucích vod .

RBK
215914

V ChrastíHornoveský

Část regionálního biokoridoru (součást RBK
1591) vymezená podél Bělovodského potoka,
mezi LBC V Chrastí a LBC Hornoveský je
významným interakcním prvkem, spojujícím
lokalitu Lešná, LBC Bohušinky a lokalitu
Lukov s významným lesním celkem Ružová
severne od obce Vítová, a na strane druhé s
VN Fryšták a ekosystémy v jejím okolí.

LBC
100076

Velíkovské
Boří

LBK
200061

U ZOOVelíkovské
Boří
Velíkovské
Boří-Úlehle
Úlehle

LBK
200021
LBC
100027

LBK
200062
LBC
100074
LBK
200063
LBK
200064

Žleb-Úlehle

Existující hospodářský typ lesa s charakteristickou ukázkou
zbytku lesního porostu (jasanovo-olšové luhy), který v krajině
postupně ustupoval zeměděl. hospodaření.

Lokalita s druhově poměrně pestrými společnestvy, v zemědělské
krajině plošně poměrně výraznými. Koryto Bělovodského potoka
je zde v přírodě blízkém stavu, s pomístním opevněním a
vloženými prahy. Údolí Bělovodského potoka je poměrně úzké,
s dobře vyvinutým keřovým, v rozšiřujících se úsecích a při
okrajích i stromovým patrem. V těsné blízkosti toku nalezneme
světlomilnou vegetaci vrbových křovin s dominantním
zastoupením Salix triandra, vtroušeně na okrajích Alnus
glutinosa. Dále navazují plochy se společenstvy jasanovoolšových luhů, především svazu Alnion incanae. Dominantním
druhem stromového patra je Alns glutinosa a Fraxinus excelsior.
Samostatnou součást lokality představuje vegetace náplavů
v korytě potoka – pobřežní vegetace potoků svazu Sparganiogycerin fluitantis.
Vymezené
lokální
biocentrum
mezi Součást většího lesního celku, nutná výchova porostu.
Velíkovou a Lukovem.
Hospodářský les s druhově silně pozměněnou skladbou, v dobrém
zdravotním stavu. Smíšený lesní porost (Picea abies, Pinus
sylvestris, vtroušeně Larix decidua a listnaté fraxinus excelsior,
topoly, ojediněle akát).
Lokální biokoridor spojující lesní celek u Částečně existující vymezený biokoridor se stávajícím základem
obce Veliková LBC Velíkovské Boří s LBC východně od Lesné. Břehové porosty tekoucích vod, agrocenózy,
ZOO Lešná.
les.
Lokální biokoridor mezi Velíkovou
Hvozdnou podél bezejmenného toku.
Lokální biocentrum mezi
Hvozdnou, část lesního celku.

a Částečně existující vymezený lokální biokoridor převážně podél
bezejmeného vodního toku, potoční niva.

Ostratou

a Lesní porost tvořený převážně společenstvy tvrdého luhu
podsvazu Ulmenion, poměrně význmaná dochovaná část
původního luhu.
Lokální biokoridor vedoucí od LBC Úlehle JZ Částečně existující vymezený lokální biokoridor lesem a polem.
směrem ke Štípě .

Úlehle-Hluboká

Lokální
bikoridor
vázaný
na
část
bezejmeného toku a potok Ostratka spojující
LBC Úlehle a LBC Hluboká, spojuje vetší
lesní celek nad obcí Hvozdná s plochami
zeleně v obci Ostrata, zahrnuje i vodní nádrž
Ostratky.

LBC
100079

Hluboká

Část lesa jižně od vodní nádrž Ostratky.

LBK
200069
LBK

HlubokáZadální
Pod Padělky-

Lokální biokoridor vázaný na potok Ostratky.

Existující vymezený lokální biokoridor. Koryto potoka je
opevněné a zahloubené, břehové porosty převážně bez
přirozeného stromového patra, bylinné patro ruderalizované.
Středně vyvinutá niva a bohaté břehové porosty vesměs v dobrém
zdravotním stavu, tvořené prevážně pobrežními měkkými luhy
svazu Salicion albae. Po obou stranách je doprovázen intenzivně
obhospodařovanými loukami s menším počtem druhů a lady s
porostem ruderální (místy až nitrofilní) bylinné vegetace.
Doporučeno vyčistění porostu, založení extenzivního travního
porostu.
Vodní nádrž Ostratka doplňuje druhovou diverzitu o vlhkomilná
společenstva. V lokalitě se nacházejí společenstva tvrdých luhů
(asociace
Querco-Populetum
resp.
Querco-Ulmetum),
karpatských dubohabřin (svazu Carpinion). Strukturně to jsou
převážně třípatrové jilmové nebo topolové doubravy s dominancí
Quercus robur. Úzké pásmo lemující okraj MVN Ostratka
osidlují mokřadní společenstva rákosin eutrofních stojatých vod
asociace Phragmitetum communis.
Částečně existující vymezený lokální biokoridor. Les, břehové
porosty, agrocenózy, doporučena dosadba dřevin dle STG.

Lokální biokoridor vázaný na bezejmený Částečně existující vymezený lokální biokoridor. Les, břehové

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

PRAGOPROJEKT, a.s.

121

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

Typ
200068
LBC
100128
LBK
200120
LBK
200121

Název
200069
Zadální1

Lokalizace

Charakteristika

potok – přítok Ostratky.

porosty, agrocenózy doporučena dosadba dřevin dle STG.

Lazy-Zadální

Lokální biokoridor vázaný z části na potok Částečně existující vymezený biokoridor se stávajícím základem
břehových porostů tekoucích vod, agrocenózy doplnit chybějící
Ostratky, poté na řeku Dřevnici.
části stanovistně vhodnými druhy.
LBK vázaný na řeku Dřevnici jižně od Existující vymezený biokoridor podél Dřevnice. Břehové porosty
tekoucích vod v nivě Dřevnice jsou tvoreny společenstvy svazu
Slušovic, severozápadně od Zádveřic.
Salicion albae (měkký luh), lemová společenstva na okrajích lesa
jsou ruderalizovaná.
Lokální biocentrum na řece Dřevnici severně Chybějící vymezené lokální biocentrum.
od průmysloého areálu u Zádveřic.

U Jezu-Lazy

LBC
100129
LBK
200122
LBK
200205

U Jezu

LBC
100192
LBK
200206
LBK
200214
LBK
200212
LBC
100193

U Zádveřic

LBK
200223
LBC
100205
LBK
200228
LBK
200232

Na LutoninceU Janové hory
U Janové hory

LBK
200234
LBC
100207

200233-Na
Výpusti
Na Výpusti

LBK
200235

Na VýpustiSpálený

Lokální biocentrum vázané na potok Ostratky Chybějící vymezené lokální biocentrum.
mezi Březovou a Veselou.

200115-U Jezu

Lokální biokoridor podél Dřevnice v Lípě.

200122-U
Zádveřic

V úseku nad obcí Lípa prochází LBK
Lutoninka, tvořený tokem
a
nivou
stejnojmenné říčky, kolem průmyslových
ploch a zastaveným územím, což velmi
oslabuje jeho funkčnost.
Niva Lutoninky západně od Zádveřic u
železniční trati.

Pod BařinkouU Zádveřic
U Zádveřic-Na
Lutonínce
200214-Dolní
Trávníky
Na Lutonince

U Janové hory200227
Pod HrbatýmSpálený

PRAGOPROJEKT, a.s.

Částečně existující vymezený biokoridor se stávajícím základem.
Břehové porosty tekoucích vod, sad , agrocenózy, lada.

Částečně existující vymezený biokoridor se stávajícím základem
podél Lutonínky mezi Lípou a Zádveřic. Břehové porosty
tekoucích vod, agrocenózy, ruderální porosty. Kolem
prumyslových ploch je prakticky nefunkcní až k soutoku
Lutoninky s Drevnicí.
Chybějící vymezené biocentrum v nivě Lutonínky. Břehové
porosty tekoucích vod, trvalé travní porosty, agrocenózy. Založit
biocentrum lokálního významu.
Lokální biokoridor JV od Lípy po bezejmenné Částečně existující vymezený biokoridor, břehové porosty
vodoteči.
tekoucích vod.
Niva Lutoninky v intravilánu Zádveřic.

Částečně existující vymezený biokoridor se stávajícím základem.
Břehové porosty tekoucích vod, zastavěné a urbanizované plochy,
sad.
Lokální biokoridor v nivě Horského potoka v Existující vymezený biokoridor, břehové porosty tekoucích vod,
zastavěné a urbanizované plochy.
intravilánu Zádveřic.
Lutonínky Částečně existující vymezené biocentrum se stávajícím základem.
Břehové porosty tekoucích vod, lada, agrocenózy, dřeviny podél
mezí a cest. Doplnit na požadovanou výměru stanovištně
vhodnými dřevinami.
Lokální biokoridor po Lutonince východně od Existující vymezený lokální biokoridor. Břehové porosty kolem
tekoucích vod, louky, dřeviny na mezích a podél cest.
Zádveřic a jižně k Janově hoře.
Lokální biocentrum v
východně od Zádveřic.

nivě

Lokální biocentrum v lesních porostech jižně Existující vymezené lesní lokální biocentrum.
od Vizovic.
Lokální biokoridor v údolí Želechovického Částečně existující vymezený lokální biokoridor. Břehové
potoka.
porosty, zahrady.
Existující vymezený lokální biokoridor. Břehové porosty podél
tekoucích vod, lada, sady a zahrady, louky a pastvina,
agrocenózy. Funkce biokoridoru byla v nedávné minulosti
podpořená výsadbami olše lepkavé a jasanu ztepilého, bylinné
patro je vesmes ruderalizované, protože biokoridor byl zjevně
vybudován především pro posílení stability jinak intenzivne
obdělávané a odlesněné krajiny.
Od LBC Na Výpusti východně od Lhotska Existující lokální biokoridor severovýchodně od Lhotska.
vede severním směrem po bezejmenném Břehové porosty tekoucích vod, louky a pastviny.
potoce k LBK Bratřejovky.
Lokální biocentrum východně od Lhotska s Existující vymezené částecně funkění biocentrum. Smíšený les,
porostem smíšeného lesa zcásti s druhy svazu louky a pastviny. Luční společenstva s vysokou druhovou
Carici pilosae-Carpinetum, zčásti s velmi diverzitou a stabilitou. V okolí potoka druhové složení odpovídá
spíše svazu Stellario-Alnetum glutinosae s olší lepkavou. V
pozměněnou druhovou skladbou.
blízkosti LBC se navíc nachází několik malých vodních nádrží
místního významu na drobných potocích stékajících z hřebene
Vizovických vrchů. Na okraji LBC se nachází malé luční
prameniště.
Od LBC Na Výpusti JV od Lhotska vede Částečně existující vymezený lokální biokoridor . Les, louky a
jižním
směrem lesním porostema po pastviny, agrocenózy.
bezejmenném potoce k Papradné.
Biokoridor tvořený vlastním tokem a nivou
Dubovského potoka jihozápadně od Lhotska.
Propojuje větší lesní celky Háj na jedné, a les
na Ostrém vrchu (kóta 596,8 m n.m.) na druhé
straně, s nivními lokalitami doprovázejícími
říčku Bratřejovku.
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Název
Pod Lazy200241
Pod Lazy

Lokalizace

Charakteristika

Lokální biokoridor od LBC Pod Lazy podél
potoka západně od Bratřejova navazující na
LBK Bratřejovky.
Lokální biocentrum na LPF jihozápadně od
Bratřejova na okraji lesního masivu.

Existující vymezený biokoridor podél potoka, břehové porosty
tekoucích vod.

LBK
200245

U Žlebů200244

Lokální biokoridor podél potoka východně
od Bratřejova spojuje LBC U Žlebů s
lokalitami Cernicné a Ráje severně od
Bratřejova.

LBC
100212

U Žlebů

Lokální biocentrum JV od Bratřejova na kraji
lesního masivu (LPF) a zasahující do louky.

LBK
200246
RBC
10116

2148-U Žlebů

Lokální biokoridor na LPF jihovýchodně od
Bratřejova vede jižně od LBC U Žlebů.

U Kotka

NRBK
214931

Mezné-U Kotka

LBC
100216
NRBK
214930
LBC č.
47

Mezné

Regionální biocentrum (116) na LPF, severně Existující lesní biocentrum, druhovou skladbu přizpůsobit
danému STG. Lesy Vizovických vrchů představují zbytky
od vrcholu Klášťov.
květnatých bučin svazu Fagion, převážně asociace Dentario
glandulosae-Fagetum s významným výskytem jedle bělokoré.
Nadregionální biokoridor na LPF východně Existující vymezený NRBK na LPF východně od Bratřejova.
od Bratřejova, (součást NRBK E Kelčský Nadregionální biokoridor Kelcský Javorník prochází v
posuzovaném území souvislým lesním porostem, jehož druhová
Javorník -K148).
skladba zcásti odpovídá dochovaným spolecenstvum květnaté
kalcifilní bučiny s klenem a jedlí.
Lokální biocentrum na LPF severně od Existující vymezené biocenrum, druhovou skladbu přizpůsobit
regionálního biocentra U Kotka.
danému STG.

LBK
200242
LBC
100209

U BratřejovkyMezné
Pod
Svéradovem
LBK č. Pozděchovský
46
(Pod
Svéradovem –
Bratřejovka)
NRBK Palejsek-Grapa
21486
LBC č. Grapa
49

Pozděchovský
(GrapaBařinky)
LBC č. Bařinky
NRBK
č. 50

Částečně existující vymezený nadregionální biokoridor. Les, sad,
agrocenózy, břehové porosty tekoucích vod, lada, dřeviny na
mezích a podél cest, louky a pastviny.
V současné době mladá kmenovina a tyčoviny s převahou SM,
vtroušená JD a KL, značná prostorová diferenciace. Doporučena
preference JD a KL při výchově
Vymezený LBK, biokoridor navržený podél V S části břehové a křovinné formace, ve střední části a J části
potoka.
převážně kvalitní mladší kmenoviny s převahou BK a vtroušeným
BD a KB. Doporučeno v S části postupné doplnění a rozšíření bk.
na cílovou šířku min. 20m. V J části porosty ponechat svému
vývoji.
Nadregionální biokoridor na LPF východně
od Bratřejova, severně od LBC Mezné,
(součást NRBK E Kelčský Javorník -K148)
Vymezené lokální biocentrum v lese.

Rozvodní hřbet, svah orientovaný k jihu Existující les.
součást NRBK Spálený-Makyta (součást
NRBK D Spálený-Makyta)
Vymezené LBC v lesním porostu na hřebeni Tyčoviny a mladší kmenoviny s převahou BK a vtroušenou JD,
střední část poněkud suťovitá, J část nad potokem obohacená,
Vizovických vrchů
nitrofilní flóra. Doporučena běžná výchova zaměřená na kvalitu.
Vymezený NRBK (součást NRBK D Převážně tyčoviny ve stáří 30-40 let, v S části převážně SM,
vtroušeně BK, JD, KL, v J části významná příměs BK a vtroušeně
Spálený-Makyta).
KL a JD. Doporučena výchova s preferencí cílových dřevin dle
STG.
Vymezené LBC .

51

NRBK

bezejmenný

Existující vymezené lesní biocentrum. Zahrnuje část lesní, plochy
pastvin a luk. Společenstva vesměs druhově bohatá a hodnotná.
Lesní partie je dlouhodobě lesem hospodářským a má významně
pozměněnou druhovou skladbu. Skladba se blíží typu karpatských
dubohabřín, v okolí potoka spíše údolním jasanovo-olšovým
luhům. Na okrajích lesního porostu se nacházejí druhy
charakteristické pro skupinu mezofilních bylinných lemů svazu
Trifolion medi.
Částečně existující vymezený biokoridor podél potoka. Břehové
porosty tekoucích vod. Především v okolí zastavěných částí obce
je pouze omezeně funkční. Břehové a navazující porosty jsou
omezeny skutečností, že je potok obklopen pastvinami a
kosenými loukami a koryto potoka je zčásti upraveno a opevněno.
Existující vymezené biocentrum vložené do ochranného pásma
nadregionálního biokoridoru K 148 – Kelcský Javorník. Kromě
lesa reprezentuje vlhké a mokré hydrické řady. Druhovou skladbu
lesa přizpůsobit danému STG. Lesní porosty představují poměrně
dobře zachované a plošně význmané zbytky květnatých bučin
svazu Fagion, převážně asociace Dentario glandulosae-Fagetum
s významným výskytem jedle bělokoré. V lépe dochovaných
částech porostu převládá Fagus sylvatica. Přechod mezi lesním
celkem, pasekami a světlinami v porostu tvoří mezofilní bylinné
lemy s druhy svazu Trifolion medii. Na výsluních lemy suché
bylinné.
Existující vymezený biokoridor lesního typu.

Vymezený

NRBK
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(součást

NRBK

Tyčoviny a mladší kmenoviny, převážně SM jednotlivá příměs
BK, JD, MD a LP. Svah JZ expozice. Při výchově doporučena
preference vtroušených dřevin
D Cca 40-letá tyčovina s převahou SM a jednotlivou až skupnovitou
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Typ
č. 52
LBK
200299
LBC
LBC
č.74

Název
Lokalizace
Spálený-Makyta).
(BařinkyVařáková)
Lačnov-200298 Niva Smolinky.

Charakteristika

LBC7

Lesní porost SZ od Lačnova, který je složen zejména z habrů,
bříz, dubů, výše jsou položeny borovice, smrky, ml. buky a habry.
Zachovalá údolní niva, potencionálně významná lokalita
hygrofilní bioty. Na toku Seninky se nacházejí části zachovaných
břehových a doprovodných porostů. Soustava Lačnovských
rybníků je využívána ke sportovnímu rybaření a rybníky jsou
eutrofizované. Opatření: Nivní louky mimo mokřady udržovat
kosením, vyloučit rušivé zásahy do prostředí, provést
inventarizační průzkum s cílem navrhnout další opatření pro
ochranu bioty.
Mladší kmenovina, rovnoměrná směs BO, JD, SM. Opatření:
mírnější výchovné zásahy, postupná redukce BO

Rybníky

LBC č. V oboře
95
NRBK č. Hraniční
94

příměsí BK, KL, MD, LP a JD. Doporučeno výchovu směřovat
do SM části.
Částečně existující les, břehové porosty tekoucích vod.

Biocentrum vymezené v lesním porostu a na
pasekách.
Vodní a mokřadní BC, komplex 3 rybníčků,
přilehlé porosty, ve V části cenná olšina
s meandrujícím potokem, v S části břehová
vegetace chudá, málo rozvinutá.

Vymezený LBC.
Vymezený NRBK, (součást NRBK A
Makyta-Javorina), osa je vedena po hřebenech
Bílých Karpat a Beskyd soubežně se státní
hranicí CR/SR a je na slovenské straně
provázena biokoridorem stejné úrovně. K
NRBk náleží ochranné pásmo v přibližné šíři
2 km.

S a J část NRBK tvořena mladšími, převážně SM porosty, ve
sřední části louky střední kvality, příčně je překročen potok Lysky
s přilehlou dobře vyvinutou břehovou vegetací. Opatření:
Postupné doplnění střední chybějící části, v porostech výchova
s preferencí cílových dřevin

Komentář ke zdrojům:
Označení šestimístným číslem převzato z Oblastního generelu
Označení č. a dvoumístné číslo převzato z ÚSES obcí Vsetínského úřadu
Označení jednomístným číslem převzato z JUAP
(v závorce uveden vztah k Tab. 52)

Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek 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 dané ze zákona patří lesy, 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, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje s
ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou funkci.
Díky členitosti terénu se v území vyskytuje značné množství VKP ze zákona, jejich výčet byl
proveden v oznámení jednotlivých staveb a proto jej v této kapitole již neuvádíme. Vliv záměru na
dotčené VKP je pojednán v kap. D.I.7.
Ze zákonem definovaných VKP se v koridoru nachází zejména:
 lesy jsou významnou součástí krajiny, nejvýznamnější jsou rozsáhlé souvislé lesní porosty
Vizovických vrchů. Menší lesní porosty v úseku Fryšták – Zádveřice a Lačnov – Střelná tvoří
významné prvky členitého rázu krajiny.
 remízky a malé lesíky přispívají k mozaice krajiny především v sousedství niv vodních toků a
v loukách – přehled jednotlivých porostů je uveden v dendrologickém průzkumu (příloha B.8)
 všechny vodní toky a jejich údolní nivy ve zkoumaném koridoru, pokud nejsou součástí ÚSES,
jsou významnými krajinnými prvky, soupis toků je uveden kap. C.2.4.
 rybníků se v území mnoho nevyskytuje, v koridoru jsou většími rybníky Ostratky a Lačnovské
rybníky
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Zajímavostí širšího zájmového území je výskyt minerálních (sirných) vod a pramenů, které jsou v
některých případech vymezena jako registrované významné krajinné prvky. V rámci zájmového
území jsou jejich lokality v oblasti obcí Zádveřice – Bratřejov zakresleny v příloze A.2.
Velkoplošná zvláště chráněná území
Zájmové území se z hlediska ochrany přírody nachází ve velmi hodnotné a zachovalé části republiky.
V blízkosti plánovaného záměru, ale mimo uvažovaný koridor, se nachází dvě velkoplošná CHÚ –
chráněné krajinné oblasti Beskydy severně od záměru a Bílé Karpaty jižně od záměru.
CHKO Bílé Karpaty
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.17.644/80
ze dne 3.listopadu 1980. CHKO se rozprostírá se na ploše 747 km2.
Bílé Karpaty představují mimořádnou oblast mezi našimi velkoplošnými chráněnými územími
především proto, že jsou nejvyšším pohořím jihozápadního okraje vlastního karpatského horského
systému. Celá oblast, ale zejména její jižní část, byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto,
nebo právě proto se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze
hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty v rámci
programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO v roce 1996 zařazeny mezi evropské
biosférické rezervace.
Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí
rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Díky tomu patří
k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu. Dalším neméně
cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v centrální a severní části pohoří z celou řadou
typických prvků karpatské květeny i fauny. Na rozmanitost rostlinného krytu navazuje v Bílých
Karpatech velmi pestrá paleta živočišných druhů.
Krajinný ráz střední a severní části Bílých Karpat je dotvářen poměrně řídkým osídlením
pasekářského či kopaničářského typu, absencí velkých průmyslových podniků a zachovalou
architekturou celých obcí (Lopeník, Vyškovec, Žitková). Pro západní část CHKO jsou
charakteristické velmi rozsáhlé komplexy květnatých luk s rozptýlenými soliterními stromy.
Severovýchodní část pohoří v okolí Valašských Klobouk a Brumova patří k Valašsku.
Rozmanité způsoby hospodaření, různorodý historický vývoj a v neposlední řadě odlehlost od
průmyslových středisek umožnily zachovat neobvykle vysokou biodiverzitu na mnoha typech
stanovišť, od teplomilných šipákových doubrav po pralesovité horské bučiny, od teplomilných
stepních porostů k podhorským přepásaným loukám a nejrůznějším typům drobných lesních i lučních
mokřadů. Bílé Karpaty se staly pojmem především jako území s nejvyšší diverzitou a s největší
kvantitou vstavačovitých rostlin (orchidejí) ve střední Evropě. Přírodní i kulturní faktory tak vytvářejí
z Bílých Karpat území mimořádně cenné i v evropském kontextu.
(Zdroj: internetové stránky CHKO Bílé Karpaty)
CHKO Beskydy
Chráněná krajinná oblast Beskydy byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 5373/1973 ze
dne 5.března 1973. CHKO se rozprostírá se na ploše 1160 km2.
Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky
původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné
jsou také druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy.
Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím
člověka s horami. Význam chráněné krajinné oblasti je podtržen vyhlášením 50 maloplošných zvláště
chráněných území. V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá
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CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2005 zde byly zřízeny hned 2 ptačí
oblasti – Beskydy a Horní Vsacko.
Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty CHKO patří zejména původní pralesovité porosty s výskytem
vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin. Dosud zde najdeme druhově pestrá a esteticky
mimořádně působivé louky a pastviny. Unikátní jsou povrchové i podzemní pseudokrasové jevy.
Mimořádná je i estetická hodnota a pestrost krajiny vzniklé historickým soužitím člověka s přírodou
v tomto území.
Původní a dochované prostředí území CHKO Beskydy je v současnosti ovlivňováno mnoha faktory,
z nichž některé lze označit jako zásadní. K nim se řadí zejména: lesní hospodářství, zemědělství,
turistika a cestovní ruch, výstavba a urbanizace území a myslivost.
(Zdroj: internetové stránky CHKO Beskydy)

Obr. 7 Mapa chráněných území

Maloplošná zvláště chráněná území
Zájmové území se z hlediska ochrany přírody nachází ve velmi hodnotné a zachovalé části republiky.
V okolí plánované stavby rychlostní silnice R 49 se nachází několik maloplošných chráněných
území, která byla popsána v poměrně širokém rozsahu v oznámení záměru. V tabulce uvádíme
maloplošná území, která leží v koridoru širokém cca 2 km kolem navrhovaného záměru a v těsném
okolí stávající silnice (varianta 0).
Na pasece bývalé pasekářské osady Vařákovy Paseky, je nedaleko pomníku lokalita chráněného
šafránu bělokvětého.
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Tab. 54 Přehled maloplošných chráněných území
Typ

Název

Popis

Výměra
ha

Důvod

Botanika

Zoologie

Tři navzájem izolované
lokality:
květnaté
orchidejové louky 300 m
JZ od obecního úřadu;
listnatý les a výslunná
louka
s
kupkami
mravenišť 500 m SV od
obecního úřadu; květnaté
louky 1 200 m východně
od obecního úřadu.
Květnatá louka na jižním
okraji zástavby v obci
Pozděchov.
V nivě potoka Trubiska
asi 1,5 km jihovýchodně
od obce Prlov, v místní
části obce Neratov.

3,4756 ha
OP 4,1 ha

Ochrana květnatých luk s
výskytem
zvláště
chráněných a vzácných
druhů květeny.

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii),
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bradáček vejčitý
(Listera ovata) a vzácný vemeníček zelený (Coeloglossum
viride). V listnatém lese s přirozenou skladbou (habr, dub,
buk, babyka) a na výslunné louce se vyskytují vstavač
bledý (Orchis palens), vstavač mužský znamenaný (Orchis
mascula subsp. signifera).

Množství různých druhů hmyzu, zejména motýlů, např.
perleťovci, modrásci, ohniváčci, okáči aj. Vhodné podmínky
zde nachází plazi, ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš
křehký (Anquis fragilis). Hnízdí zde několik druhů ptactva,
např. budníček menší (Phylloscopus collybita), linduška lesní
(Anthus trivialis), ťuhýk obecný (Lanius collurio).

0,28 ha

Ochrana květnaté louky s
výskytem silně ohroženého
druhu šafránu bělokvětého.
Významná
mokřadní
společenstva s bohatým
výskytem ohrožených druhů
obojživelníků
a
bezobratlých. Rybník je
významným místem pro
rozmnožování
obojživelníků.

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), D. Dále se zde
vyskytuje např. prvosenka jarní (Primula veris), na vlhkých
místech prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) aj.
Břehy rybníka lemovány olší šedou (Alnus incana), na
mělčinách porosty orobince širolistého (Typha latifolia). V
rybníku se nachází vzácnější vodní květena, lakušník vodní
(Ranunculus aquatilus) a bohatá populace stolístku
klasnatého (Myriophyllum spicatum). Ze zajímavých
rostlin se na jižním okraji rybníka vyskytuje prstnatec
Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a v okolí růže převislá
(Rosa pendulina).

Lokalita není zoologicky významná.

PP

Prlov

PP

Pozděchov

PP

Rybník
Neratov

PP

Přírodní
památka
Lačnov

Květnatá ovsíková louka 0,23 ha
na okraji zástavby v obci
Lačnov,
západně
od
školy.

Ochrana květnaté louky s
bohatým výskytem silně
ohroženého druhu šafránu
bělokvětého.

PP

Přírodní
památka
Sucháčkovy
paseky

Květnatá
jihovýchodně
Lačnov.

Ochrana květnaté louky s
bohatým výskytem zvláště
chráněného druhu šafránu
bělokvětého.

Čertovy
skály

Výrazný skalní hřeben na 0,15 ha
úpatí jihozápadního svahu
Kopce (699 m n. m.), na
levém údolním svahu
říčky Senice, severní
okraj obce Lidečko.

PP

od

1,90 ha

louka 0,6951 ha
obce
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Skalní
výchoz
tvořený
blokem
odolnějších
pískovců magurského flyše
vypreparovaný
erozně
denudační činností vody,
výrazný krajinný prvek.

Zaznamenáno na 15 druhů vážek, např. šídlatka páskovaná
(Lestes sponsa), šídélko páskované (Coenagrion puella) a
druhy rodu Sympetrum. V potoku nad rybníkem se vyskytuje
rak říční (Astacus fluviatilis). Velmi početné populace skokana
hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo), dále
čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (Triturus
alpestris) a čolek obecný (Triturus vulgaris), z plazů užovka
obojková (Natrix natrix). Z ptáků zde hnízdí polák chocholačka
(Aythya fuligula) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis).
Rybník je lovištěm ledňáčka říčního (Alcedo atthis), čápa
černého (Ciconia nigra) a volavky popelavé (Ardea cinerea).
Při migraci zde byla pozorována vydra říční(Lutra lutra).
Bohatý výskyt šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), lokalita není zoologicky příliš významná.
nejbohatší lokalita v ČR je pro Lačnov z floristického
hlediska nejvýznamnější rostlinou; není však původní,
pravděpodobně sem byl zavlečen z alpské oblasti; dále
např. prvosenka jarní (Primula veris) aj.
Bohatý výskyt šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), Ze vzácnějších druhů ptáků byl v okolí zjištěn např.
jedna z nejbohatších lokalit v ČR; dále na vlhkých místech bramborníček černohlavý (Saxicola torquata).
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), blatouch bahenní
(Caltha palustris), krvavec toten (Sanguisorba officinalis),
na sušších prvosenka jarní (Primula veris) aj.
Samotný skalní blok je téměř bez vegetace, ve skalních
štěrbinách a na římsách sklaních bloků ojediněle roste
borovice lesní, bříza bělokorá, jalovec obecný, bez
červený, borůvka černá a vzácnější kapradina sleziník
severní. Na okrajích skal rostou druhy travnatých lad –
jestřábník zední, třezalka tečkovaná, tomka vonná,
černohlávek obecný. Sutě pod skalami osidlují především
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Typ

Název

Popis

Výměra
ha

Důvod

Botanika

0,75
ha,
OP
je
tvoreno
pásem
širokým
50 m

Mohutný
skalní
sesuv
pískovců s rozsedlinovými
jeskyněmi,
regionálně
významné
zimovištěe
netopýrů.

kapradiny – papratka samice, kapraď samec, hasivka orličí.
Území z větší části porostlé hospodářským lesem se
smrkem ztepilým a bukem. Druhové složení křovinného a
bylinného patra je sice pestré, jsou zde však zastoupeny
převážně běžné druhy, charakteristické pro obdobná
stanoviště. Zajímavé jsou vitální porosty jedle bělokoré
(Abies alba).

Zachování
a
ochrana
květnaté louky s výskytem
zvláště chráněných druhů
rostlin, zejména orchidejí a
ochrana populací vzácných
a teplomilných druhů flóry –
ožanky
kalamandry
(Teucrium chamaedrys) a
pcháče
bezlodyžného
(Cirsium acaule), včetně
teplomilné entomofauny.

Zjištěno nejméně 7 druhů orchidejí: vstavač mužský
znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vemeník
dvoulistý (Platanthera bifolia), hlavinka horská
(Traunsteinera globosa) a další. Na prameništích a
podmáčených místech se objevuje vegetace svazu Calthion
s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis), ostřicí
žlutou (Carex flava), sítinou článkovanou (Juncus
articulatus) a sítinou sivou (Juncus inflexus). Dále zde
roste např. hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), jetel
kaštanový (Trifolium spadiceum) a plavuň vidlačka
(Lycopodium clavatum).

PP

Kopce

V Komonecké hornatině
na okraji Vizovických
vrchů, asi 1 km severně
od obce Lidečko.

PP

Hrádek

Extenzivní
sad
s 3,1963 ha
orchidejovou loukou na
jihovýchodním
okraji
obce Študlov.
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Zoologie

Především zimoviště netopýrů, kriticky ohroženého vrápence
malého (Rhinolophus hipposideros). Nachází se zde druhá
největší zimující populace na severní Moravě. Dále zjištěni
zimující netopýr Brandtův (Myotis brandti), netopýr brvitý
(Myotis emarginatus), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr
velký (Myotis myotis) a netopýr vousatý (Myotis mystacinus). V
létě je možné zastihnout jedince druhu netopýr večerní
(Eptesicus serotinus), netopýr velkoduchý (Myotis bechsteinii)
a netopýr vodní (Myotis daubentonii).
Ze vzácnějších druhů rovnokřídlých se zde vyskytuje bohatá
populace saranče vrzavé (Psophus stridulus), saranče
(Chorthippus vagans), z kobylek (Leptophyes albovittata a
Metrioptera bicolor), z motýlů např. ohniváček modrolemý
(Lycaena hippothoe). Vhodné podmínky pro hnízdění zde
nacházejí běžné druhy ptactva, vzácně se vyskytuje i žluna šedá
(Picus canus).
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Posuzovaná stavba nezasahuje do ochranného pásma uvedených zvláště chráněných území.
Přírodní parky

Obr. 8 Mapa přírodních parků
Přírodní parky jsou nástrojem obecné územní ochrany přírody a krajiny, a jejich zřízením se
sleduje především ochrana krajiny s výrazně soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami mimo chráněná území. Zřizovat přírodní parky mohou nařízením kraje (§77a odst.
2 zákona c. 114/1992 Sb.), přičemž jednak vymezí území s takovými výraznými estetickými a
přírodovědnými hodnotami, jednak stanoví určitá omezení ve využívání tohoto území tak, aby
bylo zabráněno ničení, poškození nebo rušení tohoto stavu území. Omezení mohou spočívat
zejména ve stanovení konkrétních regulativů výstavby a ve vymezení konkrétních činností,
které jsou na území přírodního parku vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
Tato omezení by měla vycházet z cíle a poslání přírodního parku, tj. mela by směřovat k
ochraně estetických a přírodních hodnot krajinného rázu. Proto mají přírodní parky základní
legislativní východisko v §12, odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny (ochrana krajinného
rázu a přírodní park).
V dotčené oblasti jsou vyhlášeny 2 přírodní parky a to Hostýnské vrchy a Vizovické vrchy.
Přírodní park Hostýnské vrchy
Přírodní park Hostýnské vrchy o rozloze 98 km2 byl vyhlášen 29.6. 1989 vyhláškou ONV
Kroměříž jako oblast klidu Hostýnské vrchy a přehlášen nařízením OkÚ Kroměříž č. 3/95 ze
dne 21.4. 1995 o zřízení přírodního parku Hostýnské vrchy.
Hostýnské vrchy patří k flyšovému pásmu vnějších Západních Karpat. Jádrem Hostýnských
vrchů je Holý kopec, odkud vybíhají větve Javornická (přes Tesák a Čerňavu ke Kelčskému
Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.
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Javorníku), Hostýnská (přes Skalný na Hostýn), Ondřejovská (směrem na Rusavu) a
Jurikovská (přes Bludný a Čečetkov). Nejvyšším bodem je Kelčský Javorník (864 m m n.m.).
Pro krajinný ráz je typické velké zastoupení lesů a pastvin a charakteristická historická
zástavba obcí valašského typu. Oblast je bohatá na kulturní památky od nejstarších dob
(zbytky keltského oppida na Hostýně), přes zříceniny středověkých hradů až po technické
zajímavosti jako je klauza – nádrž na plavení dříví. Mimořádně významným prvkem je Sv.
Hostýn s množstvím církevních památek, který patří mezi nejvýznamnější mariánská poutní
místa v České republice.
Z fytogeografického hlediska je území značně pestré. Lesy patří převážně do bukového a
jedlobukového stupně a tvoří nejcennější složku krajiny Hostýnských vrchů. Nejcennější části
původních porostů, mající převážně charakter pralesů a suťových lesů patří mezi zvláště
chráněná území. Na pastvinách a prameništích se vyskytují četné lokality výskytu ohrožených
druhů rostlin, převážně vstavačů. V důsledku lesnického hospodaření byly na části území
vysazeny smrkové monokultury. Na pastvinách a prameništích se vyskytují některé vzácné
druhy rostlin (především druhy z čeledi Orchideaceae).
Přírodní park Vizovické vrchy
V části Vizovické vrchoviny byl roku 1988 vyhlášen Přírodní park Vizovické vrchy zabírající
rozlohu 130 km2.
Přírodní park Vizovické vrchy je charakterizován souvisle zalesněnou hornatinou, typickým
osídlením a hospodařením na svazích a v údolích a je významný z pohledu krajinářského,
ekologického a rekreačního. Nejvyšším bodem je Klášťov (753 m n.m.).
Pro nižší polohy je charakteristický krajinný ráz pasekářského osídlení. Střídají se zde drobné
sady, pole, květnaté louky a pastviny. Volnou krajinu dotvářejí zemědělské usedlosti.
Významný podíl na celkovém estetickém vnímání krajiny má nelesní zeleň, rostoucí
především v kamenitých hrázích a v remízcích. Doplňují ji výrazné solitéry, zvláště lípy,
hrušně a duby. Nejhodnotnější části dochovaných přírodních segmentů byly vyhlášeny
přírodními památkami.
Lesní porosty tvoří místy smrkové monokultury, menší část tvoří dochované selské lesíky s
břízou, osikou, habrem a dalšími listnatými dřevinami. Ze vzácnějších bylin zde v porostech
borovice lesní nalezneme např. černohlávek dřípený (Prunella laciniata), hořec brvitý
(Gentianopsis ciliata) a další. Převládajícím a současně přírodnímu stavu nejbližším typem
vegetace jsou dubohabrové háje.
Památné stromy
Stromy, jejich skupiny a stromořadí, které jsou mimořádné svým stářím, vzrůstem, druhem
nebo historickou událostí, lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné
stromy. Postup při vyhlašování a vymezování jejich ochranného pásma se řídí ustanovením §
46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Tab. 55 Přehled památných stromů
Strom

Umístění

Jírovec
maďal
(Aesculus u kostela ve Fryštáku
hippocastanum)
Lípa srdčitá (Tilia cordata), skupina pěti stromů, u kostela
jeřáb břek (Sorbus torminalis), ve Štípě.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Popis
Obvod kmene 460 cm, výška 24 m, stáří asi
300 let
Obvod kmene lípy 300 až 320 cm, jeřáb
200 cm, výška lip i jeřábu je 10 – 12 m,
stáří asi 100 let.
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Strom

Umístění

Hrušeň
obecná
communis),
Kalendův dub

(Pyrus polní trať Nadměstí, k. ú. Vizovice

Lípa
velkolistá
(Tilia
platyphyllos),
Lípa velkolistá a srdčitá (Tilia
platyphyllos, T. cordata),
Dub letní (Quercus robur)
Lípa
velkolistá
(Tilia
platyphyllos),
Javor babyka (Acer campestre)
Buk lesní (Fagus sylvatica)

Lípa
velkolistá
platyphyllos),

Popis

(Tilia

Obvod kmene 322 cm, výška 8 m, stáří asi
300 let.
V lesním porostu v údolí menšího Obvod kmene 338 cm, výška 30 m
přítoku potoka Lutoninky
Vizovice – ulice Růžová.
Obvod kmene 444 cm, výška 12 m, stáří asi
300 let
skupina deseti stromů, u Vizovického Obvody kmenů 120 až 430 cm, lípy byly
radikálně omlazeny, stáří do 200 let.
Šenku, k. ú. Vizovice.
na okraji souvislé zástavby Horní Obvod kmene 705 cm, výška stromu 12 m,
Lidče.
stáří asi 400 let
jižní část obce Horní Lideč na okraji Původně dvojkmen, obvod kmene 410 cm,
výška 19 m, stáří asi 150 let.
intravilánu.
východně od obce Lačnov uprostřed Obvod kmene 375 cm, výška 10 m, stáří asi
polí
200 let
Tzv. Žídkův buk roste na vrcholu Zdaleka viditelný solitér, obvod kmene 400
bezejmenné kóty jihozápadně od obce cm, výška 15 m, stáří asi 200 let.
Lužná, v místě zvaném Vráblovy
paseky.
na okraji silnice v intravilánu obce Obvod kmene 590 cm, výška 21 m, stáří asi
Študlov.
250 let.

Všechny stromy jsou mimo koridor navrhovaných variant.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000)
V širším zájmovém území navrhovaného záměru rychlostní silnice R 49 je vyhlášeno několik
evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000. Popis těchto lokalit je uveden
v oznámení záměru, všechny jsou poměrně vzdálené a proto jejich popis dále neuvádíme.
Uvádíme pouze soupis lokalit do vzdálenosti cca 1 km od navrhovaných variant (včetně
varianty nulové).
Tab. 56 Přehled EVL do vzdálenosti 1 km
Kód EVL

Název

CZ0723758

Slušovice kostel
Pozděchov
– kostel
Pozděchov

CZ0723754
CZ0723417
CZ0723752
CZ0724089

Lidečko
kostel
Beskydy

Kat. CHÚ Poloha:
Kostel v obci Slušovice
Přírodní
památka
Přírodní
Kostel v obci Pozděchov na dně
údolí potoka Pozděchůvka
památka
PP
- Luční prameniště 2 km VSV od
navrhováno
obce Pozděchov, na levém břehu
potoka Trubiska u osady Brhle.
- přírodní
kostel v obci Lidečko
památka
chráněná
rozsáhlé území na východě ČR je
krajinná
vymezeno státní hranicí se SR na
oblast
východě, na severu je ohraničeno
masívem Velkého Javorníku u
Frenštátu pod Radhoštěm a
hranicí CHKO Beskydy
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Popis
Regionálně významná letní kolonie
netopýra velkého (Myotis myotis)
Letní kolonie vrápence malého
(Rhinolophus hipposideros)
Významná lokalita druhu Vertigo
angustior, v případě abundance jedna
z nejsilnějších populací druhu.
letní kolonie netopýra velkého (Myotis
myotis)
Převážně hornatá a lesnatá krajina,
zachovalý přírodní a krajinný
celek v nejvyšších karpatských
pohořích na území ČR. Specifický
krajinný ráz utváří členitý terén, vodní
toky, vegetační kryt a volně žijící
živočišstvo, rozvržení a využití
lesního a zemědělského půdního
fondu.
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C.2.8 Krajina
Krajina Zlínského kraje má členitý charakter, z převážné části je kopcovitý, tvořený
pahorkatinami a pohořími. V části kraje, v povodí Moravy, se táhne rovinatá úrodná oblast –
Haná na Kroměřížsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. Kolem řeky Moravy, v okrese
Uherské Hradiště, probíhá Dolnomoravský úval, který dále pokračuje do Jihomoravského
kraje. Od západu k jihu, přes úvaly protéká největší řeka kraje – Morava, do které se vlévá
většina toků protékajících územím.
Podle biogeografického členění ČR (Culek et al. 1996) patří převážná část území
navrhovaného záměru do Zlínského bioregionu, od Vizovic na východ pak do přechodné zóny
se Vsetínským bioregionem. Krajina je tvořena (kromě nejvyšších poloh) charakteristickou
mozaikou lesů, polí a pastvin. Lesy mají místy přirozenou druhovou skladbu, většinou jsou
přeměněné na lignikultury smrku či borovice. Bezlesí bylo dříve tvořeno převážně loukami,
pastvinami a sady, nyní je již opět část polí převedena na travní porosty. Celkový koeficient
ekologické stability je poměrně nízký – 1,9 ve spodní části harmonické krajiny. Hranice vůči
Vsetínskému bioregionu, který má podstatně vyšší koeficient ekologické stability – 5,8, jsou
převážně neostré, podmíněné nevyhraněnými odlišnostmi v biotě. Tuto přechodnou část tvoří
hlavně Vizovická vrchovina.
Podle charakteru krajiny lze území rozdělit do čtyř částí – mírně pahorkovité široké území
mezi Fryštákem a Slušovicemi se zužuje do údolí toků Lutoninka a Bratřejovka a přes
Vizovickou vrchovinu přechází do sníženiny mezi dvěma horskými masívy Bílých Karpat a
Beskyd odvodňovanou toky Seninka a Střelenka.
Koridor vymezený pro trasu silnice R49 navazuje na předcházející stavbu 4902.1 Hulín Fryšták v pahorkovitém území za MÚK Fryšták a severním okrajem vodní nádrže Fryšták ve
výšce 250 – 330 m n.m. Krajina se vyznačuje vysokým podílem orné půdy, minimálně se
objevují přírodě blízké prvky (drobné lesní pozemky, trvalé travní porosty s rozptýlenou
zelení). Ve velké míře se jedná o zemědělsky obdělávané plochy, rozčleněné četnými vodními
toky, obce spojuje několik místních komunikací, polních a lesních cest. Dále se stáčí
severovýchodním směrem, přechází přes údolí Bělovodského a Lukovského potoka,
pokračuje jihovýchodním směrem do údolí potoka Ostratky. Na jihozápadním okraji Slušovic
vstupuje do údolí Dřevnice a je veden jižním směrem, společně se stávající silnicí II/491.
Východně od Zádveřic přechází údolí Lutoninky a společně s I/49 vede východním směrem.
Koridor dále prochází zemědělsky využívanou krajinou, územím sídel, tak i přírodně
cennějšími partiemi (loukami a lesními porosty). Je veden údolím řeky Lutoninky zpočátku v
souběhu se stávající silnicí I/49, v prostoru jižně od Vizovic se stáčí do údolí Bratřejovky.
Protíná tak část krajiny, která se vyznačuje jak vysokým podílem orné půdy (úsek Lípa –
Vizovice), ale i přírodních a přírodě blízkých prvků (úsek Bratřejov – Pozděchov), z nichž
nejcennější část představují lesní celky, trvalé travní porosty s rozptýlenou zelení. Jedná se o
členité území s rozmanitým využitím, nachází se zde rozptýlená zeleň, solitérní dřeviny a
drobné lesíky. Koridor překonává střídavě úbočí a příčná údolí hřebene Vizovických vrchů
vytvořená četnými drobnými vodními toky a za Lhotskem opouští údolní nivu a dále
překonává sedlo pod Svéradovem (737 m n.m.) a přechází do území vrchovinného až
horského charakteru. Zachovalé přírodní prostředí se nachází zejména v úseku jižně od
Bratřejova až po vstup do lesních porostů jižně od Pozděchova. Z pohledu osídlení probíhá
přes obce Zádveřice a Vizovice, v blízkosti obcí Lhotsko a Bratřejov, překračuje několik
místních komunikací, polních a lesních cest. Za obcí Bratřejov již probíhá trasa stavby
většinou neobydleným územím.
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Prostor mezi Pozděchovem a Horní Lidčí je nejcennějším krajinným územím - Vizovickou
vrchovinou, která se vyznačuje vysokým podílem přírodních a přírodě blízkých prvků, z nichž
nejcennější část představují lesní celky, trvalé travní porosty s rozptýlenou zelení, extenzivní
sady a přírodní úseky vodotečí. Střídají se zde i drobné sady, pole, květnaté louky a pastviny,
volnou krajinu dotvářejí zemědělské usedlosti. Významný podíl na celkovém estetickém
vnímání krajiny má nelesní zeleň, rostoucí především v kamenitých hrázích a v remízcích.
Doplňují ji výrazné solitéry, zvláště lípy, hrušně a duby. Kvalita tohoto území je potvrzena
vyhlášením Přírodního parku Vizovické vrchy. Lze jej charakterizovat jako území horského
charakteru, terén zde překonává výškový rozdíl 190 m. Koridor vede přes lesní porosty, kde v
tomto přírodně zajímavém území silnice dále protíná i dva toky, jižněji pak střídavě přes luční
porosty, obdělávaná pole a překračuje řadu dalších komunikací a polních cest, včetně
několika dalších antropogenně ovlivněných toků. Nejvýznamnější je patrně Lačnovský potok,
který napájí soustavu Lačnovských rybníků a tvoří významný biokoridor v zájmovém území.
Na jižním úbočí vrchoviny se rozkládá obec Lačnov.
Od Horní Lidče probíhá koridor územím vrchovinného až horského charakteru v nadmořské
výšce okolo 500 m n.m. mezi dvěma horskými masívy Bílých Karpat a Beskyd. Krajina
ovlivňovaná podhůřím Bílých Karpat a Beskyd se vyznačuje vysokým podílem orné půdy, ale
i přírodních a přírodě blízkých prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, trvalé
travní porosty s rozptýlenou zelení. Koridor prochází jak zemědělsky využívanou krajinou tak
i četnými loukami a lesními porosty příčně přes několik drobných vodních toků, vede přes
drobnější lesní porosty, zemědělsky obdělávané plochy a extenzivně využívané louky. Dále
překračuje několik místních komunikací a polních cest a údolím Lyského potoka vede do
Lyského průsmyku na hranice se Slovenskou republikou. V území se nachází obytná zástavba
obcí Horní Lideč, Valašské Příkazy a Střelná a Študlov.
Krajina, především v nižších polohách, je dlouhodobě ovlivňována lidskou činností.
Typologii krajiny v určeném koridoru lze podle metodiky (Löw et al., 2005) rozdělit:
Podle charakteru osídlení



4 – vrcholně středověká sídelní krajina Carpatica v území kolem Zlína až po Vizovice a Bratřejov
7 - novověká sídelní krajina Carpatica mezi Pozděchovem kolem Lačnova a Horní Lidče po státní
hranici

Podle využití




Z – zemědělská krajina kolem Fryštáku
M - lesozemědělská krajina od Lukova kolem Vizovic po Pozděchov a údolí Seninky a Střelenky
od Lačnova po státní hranici
L – lesní krajina Vizovické Vrchoviny

Podle reliéfu krajiny




3 – krajiny vrchovin Carpatica kam patří prakticky celé území s výjimkou
13 – krajiny výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů Vizovických vrchů a
15 – krajiny zaříznutých údolí kolem Lidečka

Následující obrázek je výřezem z výkresu A.3 (Oblasti se shodným krajinným typem) ze ZUR
Zlínského kraje.
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Obr. 9 Oblasti se shodným krajinným typem

Využívání krajiny
Krajina je turisticky velmi atraktivní a je využívána jak pro pěší, tak pro cykloturistiku. Celá
oblast je protkána sítí turistických a cyklistických tras. Jejich průběh je znázorněn na
následujících výřezech turistických map a dále je uveden v grafické příloze A.3.

Obr. 10 Turistická mapa s vyznačením turistických tras – západní úsek stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Obr. 11 Turistická mapa s vyznačením turistických tras – východní úsek stavby

Krajinný ráz
V příloze B.9 – Krajinný ráz je provedeno odborné zhodnocení jednotlivých hodnot
krajinného rázu (estetické, přírodní, kulturně-technické). Krajinný prostor zájmového území
spadá do tří oblastí krajinného rázu – 3.4. Hranický, 3.7 Zlínský a 3.9 Vsetínský bioregion.
Do Hranického bioregionu zasahuje stavba svým počátečním úsekem, v oblasti Velíkovského
Boří vstupuje do bioregionu Zlínského, který opouští v lokalitě Žleby.
V dotčeném krajinném prostoru, v zóně zřetelné, silné a dobré viditelnosti, se ochrana
krajinného rázu uplatňuje v podobě čtyř území:
 Přírodní park Hostýnské vrchy
 Přírodní park Vizovické vrchy
 CHKO Beskydy
 CHKO Bílé Karpaty
Přírodní parky jsou ze zákona zřizovány pro ochranu krajinného rázu. Chráněné krajinné
oblasti představují rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou a charakteristicky
vyvinutým reliéfem. Podrobnější popis předmětných území je uveden v kap.C.2.7.
Dotčený krajinný prostor je typicky vertikálně diferencovaným reliéfem s přítomností
výrazných prvků georeliéfu. Z přírodních dominant se proto v relevantní vzdálenosti od
záměru nabízejí:
 lesní komplexy
 lesní masiv Vizovických vrchů
 zalesněná soustava vrchů severní části Bílých Karpat
Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.
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systém výrazných prvků georeliéfu jižní části Beskyd.

Významnou charakteristikou krajinného rázu, která svou povahou stojí na rozhraní přírodních
a kulturních charakteristik je způsob využívání území člověkem – land use, který se odráží v
aktuálním zastoupení a stavu přítomných ekosystémů – land cover. Seznam kulturních
památek evidovaných v bezprostřední blízkosti záměru je uveden v kap. C.2.9.
Studie krajinného rázu (příloha B.9) vymezuje v dotčeném krajinném prostoru (DoKP) tři
místa krajinného rázu tak, že generalizují vizuálně a akusticky dotčené plochy do relativně
kompaktních území. K jejich odlišení vedlo především rozdělení na zóny z hlediska
charakteru území. Vzhledem k tomu, že místa krajinného rázu byla vymezena jako ucelená
území, objevují se v jejich rámci i místa menšího rozsahu, která nejsou posuzovaným
záměrem dotčena. S ohledem na charakter posuzovaného záměru byly pro vymezení míst
krajinného rázu použity následující složky:
 reliéf a potenciální vegetace vyjádřená v biochorách
 aktuální vegetace (land cover) a způsob využívání území (land use)
 osídlení
 vodní prvek
 prostorový aspekt
Tab. 57 Místa krajinného rázu – přehled
Označení
Zóny viditelnosti
MKR-I
Fryšták - Bratřejov
MKR-II
Bratřejov - Lačnov
MKR-III
Lačnov - SR
DoKP celkem


Plocha (km2)
59,5
9,2
25,7
94,4

Místo krajinného rázu MKR–I

Krajinný typ (B,C), krajinářská hodnota zvýšená (30 %) a průměrná (70 %).
Struktura krajiny se vyznačuje střední zrnitostí, která reflektuje georeliéf, matrici určuje orná půda.
Rozptýlená zeleň se vyskytuje méně často v podobě doprovodů cest a toků. Území je vizuálně
kontaktní severně k Hostýnským vrchům. Lesy se na severním a jižním okraji uplatňují v rozsáhlých
celcích, uvnitř MKR i v menších tvarově proměnlivých prvcích.
MKR protékají drobné vodní toky, např. Lukovský, Ostratky, Dřevnice, Bratřejovka aj., které jsou
zejména při průchodu zastavěným územím vesměs upraveny v trase i v profilu. Mimo intravilány mají
částečně přírodě blízký charakter včetně meandrující trasy a bohatých doprovodných porostů.
Zástavba obcí působí celkově neutrálně. Architektonicky i historicky kvalitní objekty jsou místy
doplněny stavbami nevalné architektonické kvality nebo objekty neudržovanými. Na okrajích obcí
jsou nezřídka přítomny zemědělské a průmyslové areály, které jsou příčinou lokálního narušení
harmonického měřítka a vztahů.
Krajinu je možné považovat za konvenčně kultivovanou. Zalesněné pohledové horizonty přerušované
dálkovými průhledy a otevřenost území směrem JV - SZ definují krajinu jako částečně otevřenou s
místy, která vytvářejí uzavřenější krajinné prostory.
Krajina vlastního MKR-I má částečně narušené harmonické měřítko a vztahy. Krajinné prvky jsou
zastoupeny v rámci vymezeného území mírně ve prospěch negativně se uplatňujících složek.


Místo krajinného rázu MKR–II

Krajinný typ C (krajina s převahou přírodních prvků, relativně přírodní), krajinářská hodnota zvýšená.
Zalesněné území Vizovické vrchoviny je chráněné institutem přírodního parku (Vizovické vrchy).
Rozsáhlý lesní komplex na vertikálně členitém reliéfu je místy přerušován bezlesými enklávami. V
dřevinné skladbě převažují druhotné smrky s příměsí listnatých dřevin. Jako doplňující znak
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charakteristiky krajinného rázu figurují četné pramenné úseky malých vodních toků s přírodě blízkým
charakterem toků a doprovodných porostů.
Krajinné složky jsou zastoupeny výrazně ve prospěch pozitivně se uplatňujících. Větší část území
MKR II lze charakterizovat dochovaným harmonickým měřítkem a vztahy.


Místo krajinného rázu MKR-III

Krajinný typ B (krajina harmonická, vyrovnaný vztah mezi přírodou a člověkem), krajinářská hodnota
zvýšená (80 %) a průměrná (20 %)
Krajinná struktura se středně velkým až menším zrnem, zřetelně dominuje a matrix představuje orná
půda. Rozptýlená zeleň se vyskytuje jako doprovod cest a toků, ale i v podobě menších remízů a
liniových formací podmíněných reliéfem. Území je vizuálně kontaktní s dvěma CHKO - s jižním
okrajem CHKO Beskydy a severním okrajem CHKO Bílé Karpaty a s přírodním parkem Vizovické
vrchy (Z okraj).
Zástavba dotčených obcí v MKR-III je urbanisticky poměrně dochovaná, akcentuje provázanost sídla s
okolní krajinou navazující plužinou, která je zde dochována i co do uživatelských vztahů v blízkém
okolí obcí. Částečně narušují měřítko krajiny zejména ojedinělé zemědělské areály na okrajích většiny
obcí.
Pozitivně působí prostorově velmi členité okraje lesních komplexů na S a J MKR. Ačkoliv v lesních
porostech dominují kulturní smrčiny, právě dobře viditelné okraje porostů mají druhovou diverzitu
dřevinné skladby podstatně vyšší.
Krajina vlastního MKR-III má relativně dochované harmonické měřítko. Krajinné prvky jsou
zastoupeny v rámci vymezeného území mírně ve prospěch pozitivně se uplatňujících složek.

Detailní popis s vyhodnocením jednotlivých míst krajinného rázu je uveden v příloze B.9.

C.2.9. Kulturní památky a archeologie
Předmětné území stavby je kontinuálně osídleno od paleolitu až po období vrcholného
středověku. Výrazně jsou v zájmovém území zastoupeny lokality spadající do starších fází
vývoje lidské společnosti – tedy především neolitu, eneolitu, ale i doby laštatské. Stejně hojně
jsou zastoupeny i sídelní formy charakteristické pro dobu laténskou a slovanskou.
Převážná část území stavby představuje území Valašska, které je (nejednoznačně) vymezeno
z jihu oblastí Valašských Klobouků, na východním okraji leží také Vizovice. Počátky trvalého
osídlení tohoto kraje spadají do 12. a 13. století a jsou soustředěny ponejvíce do oblastí řek a
říček. Roku 1663 zaznamenala Morava veliký vpád tatarských a tureckých nájezdníků, kdy
bylo mnoho obcí vypáleno a lidí zavražděno či odvlečeno do otroctví.
Celá oblast, zejména pak Vizovicko, bylo už od 17. století známá rozsáhlým ovocnářstvím.
Pasekářská kolonizace vycházela z níže položených údolních sídel, valašská kolonizace
naopak umožnila využití nejméně úrodných horských pozemků.

Historické památky
Historický vývoj jednotlivých obcí situovaných v území stavby včetně nemovitých památek je
stručně sumarizován v níže uvedené Tab. 58. V zájmovém území je dle evidence Národního
památkového ústavu vedena pouze jedna Národní kulturní památka a to zámek Vizovice pod
číslem rejstříku 292. Městská památková zóna je vymezena ve Fryštáku (č.r. 2367) a ve
Vizovicích, č.r. 2370, jejíž jižní hranice prochází ve vzdálenosti cca 370 m od tělesa
komunikace.
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Většina evidovaných památek je umístěna v intravilánech obcí. Na základě informací
uvedených v evidenci Národního památkového ústavu a dle mapových podkladů lze
konstatovat, že žádná ze zjištěných památek neleží v koridoru navrhované komunikace.
(Kurzívou uvedené památky jsou uváděné na webech příslušných obcí, v evidenci NPÚ však
nejsou uvedeny).
V krajině, především podél cest, se nachází řada křížků, případně božích muk, objekty
potenciálně ohrožené záměrem jsou uvedeny v kap. D.I.9.
Bývalá pasekářská osada Vařákovy Paseky, jejíž obyvatelé podporovali partyzány, byla
vypálena gestapem. Tuto tragickou událost připomíná pomník s pamětní deskou. Naučná
stezka na 16 zastaveních informuje o přírodě a historii oblasti okolo Horní Lidče a Lidečka.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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Tab. 58 Historie obcí v zájmovém území a jejich nemovité památky
Historie obce

Nemovité památky (číslo rejstříku)

Fryšták
První písemná zmínka o existenci Fryštáku se objevuje v polovině 14. století. Původní osídlení Fryštácka má však
kořeny mnohem starší, což dokazují archeologické nálezy z pravěku. Cenné jsou nálezy z doby neolitické a
eneolitické (zhruba ze 6. -2. tisíciletí před n.l.), stopy po prvních zemědělcích a pastevcích v Lukovečku (kultura
lineární a moravská malovaná keramika), sekerky a sekeromlaty z Horní Vsi a Vítové, náznaky kultury
popelnicových polí (Lukoveček) či vliv germánský (Fryšták, Vítová).Rozhodující vliv na další osudy Fryštácka
mělo slovanské osídlení a později kolonizační vlna ve 13. století. Podle listiny z roku 1382 prosperovala ve
Fryštáku cechovní výroba, obchod, byly tu lázně i jatka.









kostel sv. Mikuláše (15865 / 7-1870)
farnost ve Fryštáku čp. 25 (51796 / 7-9042)
socha sv. Jana Nepomuckého (51796 / 7-9042)
měšťanský dům Hrubá hospoda čp. 1(20425 / 7-1871)
vila Jadrníčka čp. 100 (13839 / 7-8790)
kříže(39635 / 7-1874,5)
venkovská usedlost čp. 110 (52951 / 7-1876)

Lukov
Původně starobylý ráz zemědělské vesnice s několika dělnickými domky se zcela změnil od 70. let novou 
výstavbou citlivě usměrňovanou urbanisty v moderní vesnici, ve které se snoubí historické památky s novější
bytovou zástavbou.





hrad s předhradím, zřícenina a archeol. stopy (čr. 11907 / 71985)
kostel sv. Josefa (16453 / 7-1986)
socha sv. Jana Nepomuckého (28939 / 7-1987)
fara čp. 79 (10205 / 7-8600)
boží muka (19479 / 7-1988)

Zlín - Velíková
Velíková leží severovýchodně od Zlína ve vzdálenosti cca 11 km , JZ části Hostýnských vrchů.




Kamenné kříže
Nová kaple - zasvěcená věrozvěstům Cyrilu a Metoději



Zámek čp. 1 (40306 / 7-1940)



Kříž na návsi (38187 / 7-2033)

Zlín - Klečůvka
První písemná zmínka o existenci obce pochází z r. 1397.

Ostrata
První písemná zpráva pochází z roku 1391.

Zlín - Štípa
První písemná zmínka o obci a zároveň také o farnosti (patří k nejstarším v regionu) je z roku 1391. Historický 
vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským 
panstvím, jehož součástí byla Štípa až do roku 1849.
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Kostel narození P. Marie (29488 / 7-1946)
Zámek Lešná (22230 / 7-1943)
Fara (29621 / 7-1947)
Socha Anděla Strážce (15407 / 7-1951)
Socha sv. Alžběty Durynské (35280 / 7-1950)
Socha sv. Antonína Paduánského (46607 / 7-1952)
Socha sv. Floriána (35457 / 7-1953)
Socha sv. Jana Nepomuckého (36687 / 7-1954)
Větrný mlýn (37788 / 7-1956)
Kaple (34620 / 7-1949)
Boží muka (36288 / 7-1955)
Kříž (23758 / 7-1948)
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Historie obce

Nemovité památky (číslo rejstříku)

Hvozdná
První zmínka o obci se datuje k roku 1446, ale jisté údaje svědčí o tom, že osada byla obydlena v roce 1425.




Kaple všech svatých (33819 / 7-1915)
Smírčí kříž (32068 / 7-1917)

Březová
První písemná zpráva pochází z roku 1407.

Slušovice
První zmínka o Slušovicích se váže k roku 1261. Většího významu však dosahují v 15. stol., kdy byly roku 1446 
povýšeny na městečko. Podle dochovaných záznamů zde po 2. světové válce žilo kolem 1 200 obyvatel, do roku 
1980 vzrostl počet občanů na zhruba 1900 a v současnosti Slušovice obývají necelé 3 000 lidí.


Kostel Narození sv. Jana Křtitele (22778 / 7-2077)
Socha sv. Jana Nepomuckého (16529 / 7-2078)
Kříže (22778 / 7-2077; 22313 / 7-2079)

Veselá



Fara s přilehlou branou (100285)
Kostel sv. Martina (100284)

Lípa
Založení obce je datováno k roku 1260. V roce 1991 se obec osamostatnila od Zlína.

Zádveřice- Raková
První písemná zmínka o Zádveřicích pochází z r. 1261. Tehdy Smil ze Střílek daroval nově založenému klášteru 
Smilheim ve Vizovicích svůj díl Zádveřic. Druhá část patřila Vilémovi z Hustopečí a ten je rovněž věnoval tomuto 
klášteru, od té doby byla celá obec majetkem kláštera. Další její osudy byly společné s osudy klášterního majetku 
a později, po přechodu klášterních statků do rukou světských, s vizovickým panstvím.

Stodola (102854)
Venkovská usedlost čp. 124 (23021 / 7-2155)
Zádveřický kostel církve evangelické. Byl vystavěn v letech
1860 – 1869.

Vizovice
V roce 1261 se objevuje první písemná zmínka o Vizovicích v zakládací listině cisterciáckého kláštera založeného 
královským kastelánem na hradě Brumově, Smilem ze Střílek. Klášter byl osazen cisterciáckými mnichy. V roce 
1570 jsou Vizovice povýšeny císařem Maxmiliánem II. na město s dvěma výročními trhy.










Zámek Vizovice čp. 373(16549 / 7-2120)
Klášter milosrdných bratří čp. 467 (31237 / 7-2124)
Fara čp. 365 (20202 / 7-8868)
Kostel sv. Vavřince (34570 / 7-2125)
Měšťanský dům čp. 361 (50837 / 7-8988)
Vila čp. 360 (12356 / 7-8791)
Tělocvična-sokolovna čp.177(101113)
Venkovská usedlost čp. 1 (53051 / 7-2132)
Sloup se sochou P. Marie (17593/7-2126 )
Hřbitov (dva náhrobky, kříž) (24202 / 7-2129)
Kaple na Karažijce (101329)

Lhotsko
Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1549, kdy ji jako pustou ves jménem Lhota dal Zikmund Kuna z 
Kunštátu vložit do desek zemských spolu se statkem smilheimským Václavu z Boskovic. V roce 1585 však už
byla obec znovu osídlená. Během třicetileté války bylo Lhotsko dvakrát vypáleno. Obyvatelstvo se živilo
zemědělstvím, rozšířen byl chov ovcí. V meziválečném období začali někteří obyvatelé Lhotska vyjíždět za
zaměstnáním především do Zlína do Baťových závodů.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Historie obce

Nemovité památky (číslo rejstříku)

Bratřejov
První písemná zmínka pochází až z roku 1468, osídlení zde však existovalo daleko dřív. Na vrcholu hory Kláštov 
(754 m) jsou dodnes zbytky staroslovanského hradiště. Bratřejov trvale patřil k majetku kláštera Smilheim ve 
Vizovicích. V 17. století trpěl Bratřejov válečnými událostmi třicetileté války i nájezdy povstalců z Uher. Na
počátku 17.století byl vpádem bočkajovců na Moravu kraj kolem Vizovic zle popleněn. Počátkem 18. století bylo
Vizovicko vystaveno novým válečným útrapám -kuruckým vpádům.

Kostel sv. Cyrily a Metoděje (10560 / 7-8634)
Výšinné opevněné sídliště – hradiště Kláštov, archeologické
stopy (26078 / 7-1835)

Pozděchov
Pozděchov vznikl spojením dvou osad - Pozděchova a Svéradova (osada Svéradov koncem 15.stol. zanikla). První 
zmínka o obci je z roku 1361, kdy patřila k panství cisterciáckého kláštera ve Vizovicích, později k panství 
vizovickému.Tatarské vpády se nevyhnuly ani Pozděchovu - roku 1663 byl vypálen. Pozděchov byl začátkem 18. 
století několikrát přepaden kuruckými povstalci.


Kostel evangelický (101122)
Kostel sv. Jiří (10345 / 8-3525)
Hřbitov evangelický (hrob a pomník obětí nacismu)
(34723/8-2164)
Venkovská usedlost čp. 66 (15085 / 8-294)

Tichov
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1422.

Lačnov
Název obce ve starších pramenech ve tvaru Lacznow. Lačnov náležel v r. 1424 k statkům hradu Brumova. Jako 
součást brumovského panství se objevuje od počátku 16. stol. Lačnov byl převážně zemědělskou, částečně 
pasekářskou obcí. Do r. 1849 byl Lačnov součástí panství Brumov I, které náleželo k Uherskohradišťskému kraji. 
Od r. 1850 byla obec součástí okresu Uherský Brod. V r. 1960 se stala součástí nynějšího okresu Vsetín.
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Horní Lideč
Území obce bylo osídleno již v době bronzové (nálezy v trati pod vrchem Stráň). V dávných dobách ležela obec na
důležité křižovatce obchodních a vojenských cest, procházela jí jedna větev "Jantarové stezky" vedoucí od
Jaderského moře k Baltu. Roku 1261 vydal brumovský kastelán zakládací listinu cisterciánkého kláštera ve
Vizovicích. Po roce 1335 patřila obec k lénu pulčinskému, zřízenému pravděpodobně moravským markrabětem
Karlem (později Karlem IV.). Počátkem 16. stol. tato drobná léna zanikla a Horní Lideč byla připojena k panství
brumovskému. Hlavním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství, základy průmyslu vznikly až v polovině
19.století. Byla postavena parní pila a mlýn, v letech 1862 - 1882 měla v obci svou filiálku továrna na nábytek z
ohýbaného dřeva. Do r. 1849 byla Horní Lideč součástí panství Brumov II, které náleželo k Uherskohradišťskému
kraji. Od r. 1850 byla obec součástí okresu Uherský Brod. V r. 1960 se stala součástí nynějšího okresu Vsetín.
Horní Lideč tvoří samostatnou obec a nemá místní části. V září 1962 byly na území obce nalezeny české groše
krále Václav II. (1271 - 1305).













Venkovská usedlost (špýchar) (17560 / 8-244)
kaplička se zvonicí - postavená a vysvěcená roku 1929 k
mileniu sv. Václava,
v areálu kostela sv. Václava (postaven a vysvěcen v r. 1994)
jsou umístěny památníky světovýchválek (1918, 1945),
Rumunům padlým při osvobození obce 3. 5. 1945 a
Památník obětemnesvobody z let 1949-1989,
kostel v Horní Lidči - skládá se ze dvou staveb - zvonice a
kostela; zvonice je silným sloupem, nakterém jsou zavěšeny
tři zvony,
kamenný kříž při silnici do Valašských Příkaz z roku 1920,
pískovcový kříž pod nádražím z r. 1920,
roubená sýpka z poloviny 19. století,
staré dřevěné domky a kovárna v místní části Kočičina,
pískovcová socha Matky milosrdenství v blízkosti kostela z r.
1874,
dřevěná zvonice z roku 1771 postavená po kuruckém vpádu
a roubená

Valašské Příkazy
Písemné zmínky o obci začínají v zemských deskách teprve roku 1503.Oosada zažila vpád Bočkajových povstalců
roku 1604, za třicetileté války trpěla při tažení švédského vojska k Brumovu, k ničení došlo i při turko-tatarských
vpádech roku 1663. Obec patřila vrchnosti v Návojné a až do roku 1886 zde byl v provozu panský pivovar a
panský mlýn. Za první republiky byla v Příkazech zřízena pila a cihelna.Od roku 1750 prý měla pálenice v
Příkazech panskou výsadu na pálení slivovice a borovičky.

Študlov
První písemná zmínka o Študlově se uvádí v roce 1488, kdy byl zapsán k brumovskému panství. V roce 1503 byla 
obec prodána Janu Lomnickému z Meziříčí. Do roku 1945 byl majitelem panství návojského rytíř Wolfgang
Manner. Přestože ves neležela na příjezdových ani sjízdných cestách, byla často cílem nájezdů Tatarů a později
Kuruců.

Venkovská usedlost čp. 82 (29626 / 8-318)

Střelná
První písemná zpráva o existenci obce se objevuje ve svědecké výpovědi o hranicích mezi panstvími lednickým a 
brumovským, z roku 1479. Existují domněnky, že Střelná vznikla už koncem 13. stol. Jméno obce vychází z 
původní obranné funkce (hraniční vesnicí). V prvních stoletích existence obce zde sídlili střelci, bránící hranici. 
Střelná byla součástí Brumovského panství, stejně jako okolní obce.Střelná, vzhledem ke své poloze, byla v
dřívějších dobách velmi neklidným územím. Nejhorším údobím zdejší historie bylo 17. a začátek 18. století.
Dvakrát byla osada téměř zničena - roku 1663 vpádem turko-tatarským a v letech 1704-1708 za kurucké vojny.
PRAGOPROJEKT, a.s.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

Venkovská usedlost čp. 18 (40825 / 8-317)
Zvonice (16517 / 8-316)
kostel Panny Marie Nanebevzaté

142

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

Historie obce

Nemovité památky (číslo rejstříku)

Prlov
Prlov vznikl na území vizovického kláštera kolem roku 1300. Poprvé se o obci zmiňuje papežská listina z roku
1361. Od roku 1467 patřil Prlov k Vizovickému panství. Prlov prožíval společné osudy se soudním Pozděchovem,
s nímž byl někdy čítán za jedinou obec. Po potlačení Valašského povstání byl v roce 1645 arcibiskupskými vojsky
vypálen. Roku 1663 byla obec postižena vpádem tatarských a tureckých nájezdníků na Moravu.

Valašská Polanka
První písemná zmínka o obci je z roku 1361, podle níž patřila ke klášteru ve Vizovicích. Obec ležela na rušné 
cestě ze Vsetína do Brumova a dále do Uher. Po zániku vizovického kláštera se Polanka stala majetkem světské 
vrchnosti na vizovickém panství.

Venkovská usedlost čp. 48 (53399 / 8-322)
Krucifix (18598 / 8-2392)

Lužná
Historie obce začíná až v polovině 13. Stol., kdy byl Smilem ze Střílek založen klášter ve Vizovicích (r. 1261). 
Nejstarší písemná zpráva o ní je z roku 1512. V roce 1162 byla Lužná těsněji připoutána ke Vsetínu. V roce 1704 
byla obec vypálena při nájezdech uherských povstalců (kuruců). Po 2.sv. válce dojížděli lidé za prací do 
průmyslových podniků ve Vsetíně a Zlíně.

Venkovská dům čp. 68 (54229 / 8-279)
Vinný sklep (3x) (21362 / 8-281)
Zvonice (32020 / 8-280)

Lidečko
První písemná zmínka o obci je datována k roku 1424. Správa obce dlouho spadala pod brumovské panství, od 
roku 1850 náleželo Lidečko k soudnímu okresu klobouckému a politickému okresu uherskobrodskému. 
Dvojklenost byla zrušena roku 1949. Do roku 1960 spadala obec Lidečko pod okres Valašské Klobouky, poté
k okresu Vsetín.
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Archeologické lokality a nálezy
Území, kterým bude vedena plánovaná komunikace představuje tzv. tradiční sídelní území. Jde
tedy o oblast s relativně plynulou kontinuitou osídlení od paleolitu až po období vrcholného
středověku, kde se setkáváme se stopami lidské přítomnosti poměrně velmi často.
Archeologické nálezy z období neolitu, eneolitu, popelnicových polí, doby římské, vrcholného
středověku a novověku svědčí o využívání širšího okolí koridoru vymezeného pro komunikaci
člověkem. Celé území stavby je (dle odborné literární rešerše – viz příloha B.10) považováno za
území s archeologickými nálezy III. kategorie.
Na základě evidence Státního archeologického seznamu lze konstatovat, že v širším okolí záměru
se nachází významné archeologické lokality, které jsou uvedeny v Tab. 59.
Tab. 59 Území s evidovanými archeologickými nálezy
k.ú
Velíková
Štípa
Štípa
Štípa
Ostrata
Březová u Zlína
Slušovice
Veselá u Zlína
Klečůvka
Zádveřice
Vizovice
Vizovice
Lhotsko
Lhotsko
Bratřejov u Vizovic
Bratřejov u Vizovic
Tichov
Tichov
Pozděchov
Lačnov
Horní Lideč
Valašské Příkazy
Střelná na Moravě

Typ
ÚAN
II
I
I
II
II
II
II
II
II
I
I
I
II
I
II
I
I
II
II
II
II
II
II

Poř. Č.
SAS

Název území s archeologickými nálezy

25-32-12/1
25-32-11/4
25-32-16/1
25-32-16/2
25-32-12/4
25-32-17/3
25-32-17/4
25-32-17/2
25-32-22/4
25-32-23/2
25-32-23/1
25-32-24/1
25-32-24/4
25-32-24/5
25-32-24/3
25-32-25/2
25-34-05/1
25-34-05/3
25-32-25/1
25-43-01/1
25-43-01/3
25-43-01/2
25-43-02/1

středověké a novověké jádro obce Velíková
tvrz - zámek Lešná
U štekových pasek
středověké a novověké jádro obce Štípa
středověké a novověké jádro obce Ostrata
středověké a novověké jádro obce Březová
středověké a novověké jádro obce Slušovice
středověké a novověké jádro obce Veselá
středověké a novověké jádro obce Klečůvka
středověké a novověké jádro obce Zádveřice
zámek Vizovice - zaniklý kláštěr Smilheim
Ostrý vrch
středověké a novověké jádro obce Lhotsko
Pod Ostrým vrchem
středověké a novověké jádro obce Bratřejov
"Klášťov"
"Stráže"
středověké a novověké jádro obce Tichov
středověké a novověké jádro obce Pozděchov
středověké a novověké jádro obce Lačnov
středověké a novověké jádro obce Horní Lideč
středověké a novověké jádro obce Valašské Příkazy
novověké jádro obce Střelná

Na základě odborné literární rešerše (viz příloha B.10) byla v zájmovém území koridoru
komunikace vymezena pouze jedna pozitivně doložená lokalita. Území archeologických nálezů
(ÚAN) I. kategorie se nachází v katastru obce Střelná. Jižně od obce byla na jaře 2008
pracovníky Národního památkového ústavu územního pracoviště v Kroměříži náhodně zjištěna
archeologická lokalita Střelná 1. Celkový plošný rozsah lokality nebyl určen, lokalita není
publikována.
Nález zaniklé středověké osady Svéradov (či jejího ekonomického zázemí) není vyloučen
v katastrálním území Pozděchov. V tomto katastru může také pomístní název „Hradiště“
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indikovat výskyt doposud neznámé archeologické lokality. Jedná se o náhorní rovinu bez jakékoli
známky opevnění. Tyto dvě lokality jsou vymezeny jako ÚAN II. kategorie.
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení
Jednotlivé složky životního prostředí tak, jak jsou popsány v předchozí kapitole C.2, jsou
vzájemně propojeny složitými vazbami a je třeba je hodnotit jako celek zejména z hlediska
celkové únosnosti zatížení území.
Podle charakteru krajiny lze území potenciálně dotčené navrhovaným záměrem rozdělit do čtyř
částí – mírně pahorkovité široké území mezi Fryštákem a Slušovicemi se zužuje do údolí toků
Lutoninka a Bratřejovka a přes Vizovickou vrchovinu přechází do sníženiny mezi dvěma
horskými masívy Bílých Karpat a Beskyd odvodňovanou toky Seninka a Střelenka. Krajina je
tvořena (kromě nejvyšších poloh) charakteristickou mozaikou lesů, polí a pastvin.
Předkládaný záměr je ve svém počátečním úseku veden převážně zemědělskou krajinou
s relativně vysokou mírou osídlení a s rozvinutou sítí infrastruktury. V území přiléhající k městu
Zlín je vybudována rozsáhlejší síť komunikací, železniční trať, průmyslové zóny a četné
inženýrské sítě. Od Bratřejova směrem na východ vstupuje komunikace do zalesněného
komplexu Vizovických vrchů. Tato oblast je velmi řídce obydlena, jedná se spíše o roztroušené
samoty či skupiny rodinných domů, zemědělských usedlostí či rekreačních objektů, bez výrazné
sítě infrastruktury. Sídelní útvary jsou převážně situovány v těsném sousedství komunikace I/49.
V závěrečném úseku od Lačnova po státní hranice ČR/SR se jedná o území s mírně rozvinutou
infrastrukturou (malá průmyslová výroba, zemědělské farmy, síť místních komunikací a polních
cest).
Rozdílný charakter dotčeného území ve třech výše uvedených oblastech se projevuje např. na
kvalitě ovzduší. Zhoršená kvalita čistoty ovzduší je vztažena především do počátečního úseku
trasy, tedy do míst větších měst (Zlín, Fryšták jsou vymezeny jako oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší z hlediska znečištění polétavým prachem PM10, dle dat za rok 2007). Ve střední a
východní části prochází trasa předkládané komunikace málo osídleným územím, které není
řazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Vzhledem k rozmístění dopravní
infrastruktury, která je nejhustší v počátečním úseku zájmového území s vazbou na aglomeraci
Zlín, je logicky i nejvyšší hluková zátěž vztažena k tomuto území.
Z hlediska starých ekologických zátěží se v území stavby dle dostupných informací žádné
nenalézají. Nelze ovšem vyloučit existenci malých zárodků černých skládek, které se
neukázněností občanů objevují na území celé ČR v „ohrožených“ místech, kterými jsou např.
lesní a polní cesty, okraje lesních remízů aj.
V širším okolí stavby jsou evidovány staré zátěže v následujících oblastech: zátěž u skládky
odpadů v obci Březová, dále jedna lokalita severně od zástavby Slušovic, u průmyslového areálu
v Klečůvce, jedna lokalita je evidována také SZ od Rakové v oblasti Hradisko, v Pozděchově se
jedná o skládku odpadů východně od zástavby, východně od Horní Lidče v profilu křížení
komunikace se železnicí je evidována jedna lokalita a v oblasti Střelná se jedná o místo nad
profilem trafostanice.
Rozvoj území je definován Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, který pro posuzovanou
komunikaci vymezuje koridor. Záměr a jím vyvolané stavby (přeložky apod.) jsou navrženy
v souladu s tímto koridorem.
Z hlediska únosného zatížení přírodního prostředí jsou limity území nejvíce vyčerpávány
zejména v počátečním úseku zájmového území. Zde jsou přírodní zdroje využívány a přírodní
prostředí zatěžováno činnostmi, které souvisí s přítomností aglomerace města Zlín a s ní
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spojenými antropogenními aktivitami (doprava, průmyslová centra, osídlení). Ohroženými
složkami životního prostředí jsou zejména vodní prostředí, ovzduší, hluk i ekosystémy. Nejedná
se však o limitní stavy, využívání přirozených limitů území odpovídá velikosti dané aglomerace a
je v zásadě bez výrazných konfliktů ve vazbě na navazující mozaikovitou krajinou lesů, luk a
zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Nepříznivé vlivy hluku a emisí se projevují pouze na
lokální úrovni. V ostatní zájmové oblasti je kvalita území a přírodního prostředí, kde převažuje
zejména krajina přírodního charakteru bez významných antropogenních zásahů, celkově na dobré
úrovni. Mozaikovitá krajina, kde se střídají zemědělské plochy s lesními porosty a rozptýlenou
sídelní strukturou patří v rámci ČR k celkově ekologicky stabilní oblasti a její únosnost není v
žádné složce přírodního prostředí vyčerpána.
S ohledem na charakter posuzovaného záměru (rychlostní komunikace) se jako problémové
okruhy jeví:


zátěž obyvatelstva hlukem



znečišťování povrchových vod



bariérový efekt rychlostní silnice.

Všechny tyto tři oblasti jsou technickými opatřeními řešitelné a nejsou v dané oblasti limitující.
Celkově lze posuzovanou oblast označit jako přírodně stabilní bez zásadních konfliktů mezi
potenciálem přírodního prostředí území a jeho využíváním, s relativně hustou sítí prvků
územního systému ekologické stability, který zajišťuje ekostabilizační funkce krajiny.
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ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno brát obecně v úvahu všechny
faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Hlavními faktory, které v dotčené oblasti působí
v souvislosti s automobilovým provozem, a které tedy budou realizací záměru významněji
ovlivněny, jsou hluk, znečištění ovzduší, dopravní nehodovost. Rychlostní silnice R49 nebude
zdrojem elektromagnetického záření, v souvislosti s její realizací se nepředpokládá kontaminace
zdrojů pitné vody ani půdy chemickými látkami nebo patogenními organismy či jejich toxiny.
Jako další vlivy na obyvatelstvo lze označit ovlivnění faktorů pohody včetně ovlivnění
přístupnosti během výstavby i provozu, možnosti rekreace a oblasti ekonomických a
sociálních dopadů.

D.I.1.1 Zdravotní rizika
PPoozznn.. O
Ozznnaaččeenníí vvaarriiaannttvvZZááddvveeřřiiccíícchhsseevvee ssttuuddiiii aavvddookkuum
meennttaaccii nneesshhoodduujjee ––vvyyssvvěěttlleenníívviizzkkoonneecckkaapp..BB..II..55..

Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je předmětem samostatného posouzení, které je
obsaženo v příloze B.4.
Provoz
Vlivy znečištění ovzduší
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý,
benzen, suspendované částice PM10, polycyklické aromatické uhlovodíky a oxid uhelnatý. Z
těchto látek je možné ve výchozím stavu očekávat v zájmovém území zvýšené riziko z expozice
suspendovaným částicím PM10 a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Jedná se o situaci,
která je dána již odhadovanou úrovní imisního pozadí. Riziko z expozice ostatním znečišťujícím
látkám bylo vyhodnoceno jako nízké či přijatelné v celém území.
Vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu dojde celkově k poměrně výraznému snížení
úrovně zdravotního rizika z expozice znečišťujícím látkám. V rámci přiložené studie byla
provedena kvantifikace počtu obyvatel v jednotlivých pásmech imisní zátěže suspendovaných
částic PM10, jakožto rozhodující látky z pohledu zdravotního rizika. Hodnoty indexu rizika HI,
vyjádřené jako poměr vypočtené průměrné roční koncentrace a směrné hodnoty dle WHO, jsou
uvedeny v Tab. 60. Pro stanovení imisní zátěže obyvatel byla k vypočteným hodnotám příspěvku
automobilové dopravy připočtena hodnota imisního pozadí na úrovni jeho odhadované horní
hranice dle rozptylové studie, jedná se tedy i o horní hranici rizika.
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Tab. 60 Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI – průměrné roční koncentrace PM10
Pásmo
IHr PM10*
(µg.m-3)
26 – 28
28 – 30
30 – 32
32 – 34
34 – 36
36 – 38
38 – 40
40 – 42
42 – 44
44 – 46
46 – 48
48 – 50
50 – 52

Pásmo
indexu
rizika HI
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 – 1,6
1,6 – 1,7
1,7 – 1,8
1,8 – 1,9
1,9 – 2,0
2,0 – 2,1
2,1– 2,2
2,2– 2,3
2,3 - 2,4
2,4 - 2,5
2,5 – 2,6

Stav bez
výstavby

Základní
varianta

42 235
9 307
3 425
2 172
1 032
487
59
0
0
0
0
0
0

46 147
8 627
2 397
921
267
138
101
82
20
1
0
8
9

Zelená
46 213
8 646
2 465
794
261
133
73
66
15
15
38
0
0

Hnědá
46 150
8 701
2 469
805
247
139
93
71
25
1
0
8
9

Tmavě
modrá

Fialová
46 385
8 796
2 168
755
229
139
113
86
29
1
0
8
9

46 137
8 719
2 476
801
239
136
95
71
25
1
0
8
9

Světle
modrá
45 974
8 722
2 595
830
248
138
104
67
22
1
0
8
9

*

) příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 26 µg.m-3 vzhledem k odhadu imisního pozadí

Z výsledků hodnocení vyplývá, že vlivem uvedení záměru do provozu lze očekávat zvýšení počtu
obyvatel v pásmu nejnižší imisní zátěže (do 28 µg.m-3), a to o 3 700 – 4 150 osob (podle
varianty). Pro tyto obyvatele tedy lze konstatovat jednoznačné snížení rizika z expozice PM10,
přičemž u části z nich (cca 350 osob) dojde ke zlepšení o 10 µg.m-3 a tudíž k velmi výraznému
snížení rizika.
Přes prokazatelné snížení rizika však dojde u části obyvatel k posunu do pásem koncentrací
přesahujících 40 µg.m-3 (imisní limit a dvojnásobek směrné hodnoty WHO). Dle analýzy jde o
107 – 135 osob, tj. výrazně méně, než u kolika dojde k zlepšení imisní situace, přesto je však
nutno považovat toto riziko již za nepřijatelné a přijmout ve vztahu k němu příslušná opatření
(viz dále).
Z dalších polutantů bylo identifikováno zvýšené riziko zcela lokálně, a to u portálů tunelů (akutní
expozice oxidu dusičitému a chronická expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům). V
tomto případě je nutno riziko eliminovat optimalizací odvětrání tunelů.
Rozdíly mezi variantami silnice R49 jsou spíše méně významné. Za předpokladu eliminace rizika
u tunelů je možné jako nejvýznamnější parametr považovat výsledky kvantifikace imisní zátěže
obyvatel částicemi PM10, kde bylo stanoveno následující pořadí variant (od nejvhodnější do
nejméně vhodné): fialová – tmavě modrá – hnědá – zelená – základní – světle modrá. Mezi
variantami tmavě modrá, základní a zelená jsou však poměrně malé rozdíly.
Vlivy hluku
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční
změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky hluku na lidské zdraví je
možné (s určitým zjednodušením) rozdělit na účinky specifické (poruchy sluchu) a na účinky
nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu.
V Tab. 61 a Tab. 62 jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní a noční hlukové zátěže,
odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu
obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí z výsledků
epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v
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citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u
citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších.
Tab. 61 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - den (LAeq, 6-22 h) [4]
Nepříznivý účinek

dB(A)
45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení *
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
*) pro hluk uvnitř budov

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Tab. 62 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - noc (LAeq, 22 – 6 h) [4]
Nepříznivý účinek

35 – 40

40 – 45

dB(A)
45 – 50
50 – 55

55 – 60

60 +

Zhoršená nálada a výkonnost
následující den
Subjektivně vnímaná horší kvalita
spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem
Zdroj: Státní zdravotní ústav

V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví byla opět provedena kvantifikace počtu obyvatel v
jednotlivých pásmech účinků hluku v denní a noční době. Tab. 63 uvádí výslednou analýzu pro celé
zájmové území pro stav bez záměru a základní variantu R49.
Tab. 63 Počet obyvatel zasažených hodnotami odpovídajícími jednotlivým pásmům dle
účinků hlukové zátěže – rok 2030, celé zájmové území
Počet obyvatel (z celkových 138 692 obyvatel)
Stav bez záměru
Základní varianta
Denní doba
0
0
Sluchové postižení
676
118
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
1 763
906
Ischemická choroba srdeční
7 156
5 195
Zhoršená komunikace řečí
7 156
5 195
Silné obtěžování
10 689
10 024
Mírné obtěžování
Noční doba
1 957
1 538
Zhoršená nálada a výkonnost následující den
12 912
15 599
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
12 912
15 599
Zvýšené užívání sedativ
12 912
15 599
Obtěžování hlukem

Jak je z tabulky patrné, je možné v denní době vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu
očekávat snížení počtu obyvatel ve všech pásmech s možným účinkem na lidské zdraví (od
mírného obtěžování po zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí). Naopak se zvýší počet obyvatel v
pásmech pod hranicí 50 dB. V případě hodnot nočního hluku dojde ke snížení počtu obyvatel v
pásmu nejvyšších hodnot, tedy zhoršené nálady a výkonnosti následující den. V pásmu
obtěžování hlukem byl však vypočten nárůst počtu obyvatel. To je částečně dáno skutečností, že
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navrhovaná protihluková opatření, s nimiž bylo ve výpočtech uvažováno, jsou dimenzována na
úroveň limitů daných legislativou, které jsou však výrazně vyšší než mezní hodnoty očekávaných
účinků rušení a obtěžování obyvatel. Z tohoto důvodu lze doporučit realizaci dalších opatření nad
rámec povinností vyplývajících z legislativy (viz dále).
V návaznosti na počty obyvatel v jednotlivých částech obytné zástavby pak byly vypočteny
změny v kardiovaskulárním riziku v hodnocené oblasti. Bylo prokázáno, že v rámci celého
zájmového území dojde k celkovému poklesu kardiovaskulárního rizika.
Celkově tak lze konstatovat, že po uvedení rychlostní komunikace R49 do provozu dojde v rámci
celého zájmového území ke snížení rizika z expozice hluku. Přesto však existují části zástavby
v okolí silnice R49, kde je nutno očekávat výrazné obtěžování obyvatel hlukem, rušení spánku a
lokálně i vznik zdravotního rizika. Tyto lokality je nutno řešit pomocí vhodných opatření k
ochraně obyvatel před hlukem ze silnice R49.
Výstavba
Pro výstavbu budou používány materiály, které splňují požadavky na ochranu před radioaktivním
zářením.
Pokud jde o období výstavby, bude charakteristické emisemi prašných částic velkých rozměrů,
které budou sedimentovat v relativně krátké vzdálenosti od jejích zdroje. Jedná se o materiál
relativně stálý a biologicky inertní, který nezpůsobuje specifická onemocnění ani v pracovním
prostředí, kde se vyskytují vyšší podstatně koncentrace prašnosti v ovzduší. Tato situace je
obdobná jako například charakter pracovního prostředí v jiných odvětvích stavebnictví.
Ke zvýšeným hladinám hluku dojde po dopravních trasách a při výstavbě. Při provádění
demoličních pracích, pracích zemních a stavebních zhoršuje hlukové poměry emise z dopravy
stavebních mechanizmů a nákladních aut stavby a dále se bude projevovat v těch trasách, kudy
prochází doprava. Z tohoto hlediska jsou nejméně příznivé varianty, kde výstavba bude probíhat
nejblíže zástavbě. Významným vlivem je nutnost přepravy velkého množství přebtečných
materálů z výkopů na místo uložení.

D.I.1.2 Ovlivnění bezpečnosti dopravy
Jednoznačně pozitivní a z hlediska zdraví nejvýznamnější vliv bude mít výstavba silnice na
nehodovost. Významně se sníží riziko dopravních nehod, což je dáno lepšími vlastnostmi
komunikace, zlepšením rozhledových poměrů, vyloučením protisměrného provozu a úrovňových
křižovatek, pohybu chodců, pomalých vozidel a cyklistů. Snížení nehodovosti (a zvýšení faktorů
pohody) bude mít vliv jednak na samotné řidiče, ale hlavně na obyvatele obcí, kteří jsou v
současnosti vystaveni nebezpečí konfliktu s automobily projíždějícími skrz obytnou zástavbu,
v bezprostředním střetu s trasami pěší dopravy.
Dálnice a rychlostní silnice jsou komunikace, na nichž je nejmenší relativní nehodovost, tj. počet
nehod na ujeté kilometry (dopravní výkon). Průměrná relativní nehodovost na silnicích ČR je
uvedena v Tab. 64.
Důvody snížení relativní nehodovosti jsou zřejmé:
-

parametry nové rychlostní silnice budou ve vyšší kvalitě, s dostatečnými rozhledy,
křížení komunikací bude mimoúrovňové, připojení silnic umožní plynulý vjezd na RS
snížení stresové zátěže řidičů v dopravní špičce.
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Tab. 64 Průměrná relativní nehodovost na silnicích ČR
Relativní nehodovost dle členění v CSHS (poč.n./d.v.)
Dálnice a
Silnice
Nehody
RS
I. třídy
II.třídy III.třídy
se smrtelným zraněním
0,52
1,75
1,72
2,05
se zraněním
7,01
25,52
41,06
46,41
s hmotnou škodou
73,99
139,8
172,96
204,6
(zdroj bak.plzensky-kraj.cz/analyza/RRA%20PK/)

Rozdíly nejlépe ilustruje graf se zobrazením nehod, při nichž dojde ke zranění či úmrtí. Graf
zobrazující pouze nehodovost s hmotnou škodou má obdobný průběh.
P R Ů M Ě R N Á R E L A T IV N Í N E H O D O V O S T
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Lze tedy oprávněně předpokládat, že nová silnice s mimoúrovňovým křížením ostatních
komunikací a převedením dopravy z obydlené části sníží počet dopravních nehod. Dojde ke
zlepšení současné situace, především z hlediska hluku a bezpečnosti chodců. Na stávajících
silnicích, především I/49 dojde ke snížení absolutního počtu nehod z důvodu podstatného snížení
dopravy
Stávající silnice, vedená v terénu, je poměrně nepřehledná, průjezdy obcemi (zejména Vizovice,
Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov a Prlov) jsou nepřehledné s nedostatečnými rozhledy v místech
napojení ostatních komunikací. Podle údajů Policie ČR, územní odbor Zlín došlo v r. 2008 na
silnici I/49 v úseku Lípa – hranice ČR/SR celkem k 51 dopravním nehodám, nejvíce nehod bylo
ve Vizovicích, celkem 9. Po výstavbě R49 klesne doprava na silnici I/49 na 20 – 50 % a zhruba
stejně by měl poklesnout i počet nehod.
Ve Zlíně a Malenovicích došlo podle stejného zdroje na sil. I/49 celkem ke 130 dopravním
nehodám, lze očekávat, že v důsledku poklesu dopravy se zde počet nehod sníží o třetinu.
Na R49 bude počet nehod podstatně menší, což vyplývá ze statisticky zjištěné relativní
nehodovosti (viz Tab. 64), volba varianty není rozhodující.
V tunelech budou provedena bezpečnostní patření podle platných předpisů. Tunely se dělí na
krátké (do 300 m), střední (300 – 1000 m) a dlouhé (přes 1000 m). Pro tunely krátké jsou povinné
toliko nouzové chodníky a záchytná zařízení a minimální vybavení dopravními značkami. Pro
tunely dlouhé jsou nutné prakticky všechna opatření stavební a technologická. Pro střední tunely
jsou určeny povinné úpravy v minimálním rozsahu a další na základě hodnocení rizik, přičemž
velikost rizik je dána především hodnotou intensity dopravy.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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D.I.13 Ovlivnění faktoru psychické pohody
Na pohodu obyvatel budou působit jednak vlivy trvalé, tj. změna dopadů v důsledku provedení
záměru, jednak vlivy dočasné během realizace záměru, které jsou v daném případě
předpokládány v trvání cca 3 - 4 roky pro každý úsek rychlostní komunikace.
Provoz
Území dotčené navrhovaným záměrem je v současné době klidovou oblastí. Je nesporné, že
výstavba a především provoz rychlostní komunikace negativně ovlivní faktor pohody v okolí.
Velmi důležitá je vzájemná poloha nové komunikace a ovlivňované lokality polohově i výškově.
Po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu dojde v území ke snížení pohody především
v okrajových částech obcí v kontaktu s novou komunikací, případně u soliterních budov, které
jsou v současné době v klidovém území. I když budou dodrženy hygienické limity, vliv
neustálého toku vozidel bude znatelný. Do poměrně značné vzdálenosti dojde ke změně
hlukového pozadí, na které bude nutno si zvyknout.
Ke zvýšení pohody dojde naopak v obcích, kterými v současné době prochází silnice I/49. Počet
obyvatel ovlivněných pozitivně je větší, než počet obyvatel ovlivněných negativně, jak vyplývá z
Tab. 66.
Vliv vizuálního kontaktu s novou komunikací (případně s provozem po ní) je snižován jejím
vedením v tunelech, zářezech, výstavbou protihlukových zdí a ozeleněním. Viditelné zůstanou
především mosty, případně veliké násypy.
Velkým negativním vlivem budou demolice některých budov. Nutnost opustit vlastní nemovitost
je vždy traumatizující.
Schopnost přijmout změnu je individuální a odvíjí se od zdravotního stavu, životních postojů,
osobních potřeb atd. Možnost využití nové komunikace pro uspokojování svých potřeb bude
jedním z faktorů přístupu k její výstavbě. Na jedné straně zrychlí přístup do větších center, na
druhé straně naruší klid území, což je nepříjemné jak pro trvale bydlící obyvatele, tak pro
rekreační využívání nemovitostí.
Odhad počtu obyvatel, kteří bydlí do vzdálenosti 500 m od komunikace, je uveden v Tab. 65
sumarizující počet obyvatelstva v pásmu do 200 m a v pásmu 200 – 500 m od navrhované
komunikace R49, od stávající silniční sítě (není zahrnuto město Zlín). Ve fázi provozu bude R49
negativně působit na psychickou pohodu obyvatelstva v úsecích, kde se přibližuje zástavbě obcí,
u většiny úseků jsou navrženy protihlukové stěny, které eliminují negativní působení hluku.
Počty obyvatel podél stávajících silnic představují části obcí, ve kterých dojde po výstavbě R49
k menšímu či většímu zlepšení situace v důsledku odvedení části průjezdné dopravy.
Tab. 65 Počty obyvatel v nejbližším okolí komunikací
Obec
Fryšták

Lukov
Zlín

Část obce
Fryšták
Dolní Ves u Fr.
Horní Ves u Fr.
Vítová
Velíková
Štípa
Klečůvka

celkem
1415
529
1305
1676
480
1685
312
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Počet obyvatel
podél nové R49
podél stáv. silnic
do 200 m
0
0
0
0
0
0
0
14

do 500 m do 200 m do 500 m
0
500
197
0
8
257
0
371
414
0
0
23
21
601
806
19
136
99
30
428
564
28
18
11
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Obec

Část obce

celkem

Kašava
Hrobice
Ostrata
Hvozdná
Březová
Slušovice
Veselá
Lípa
Lípa
Zádveřice- Raková
Vizovice
Vizovice
Lhotsko
Bratřejov
Bratřejov
Na chrámečném
Pozděchov
Prlov
Val. Polanka Val.Polanka
Lužná
Heinzův mlýn
Lužná
Lidečko
Lidečko
Tichov
Lačnov
Horní Lideč
Valašské Příkazy
Střelná

Součet

Počet obyvatel
podél nové R49
podél stáv. silnic

346
988
443
2985
718
613
1070
4352
239
626
133
586
549
1153
20
498
1788
327
872
1397
232
625

do 200 m
0
0
45
0
0
0
44
0
223
325
6
12
82
27
0
0
0
0
0
0
17
9
19
33

27962

856

do 500 m do 200 m do 500 m
0
59
7
0
403
51
205
0
282
202
30
0
73
397
854
745
132
680
38
3
402
120
747
223
747
1184
304
603
129
143
0
95
191
177
44
74
54
21
286
133
0
251
197
0
45
136
0
20
0
0
284
124
0
1524
264
6
0
0
235
0
0
33
1110
136
190
232
0
205
512
3

3754

9941

6181

Variantní vedení komunikace v jednotlivých úsecích ovlivní obyvatelstvo podle Tab. 66.
Tab. 66 Počty ovlivněných obyvatel při variantním řešení
Varianta
červená
fialová

Počet obyvatel ovlivněných novou komunikací R49
do 200 m
200 - 500 m
Vizovice
325
206

1184
834

Lhotsko
červená
oranžová

6
5

129
126

Bratřejov - Na Chrámečném
červená
tmavě modrá

82
32

44
74

Bratřejov
červená
světle modrá

12
35

červená
světle modrá

27
22

95
81

Pozděchov
21
143

Pozn. Podbarvena je vhodnější varianta
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Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

154

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

Výstavba
Ovlivnění faktoru pohody okolního obyvatelstva je v průběhu výstavby velmi významné. Podle
zkušeností z jiných staveb lze odhadnout dobu výstavby jednotlivých úseků na 3 - 4 roky, po
kterou budou obyvatelé obtěžováni jednak činností v prostoru záměru (demolice, zemní práce,
přesun hmot, výstavba mostů, tunelů, zdí apod.) či v jeho blízkosti (nutné přeložky komunikací),
jednak přesunem materiálů mimo stavbu.
U obcí a zástavby v těsné blízkosti navrhované komunikace dojde k negativnímu ovlivnění při
výstavbě, a to zejména hlukem a prašností. Hlavní činnosti, které budou mít na obyvatelstvo
v průběhu realizace stavby, budou zejména zemní práce a doprava materiálů pro výstavbu.
Činnost na stavbě je proměnná v čase a nepříznivé dopady se v průběhu výstavby mění podle
prováděných prací a vzdálenosti od zástavby. Minimalizování těchto vlivů bude záležitostí
navržených zásad organizace výstavby a jejich dodržování zhotovitelem. Pro snížení negativních
vlivů je kromě organizačních opatření nutné používání méně hlučných strojů, udržování
strojového parku v řádném stavu, snižování prašnosti kropením a očišťováním vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace, minimální narušení stávajících komunikací.
Nejvíce bude negativně ovlivněna pohoda obyvatel v obcích, kterými trasa prochází tj. v
Zádveřicích, Vizovicích (Lázně), Horní Lidči a Valašských Příkazech a dále v obcích, kudy bude
vedena staveništní doprava. Tento problém není dořešen a vzhledem k velkému množství
přebytečného výkopu a jeho přesunu na místo trvalého uložení mu bude v dalších stupních PD
věnována zvýšená pozornost.

D.I.1.4 Dělící účinky
Rychlostní komunikace je díky své mohutnosti výrazným dělícím prvkem v území. Její dopravní
napojení na okolí tak, aby splňovala svůj účel, tj. připojila území k ostatní silniční síti, je zajištěna
mimoúrovňovými křižovatkami, jejichž účel je popsán v kap. B.I.6.
Navrhovaná silnice svým liniovým charakterem bude v území představovat bariéru pohybu
obyvatel. Ovlivnění místní komunikační sítě, systému polních a lesních cest a přístupů do lesa je
sumarizováno v Tab. 67.
Výraznými díly, které sníží dělící vliv R49 jsou navržené velké mosty a tunely.
Tab. 67 Ovlivnění místní komunikační sítě
K.ú.
Fryšták

Lukov u Zl.
Velíková
Štípa
Ostrata

Spojení

km

zásah

SO

Komunikace II/491 (Fryšták - Štípa

19,095

2-131

Polní cesta
Silnice III/49018 Štípa - Lukov
Polní cesta Štípa – Lukov, po které je
vedena červená tur. značka
Silnice III/4912 Štípa - Velíková
Silnice III/4913 Ostrata - Hvozdná
Polní cesta MVN Ostratky – zeměď.
areál Ostata
Polní cesta Březová
Silnice II/491 Slušovice - západ

19,491
20,919
22,100

Komunikace bude v profilu křížení s R49
přeložena v délce 792 m, křížení řešeno
nadjezdem.
Přeložka
Přeložka v délce 913 m (R49 na mostě)
Přeložka (nadjezd)

22,757
24,660
24,923

Úprava (nadjezd)
Úprava silnice (R49 na mostě)
Přeložka (nadjezd)

2-133
2-134
2-153

26,269
26,929

Přeložka (R49 na mostě)
Přeložka (nadjezd)

2-154
2-135

28,223

Přeložka (R49 na mostě)

2-155

28,544

Přeložka (nadjezd)

2-137

Březová u Zl.
Březová/
Slušovice
Polní cesta Slušovice
Slušovice/
Veselá u Zl.
Silnice III/4918 Slušovice – Veselá
Veselá u Zl.
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K.ú.
Klečůvka

Spojení

km

zásah

SO

Silnice II/491 Slušovice - Lípa

29,773

Přeložka (nadjezd)

Zádveřice

Silnice II/04945 Zádveřice - Lípa

30,910

Přeložka (nadjezd)

2-136
2-136L
2-138
2-136L
2-156
2-157
3-133

Vizovice

Lhotsko

Bratřejov
Vizovic

Polní cesta Zádveřice – železniční trať 31,631
Chodník pod I/49
32,458
Přístupová komunikace k zástavbě
Nad motorestem
Silnice II/492 Zádveřice – Trávníky
32,936

Přeložka (R49 na mostě)
Přizpůsobení R49
Přeložka, napojení na II/492 jižně od R49

Místní účelová komunikace

34,543

Přeložka (nadjezd)

Polní cesta

35,146

Polní cesta, po které je vedena červená
turistická značka – Naučná stezka
Vizovické prameny
Místní komunikace Vizovice –
Želechov, po které vede zelená
turistická značka a naučná stezka
Silnice II/488 Vizovice
Přístupová komunikace k obytnému
objektu, ul. Hrušová
Přístupová pěšina k hospodářskému
objektu
Polní cesta

35,341

Křížení R49 v tomto profilu NEŘEŠENO,
zanikne. Pro vjezd na pole možno využít
následující polní cestu.
Úprava (nadjezd)
3-152

Místní
zpevněná
komunikace
k roztroušeným zástavbám
Polní cesta
Polní cesta
Cesta podél potoka

3-131
3-111
3-151
3-151Z
3-151V

35,788

Úprava, R49 je v tomto profilu vedena pod 3-134
velkým mostem.
3-314V

36,187
36,250

37,013

Úprava (nadjezd)
3-132
Přeložka, napojení na II/488 vedeno podél
jižní hrany R49
Zanikne, přístup bude umožněn z polní cesty
v km 36,560
R49 je v profilu křížení vedena po velkém
mostním objektu.
Přeložka (R49 na mostě)
3-154

37,332
38,371
38,514

Přeložka (nadjezd)
Přeložka (nadjezd)
Přeložka (R49 na mostě)
Přeložka (nadjezd s biokoridorem)
Přeložka podél jižní hrany tělesa R49

Místní komunikace Na Chrámečném

38,894
39,326–
39,480
39,502

Polní cesta

39,850

Lesní cesta

40,648

u Polní cesta od Lhotska

Polní cesta u zástavby Končiny

36,400
36,560

Polní cesta do lokality Vlčica
40,796
Polní cesta podél pravého břehu 41,082
potoka
Polní cesta podél levého břehu potoka 41,147
do lokality Podhoří
Lesní profil
41,500
Lesní cesta JV od Bratřejova

Bratřejov
Vizovic

Úprava (R49 na mostě), MÚK Zádveřice

Varianta Bratřejov
u Polní cesta od Lhotska
Polní cesta v lokalitě Sýkorné
Polní cesta v lokalitě Sýkorné
Varianta Pozděchov
Lesní cesta JV od Bratřejova

PRAGOPROJEKT, a.s.

41,77243,000

3-155
3-156
3-164
3-164L
3-164B
3-157
3-158

R49 je v profilu křížení vedena po velkém
mostním objektu
Křížení s R49 neřešeno. Zanikne. Možnost
objezdu přes místní část Na Chrámečném.
Profil křížení neřešen, přístup po následující
pěšině v km 40,976
Přeložka (nadjezd)
3-159
Profil křížení s R49 neřešen. V navazující PD
doporučeno zvážit realizaci přeložky pod
blízko situovaným mostním objektem na R49.
Přeložka (R49 na mostě)
3-160
Profil křížení neřešen, přejezd možný
následující přeložkou v km 41,772
Přeložka (R49 2x na mostě), vedena podél 3-161
severní hrany tělesa R49. S napojením na
okolní systém lesních pěšin

38,881
39,806
40,006

Přeložka (nadjezd)
Přeložka (nadjezd)
Přeložka (R49 na mostě)

3-165B
3-166B
3-167B

41,38141,780

Přeložka (nadjezd), podél jižní hrany tělesa 3-164P
R49.
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Pozděchov

Pozděchov
Tichov

Lačnov
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Spojení

km

zásah

SO

Cesta podél potoka v lokalitě Krchov

42,115

Lesní cesty v lokalitě Na Mezných
Lesní cesta

43,08043,570
43,815

Polní cesta - Rudovňa
Polní cesta – JV od Rudovni

44,543
44,745

3-165P

Polní cesta - Palések
Rozcestník lesních cest

45,157
46,375

Polní cesta v lokalitě Kúty
Lesní cesta do lokality Pod
Svéradovem
Lesní cesta – Pod Svéradovem. Je po
ní vedena modrá turistická značka a
zelená – Naučná stezka Vizovické
vrchy
Lesní cesta
Lesní cesta, po níž je vedena modrá
turistická značka
Lesní cesty

44,211
44,612

V místě křížení R49 vedena po velkém
mostním objektu
V místě křížení R49 vedena po velkém
mostním objektu
Neřešeno. V případě výběru této varianty
doporučeno zvážit řešení přeložkou pod
mostním objektem 48,950
Přeložka (R49 na mostě)
Neřešeno, zanikne. Nutno využít předchozí
přeložku 3-165P
Přeložka (R49 na mostě)
V případě výběru této varianty vyřešit
přeložení do prostoru tunelového vedení R49.
Přeložka (R49 vedena v tunelu)
Úprava (R49 na mostě)

45,481

Úprava (R49 na mostě)

4-151

45,597
45,690

Úprava (R49 na mostě)
Přeložka (R49 na mostě)

4-152

3-166P
3-162
3-163

46,000 – R49 v tunelu, bez zásahu do cestní sítě
46,100
Lesní cesta podél Smolinky
46,920
Bez zásahu. R49 vedena po velkém mostním
objektu.
Lesní cesta Za potoky - Lačnov
48,500
Neřešeno – vzhledem k blízkosti mostního
objektu se doporučuje zvážit možnost přeložky
vedení trasy pod most.
Lesní cesta Pod drvištěm - Lačnov
48,700
Bez zásahu, R49 na mostě.
Polní cesta Pod drvištěm – Lačnov. Je 49,028
Přeložka (R49 na mostě)
4-153
po ní vedena Naučná stezka Vařákovy
paseky
Polní cesta Příchody - Lačnov
49,180
Přeložka
Polní cesta po severním svahu vrchu 49,750
Neřešeno, zanikne. Pro spojení možno využít
Rosina
polní cesty viz. následující bod.
Místní
komunikace
propojující 50,074
Přeložka (nadjezd)
4-131
zemědělský (dnes průmyslový) areál
s Lačnovem. NS Vařákovy paseky
Účelová komunikace Horní Lideč - 50,680
Přeložka podél severní hrany komunikace a 4-132
Lačnov
podél odpočívky Lačnov v km 50,500 –
51,500
Silnice III/4943
51,858
Úprava silnice (R49 na mostě)
4-133
Polní cesta
52,785
Přeložka vedena v km 52,560 (R49 na 4-154
mostku). V ÚR dořešit napojení na stávající
cestní síť podél pravé hrany komunikace.
Silnice I/57
54,065
Úprava (R49 na mostě)
5-131
Horní Lideč
Železniční trať
54,415
Bez zásahu (R49 na mostě)
Přeložka (R49 na mostě)
5-132
Střelná
na Účelová komunikace Střelná - Študlov 56,806

Moravě
Polní cesta Střelná – Pod Strání, po 57,428
které je vedena červená turistická
značka
Polní cesta Střelná - Cibulka
57,930
Polní cesta Střelná - Požáry
58,160
Příjezdová komunikace
Lesní cesta
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59,040
59,280

Přeložka (nadjezd) a podél jižní hrany R49 5-151,
5-152
v úseku 57,130 – 57,428
Bez zásahu (R49 na mostě)
Přeložka přes předchozí cestu, dále podél jižná 5-153
hrany R49 v úseku 57,930 – 58,200
Bez zásahu, R49 na mostě
Přeložka (nadjezd)
5-154
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Z uvedené sumarizace je zřejmé, že vzhledem ke značné členitosti terénu území, ve kterém je
R49 vedena a kterému je v technickém řešení plně přizpůsobena (mostní objekty, zářezy),
nedojde k významnému ovlivnění cestní sítě.
V několika málo profilech, ve kterých je křížení stávající cestní sítě neřešeno, je možnost
objížďky k sousednímu křížení. Podstatné také je, že se nejedná o žádné významné komunikační
propojení, ale o polní či lesní cesty, a tyto zásahy tak nepředstavují významné negativní vlivy pro
obyvatelstvo. Vzhledem k hustotě křížení a zachování všech současných přechodů stávajících
silnic se nepředpokládá významný dělící vliv pro chovná zvířata.
Z hlediska dělících vlivů lze hodnotit také vlivy na zájmové skupiny, které budou výstavbou
R49 dotčeny. Jedná se především o honební společnosti, přes území jejich honiteb (viz příloha
A.3) je silnice trasována. Dotčené honitby jsou uvedeny v Tab. 68.
Tab. 68 Dotčené honitby
Honitba - číslo
7213 11 01 13
7213 11 01 11
7213 11 01 14
7211 11 03 06
7211 11 03 09
7211 11 03 10
7211 11 03 03
7211 11 03 04

Honitba – název
Fryšták – Horní Ves
Lukov - Vlčková
Ostřice
Březina
Veselá - Klečůvka
Zádveřice - Raková
Vizovice
Bratřejov

Úsek
19,000 – 20,140
20,140 – 22,430
22,430 – 25,960
25,960 – 28,215
28,215 – 30,250
30,250 – 34,000
34,000 – 38,790
38,790 – 43,200

Poznámka

7212 11 00 21

Pozděchov - Lany

43,200 – 44,280

7212 21 00 40

Trubiska

44,280 – 45,125

7209 21 05 21
7212 11 00 13

Kamenné
Lačnov

45,185 – 46,900
46,900 – 52,560

7212 11 00 04

Horní Lideč

7209 11 05 22
7212 11 00 27
7212 90 90 54

Študlov
Střelná
Zbrojovka Střelná

52,560 – 53,530
53,570 – 55,610
53,530 – 53,570 Dotýká se pouze okrajově severního výběžku honitby.
55,610 – 58,770 Odděluje jižní část honitby s několika průchody
58,770 – 59,040 Dotýká se pouze okrajově severního výběžku honitby.

Větší část ve stavbě 4902.1, oddělena malá jižní část
Oddělena malá jižní část.
Honitba rozdělena na dvě části.
Prochází po hranici s Veselá - Klečůvka
Sleduje stávající II/491, odděluje nivu Dřevěnice.
Sleduje stávající I/49, která honitbu dělí
Rozděluje honitbu na dvě části, poměrně velké průchody
Odděluje jižní část Vizovických vrchů, R49 vedena částečně
tunelem, případně po velkých mostních objektech.
Odděluje malou jižní část, R49 vedena tunelem a po velkém
mostním objektu.
Odděluje malou JZ, R49 vedena tunelem a po velkém mostním
objektu.
Odděluje menší východní část, R49 s dostatečnými průchody
Rozděluje honitbu na dvě části, v severní části vyhovující
průchody na R49
Odděluje malou JZ část a větší jižní část honitby

Rozdělené části honiteb jsou propojeny značným množstvím průchodů přes/pod R49. Menší
oddělené části by bylo možno připojit k sousedním honitbám.
Na stávající silnici I/49, případně dalších ovlivněných silnicích se sníží dělící účinky
způsobované projíždějící dopravou v obcích.
Variantní řešení nemají na dělící účinky významný vliv, ve všech variantách je problematika
řešena obdobně.

D.I.1.5 Vliv na rekreační aktivity
Pozmění se částečně rekreační využívání území. V zemědělském prostředí je tento vliv celkem
malý, omezuje se na křížení turistických tras, v průchodu lesy je vliv větší vzhledem
k rozšířenému sbírání hub a dojde tedy k omezení využívaného prostoru
Křížení turistických tras (T) je ve všech profilech zajištěno řešením přeložky, případně úpravy
stávající cestní sítě a průchodnost přes komunikace je tak všude plně zachována.
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Trasa komunikace kříží tři naučné stezky (NS) – Vizovické prameny jižně od Vizovic, Vizovické
vrchy, která vede od Vizovic po hřebenech Vizovických vrchů směrem na východ a Vařákovy
paseky na severním okraji Lačnova.
Křížení cyklostezek (C) je obdobně jako turistických tras zajištěno přeložkami silnic a cest.
Tab. 69 Přehled křížení turistickými trasami a cyklostezkami
Km

Typ

Popis

22,100
26,929
30,910
35,341

T červená
C 5036
C 471
T červená
NS Vizovické prameny
35,788
T zelená
C 5056
NS Vizovické prameny
36,187
C 5057
44,0-46,0 T žlutá, modrá, zelená
C 6117
NS Vizovické vrchy
49,028
T žlutá
C 6117
NS Vařákovy paseky
50,074
T žlutá N
51,876
C 5057
57,428
T červená

Štípa – Lukov po polní cestě přes R49
Veselá – Slušovice po II/491 přes R49
Lípa – Zádveřice po MK pod mostem R49
Jižně od Vizovic na Janovu horu po cestě přes R49
Lázeňskou ulicí pod R49
po silnici II/488 přes R49
několik křížení řešeno tunelem a mosty
pod mostem po přeložce lesní cesty
mostem MK přes R49 a dále po přeložce MK
po silnici III/4943 H. Lideč – Lačnov pod R49
Střelná - Študlov po cestě pod mostem

Na rozdíl od cestní sítě, kterou výstavba R49 významně negativně neovlivní, bude touto liniovou
stavbou výrazně snížen neomezený přístup do volné krajiny, a to zejména pro obyvatele obcí
Vizovice, Lhotsko či Bratřejov, kde na zastavěné území obcí navazuje volná zalesněná krajina.
Průchodnost bude zachována, jak je popsáno výše v textu, avšak jedná se spíše o problém
psychického vnímání průchodnosti obyvatelstvem, pro které vytvoří čtyřpruhová komunikace
silný dělící prvek a které tak bude nově (nuceně) vázáno pouze na cestní síť. Stavba tak přinese
jako sociální důsledek snížení možností pro relaxaci a jinou činnost obyvatelstva ve volném čase
(procházky, apod).
V rámci zjišťovacího řízení byly vysloveny obavy, zda nová komunikace neovlivní podmínky
pro využívání sportovišť v okolních obcích. Proto byla poloha nejbližších sportovišť (převážně
fotbalových hřišť) zmapována a zvážen možný vliv na sportovní činnost.
Tab. 70 Přehled sportovišť
Km

Popis

19,000
21,150
27,000
27,600
30,700
33,090
35,750
54,100
56,850

Fryšták
Lukov
Slušovice
Slušovice
Lípa
Zádveřice
Vizovice
Valašské Příkazy
Střelná

Od osy Komentář
R49 (m)
830
410
780
630
750
110
850
200
350
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sportoviště na okraji obce
sportoviště na okraji obce
velký stadion (závodiště)
malý stadion oddělen zástavbou
v SZ kvadrantu silnice I/49 a II/491 cca 70 m od silnice
Stadion na východním okraji obce
Stadion oddělen zástavbou
Stadion v blízkosti MÚK
sportoviště na okraji obce
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Nejblíže k trase R49 je fotbalový stadion v Zádveřicích. Stavba se tohoto sportoviště nedotkne a
nebude jej tedy třeba upravovat. Případná realizace R49 v jakékoliv variantě zde podmínky
významně zlepší vzhledem k navrhovaným protihlukovým stěnám.
Celkově lze konstatovat, že sportoviště v území nebudou dotčena, podmínky pro sportování se
nezhorší a není zapotřebí jejich úprav.
Kromě uvedených sportovišť je v Pozděchově v lokalitě Palásek provozován lyžařský vlek, o
jehož využití lze v případě červené varianty i nadále uvažovat (po výstavbě tunelu), v případě
světle modré varianty bude tento vlek zlikvidován.
Variantní řešení se ve vlivu na rekreační aktivity ve smyslu turistiky neprojevují

D.I.1.6 Sociální a ekonomické vlivy
Provoz
Význam silnice R49 z hlediska socioekonomického spočívá v širším smyslu zejména ve
vytvoření kvalitního dopravního napojení na dálniční síť Slovenska. Komunikace bude navazovat
na slovenskou rychlostní silnici R6 ve směru na Púchov a dále na postupně budovanou dálniční
síť ve směru na Poprad a Košice. Současně odlehčí stávající dálnici D2, která nyní tvoří jediné
dálniční spojení se Slovenskem.
Rychlostní komunikace umožní rychlejší dopravní propojení odlehlých obcí Vizovických vrchů
s aglomerací města Zlín a centrem republiky. Přímo v řešené oblasti se pak vlivy projeví dvojím
způsobem. Kvalitní dopravní napojení řešeného území je obecně podmínkou zásadnějšího
ekonomického rozvoje a lze očekávat, že se tento efekt projeví i v okolí posuzované komunikace.
Na druhé straně však může dojít k poklesu tržeb u podniků, poskytujících služby motoristům na
stávající silnici I/49; tento efekt však bude částečně vyvážen zlepšením životních podmínek v
dotčených obcích.
Dojde k úsporám času a PHM v důsledku zkrácení vzdálenosti a zlepšení výškových a šířkových
parametrů komunikace, a dále k úsporám finančních prostředků za likvidace škod a zdravotních
následků v důsledku častých dopravních nehod na stávajících technicky nevyhovujících
komunikacích. Zkrácení jízdy bude poměrně výrazné, jak ukazuje Tab. 71. Pro dálkové cesty
v celém navrhovaném úseku se doba jízdy zkrátí na polovinu. Důležité však je, že i pro lokální
dopravu, kdy se bude možné vyhnout průjezdu Zlínem bude mít záměr pozitivní dopad.
Tab. 71 Porovnání doby jízdy
Ukazatel
Délka trasy (km)
Doba jízdy (min)
Délka trasy (km)
Doba jízdy (min)
Délka trasy (km)
Doba jízdy (min)

I/49*

R49

Úsek Fryšták - Lípa
14,0
22
Úsek Lípa – hranice ČR/SR
38,5
39
Úsek Fryšták – hranice ČR/SR
50,5
59

13,5
8 (10)**
27
16,2 (20,25)**
40,5
24,3 (30,4)**

* podle mapy.seznam.cz
** při rychlosti 100 km/hod (80 km/hod)
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Výrazné sociální a ekonomické důsledky jsou předpokládány zejména v souvislosti s
předpokládanými demolicemi a výkupem domů a soukromých pozemků. Problematika demolic a
záborů bude řešena podle platných předpisů ve spolupráci s dotčenou obcí.
V úseku kolem Zádveřic dojde v červené variantě ke zrušení příjezdů do motorestu a k čerpací
stanici, což bude působit negativně jak ekonomicky, tak sociálně.
Stavba ovlivní organizaci a využití půdního fondu - dojde ke zmenšení plochy obdělávané půdy a
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rozdělení pozemků může snížit jejich hodnotu, na druhé
straně pozemky, především v blízkosti MÚK nabývají v současnosti výrazně na hodnotě
vzhledem k jejich využitelnosti pro zástavbu. Lukrativnost těchto pozemků ovlivňuje především
dotčená obec, protože využití pozemků je řešeno v územním plánu. Obec tedy může výstavbu u
nové komunikace výrazně ovlivnit. Především v přírodně citlivém území je takováto výstavba
nežádoucí.
Prostorové a funkční uspořádání pozemků, zajištění přístupnosti a využití a vyrovnání jejich
hranic tak, aby vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy, je možno dále
upravit na základě pozemkových úprav. Případný požadavek na zahájení pozemkových úprav
posoudí následně příslušný Pozemkový úřad a ty budou v případě jejich zahájení řešeny v rámci
navazující projektové přípravy stavby
Dle §12 vyhlášky 545/2002 Sb. v platném znění, se v případě, že jsou pozemkové úpravy
vyvolány stavební činností, zpracuje studie, na základě které se stanoví rozsah území dotčeného
činností stavebníka. Pozemkové úpravy je možno řešit jako komplexní, které řeší celé katastrální
území, nebo jako jednoduché, které řeší konkrétní potřebu (hospodářské, ekologické) či jen část
katastrálního území.
Významné negativní vlivy na stávající způsob obhospodařování pozemků v rámci zemědělské
činnosti se vzhledem k výše uvedenému nepředpokládá. Prostupnost území sítí místních
komunikací a polních cest zůstane v maximální možné míře zachována. Nejblíže jsou navrhované
komunikaci situovány zemědělské areály v Ostratě, Zádveřicích, Vizovicích a ve Valašských
Příkazech.


U Ostraty bude propojení JZ směrem umožněno nadjezdem v km 24,923 či pod mostním
objektem v km 24,687.



V Zádveřicích vzhledem ke stávajícímu vedení I/49 nevznikne nová liniová stavba, pouze
bude posílen bariérový efekt stávající dvoupruhové komunikace. Dopravní propojení
severním směrem bude i nadále umožněno přes II/492. Nedojde tak fakticky k žádné
významné změně oproti stávajícímu stavu.



V Zádveřicích bude prostupnost do polností jižním směrem umožněna přeloženou polní
cestou v km 37,013 či pod velkým mostním objektem 37,090.



Ve Valašských Příkazech bude dopravní propojení severním směrem zajištěno po stávající
I/57, prostupnost krajinou umožní mostní objekt v km 54,958.

Jiné vlivy na zemědělsko hospodářskou činnost se nepředpokládají. Zhodnocení rizika znečištění
půdního fondu v blízkosti komunikace je uvedeno v kap. D.I.5. Je zde mimo jiné uvedeno, že
znečištění od okraje komunikace prudce klesá a pozaďových hodnot dosahuje ve vzdálenosti již
cca 50 – 150 m od komunikace, podle velikosti lineárního zdroje.
Vlastní záměr ve své konečné podobě nepřinese do území z hlediska pracovních příležitostí
žádnou významnou změnu. Nová pracovní místa (v řádu jednotek) je možno očekávat v rámci
obsluhy zázemí pro navrhované odpočívky. Rozšířením silniční sítě budou kladeny vyšší nároky
na její údržbu a zvýší se požadavek na počet pracovních sil na příslušném SSÚRS.
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Výstavba
Rozsáhlá a nákladná stavba přinese do území pracovní příležitosti hlavně během výstavby. Podle
statistiky Sdružení pro výstavbu silnice lze pro stavbu v hodnotě cca 30 miliard Kč realizovanou
během 5 let očekávat cca 7 000 přímých pracovních míst především pro méně kvalifikované
profese (nabídka bude záviset na vybraném zhotoviteli a jeho zvyklostech) a cca 23 000
nepřímých pracovních míst. Lze předpokládat, že výstavba komunikace bude vyžadovat zejména
takové profese jako: stavební dělníky, posádky a řidiče stavebních strojů a nákladních
automobilů, techniky.
Volba varianty se u sociálních a ekonomických vlivů neprojeví.
Dílčí závěr kapitoly D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Obecně lze konstatovat, že rozdíly ve variantách na obyvatelstvo ( s výjimkou vlivů na zdraví)
nejsou pro výběr variant určující.
Z výsledků hodnocení vlivů na zdraví obyvatel vyplývá, že vybudování silnice R49 přinese
významné snížení rizika z expozice obyvatel znečišťujícím látkám a hluku, očekávat lze i
snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců. Přesto však existují části zástavby, u nichž
naopak nová komunikace způsobí nárůst zátěže. Z tohoto důvodu je zapotřebí doprovodit
realizaci komunikace soustavou následujících ochranných opatření, která uvedené riziko
eliminují či alespoň sníží na přijatelnou míru. Je nutno uvést, že uvedená opatření se budou
týkat pouze menších částí zástavby řešeného území, neboť u většiny obyvatel je možné
očekávat snížení zdravotního rizika v porovnání se stavem bez realizace R49.
Opatření ke snížení rizik z expozice obyvatel znečišťujícím látkám
 Po výběru výsledné varianty trasy R49 je nutno vypracovat podrobnou rozptylovou studii
pro tunelové úseky a optimalizovat jejich odvětrání tak, aby bylo zajištěno splnění
imisního limitu hodinových koncentrací NO2 (200 µg.m-3) v obytné zástavbě a
minimalizace nárůstu průměrných ročních koncentrací částic PM10 a benzo(a)pyrenu.
 Zajistit výsadby izolační zeleně s protiprašnou funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou
zástavbou.
 Krajnice silnice R49 je nutno řešit tak, aby bylo zamezeno přenosu půdních části z okolí
komunikace na vozovku.
 Zajistit pravidelné čištění komunikace v úsecích procházejících v blízkosti obytné
zástavby.
 Po uvedení silnice do provozu provést imisní měření v lokalitách s předpokladem
největšího ovlivnění obytné zástavby. V případě, že by měření ukázala překračování
limitu, realizovat další opatření ke snížení zátěže PM10.
Opatření ke snížení rizik z expozice obyvatel hluku
 Po výběru výsledné varianty trasy R49 provést optimalizaci protihlukových opatření s
cílem dosáhnout hladin hluku nejvýše na úrovni 55 dB ve dne a 45 dB v noci u co největší
části zástavby, za předpokladu technické realizovatelnosti a finanční únosnosti. Ačkoli je
legislativou stanovena pouze povinnost dosažení limitu 60 dB ve dne a 50 dB v noci, jeví
se opatření na úrovni 55 / 45 dB dlouhodobě jako vhodnější. I při splnění limitu přesně na
úrovni 60/50 dB totiž často dochází k poměrně výraznému obtěžování a rušení spánku u
dotčených obyvatel. Druhým důvodem je skutečnost, že i v lokalitách „mírně pod limitem“
může dojít po určité době k překročení limitu vzhledem k postupnému nárůstu intenzit
dopravy.
 Vybudovat protihlukové clony v rozsahu dle výsledného projektu a prověřit hlukové
zatížení nejbližších obytných objektů, v případě překročení hygienických limitů realizovat
dodatečná protihluková opatření.
 U částí obytné zástavby, kde bude hluk ze silnice překračovat hladiny 55 dB ve dne a 45
PRAGOPROJEKT, a.s.
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dB v noci (hranice pro silné obtěžování), zajistit splnění limitů pro vnitřní hluk na úrovni
40 dB ve dne a 30 dB v noci.
Podrobné rozpracování navržených opatření (např. projekt výsadeb zeleně, upřesnění
protihlukových opatření apod.) je možné provést až po finálním výběru trasy silnice R49.
Z hlediska pohody zlepší záměr situaci u většího počtu lidí, než zhorší. Zasáhne však do
oblastí, které jsou v současné době zcela klidové.
Záměr bude v území představovat bariéru pohybu obyvatel, vzhledem k počtu navržených
průchodů půjde však především o vizuální, nikoliv funkční záležitost. V červené variantě u
Zádveřic bude motorest a čerpací stanice od RS oddělena.
Rekreační využívání krajiny bude ovlivněno mírně, především z hlediska volného přístupu do
přírody
Z hlediska bezpečnosti je záměr jednoznačně přínosem, významně sníží nehodovost v území.
Negativním vlivem je nutnost demolic, výkupu domů a soukromých pozemk, červená variantě
u Zádveřic způsobí nefukčnost motorestu a čerpací stanice .
Významně se po realizaci zlepší průjezdnost území, zkrátí se spojení, sníží se doprava ve
Zlíně.
Výstavba záměru přispěje ke snížení nezaměstnanosti, po dokončení bude mít velmi malý vliv
na sociální podmínky.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.2.1 Vliv na klima
Přestože dojde ke snížení rozlohy lesů o cca 73 ha (cce 1 %0 rozlohy lesů bioregionů Zlínského a
Vsetínského), nebude mít nově postavená komunikace a provoz na ní zásadní vliv na klima
v oblasti.

D.I.2.2 Vlivy na ovzduší
Provoz
Cílem rozptylové studie (příloha B.3) je vyhodnocení vlivů provozu na silnici R49 na kvalitu
ovzduší. jejím okolí. Byla hodnocena kvalita ovzduší ve stavu bez výstavby a po výstavbě
v r. 2030.
PPoozznn..OOzznnaaččeenníí vvaarriiaannttvvZZááddvveeřřiiccíícchhsseevveessttuuddiiiiaa vvddookkuum
meennttaacciinneesshhoodduujjee––vvyyssvvěěttlleenníí vviizz kkoonneecckkaapp.. BB..II..55..

Postup výpočtu
V modelovém hodnocení kvality ovzduší byly samostatně posuzovány následující emisní a imisní
situace:
 Výchozí stav v roce 2030 – očekávané dopravní zatížení stávající komunikační sítě za
předpokladu, že rychlostní silnice R49 nebude uvedena do provozu. Do výpočtu byly
zahrnuty úseky stávajících komunikací v zájmovém území, na kterých se očekává ovlivnění
v důsledku realizace záměru.
 Provoz na rychlostní silnici R49 – navrhovaná trasa rychlostní silnice R49. Předpokládá se,
převážná část stávající tranzitní dopravy bude v budoucnu převedena na nově vybudovanou
rychlostní silnici R49, která bude atraktivnější i pro širší okolí.
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Na základě údajů o intenzitách dopravy byly vypočteny emise jednotlivých znečišťujících látek
pro celý hodnocený úsek (i ve variantách). Zohledněna byla také skutečnost, že část
automobilové dopravy zůstane po uvedení přeložky silnice I/49 do provozu v trase stávající
komunikace.
Modelové výpočty byly provedeny jak pro výchozí stav, tak pro stav po výstavbě silnice a to
samostatně pro vybrané varianty. Ve vztahu k zástavbě lze však u zelené varianty MÚK Lípa,
oranžové varianty v oblasti Lhotska a oranžové varianty v oblasti MÚK Horní Lideč očekávat
pouze minimální změny. V imisní části je tak vyhodnocena hnědá varianta v oblasti Zádveřic
(změna označení proti rozptylové studii), fialová varianta v oblasti Vizovic, tmavě modrá
varianta v blízkosti Bartřejova a světle modrá varianta u Pozděchova, kde lze očekávat větší
imisní změny, ve výkresové části rozptylové studie jsou však vyneseny změny imisní zátěže u
všech variant.
Veškeré tunelové úseky jsou hodnoceny s odvětráním na portálech, tj. bez nuceného odvodu
emisí výdechem. Případné řešení výdechů bude předmětem detailního posouzení v dalších
stupních projektové dokumentace, mj. i na základě výsledků předloženého imisního hodnocení.
Na základě zadání a s ohledem na charakter posuzovaného záměru byly v rámci této studie
sledovány průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu, benzo(a)pyrenu, oxidu
uhelnatého, suspendovaných částic frakce PM10 a dále maximální hodinové koncentrace oxidu
dusičitého. V případě PM10 byla do modelových výpočtů zahrnuta sekundární prašnost z
automobilové dopravy.
Grafické výstupy výpočtů lze nalézt v příloze B.3.
Výsledky modelových výpočtů
Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, ale pouze příspěvky automobilové dopravy, a
proto není možné hodnoty přímo srovnávat. Pro orientační odhad imisního pozadí lze použít
současné hodnoty, uvedené v kap. C.2.2, zhodnocení a porovnání s imisními limity je provedeno
v závěru této kapitoly.
Oxid dusičitý
Průměrné roční koncentrace
Průměrné roční koncentrace (IHr) jsou z vypočtených imisních hodnot nejvhodnější pro
hodnocení vlivu posuzované stavby, neboť zohledňují jak vliv emisí, tak i průběhu
meteorologických parametrů během celého roku.
Výchozí stav

Nejvyšší příspěvky automobilové dopravy v zájmovém území byly vypočteny podél stávající
komunikace I/49 a hlavních navazujících dopravní tahů v území. Podél silnice I/49 byly nejvyšší
hodnoty na řešeném území (přes 2 μg.m-3) vypočteny v obcích s vyšší dopravní zátěží, případně
s větším sklonem nivelety komunikace, kde tvoří stávající silnice I/49 průtah, jedná se zejména o
obce a města Zlín, Lípa nad Dřevnicí, Zádveřice – Raková a Vizovice. Koncentrace nad 1 µg.m-3
lze zaznamenat v území jednak podél silnice I/49 v obcích Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Prlov,
Valašská Polanka, Horní Lideč, Střelná, tak podél navazujících komunikací v území II/491
(Slušovice, Veselá), podél II/490 na území Zlína a Fryštáku a I/69 v obcích Lutonina a Jasenná.
Podél ostatních obcí na hodnoceném území nepřekročí příspěvky z dopravy hranici 1 µg.m-3.
Relativně nízké vypočtené hodnoty IHr NO2 vzhledem ke stávajícím koncentracím podél
kapacitních komunikací jsou odrazem předpokládané obměny vozového parku v r. 2030 a vývoje
emisních parametrů vozidel, kdy je již možné předpokládat, že prakticky všechny automobily
budou splňovat emisní limity EURO 3, EURO 4 nebo ještě přísnější limity.
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Stav po výstavbě

Obecně lze říci, že ke snížení imisní zátěže z automobilové dopravy dojde zejména v zastavěných
oblastech, kde se sníží provoz na stávající silnici I/49, odkud bude převeden na navrženou
rychlostní silnice R49. Vliv na změnu v imisním zatížení má jednak převedení automobilové
dopravy do jiné trasy, ale také zvýšení cestovní rychlosti a plynulosti v úsecích, které v
současnosti procházejí obcemi. Nejvyšší pokles koncentrací byl vypočten v obytné zástavbě
podél stávající trasy silnice I/49 ve Zlíně a v obcích Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Prlov a
Horní Lideč. Pokles na hranici 1 µg.m-3 byl dále zaznamenán podél stávající silnice I/49 v obcích
Vizovice Lužná, Lidečko a Střelná. Pokles lze očekávat zejména na ploše intravilánu obcí, což je
dáno skutečností, kdy dochází k poklesu intenzit na komunikaci, která v současnosti tvoří průtah
obcemi.
Naopak nárůst imisní zátěže lze očekávat v prostoru plánované komunikace a pouze v okrajové
zástavbě obcí, ke které se místy bude navrhovaná komunikace přibližovat. Nejvyšší nárůst
koncentrací, nad 7,5 µg.m-3, byl zaznamenán v oblasti samot na samosprávném území obce
Pozděchov, které se nachází v blízkosti západního portálu tunelu Pozděchov. Nárůst od 2 do 3
µg.m-3 lze zaznamenat podél trasy nové rychlostní silnice v blízkosti samot a v okrajových
částech obcí Ostrata, Veselá, Bratřejov a Pozděchov. Příspěvky nad 1 µg.m-3 byly vypočteny na
hranici samot nebo souvislé zástavby obcí Štípa, Velíková, Slušovice, Klečůvka (samota),
Zádveřice, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov (samoty), Lačnov a Valašské Příkazy a podél nového
přivaděče (navrhovaná silnice I/57) u Valašské Pohanky. U ostatních obcí lze očekávat příspěvky
nižší.
Maximální hodinové koncentrace (IHk)
Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace (IHk) představují hodnotu, vypočtenou za
předpokladu nejhorších emisních a rozptylových podmínek. To znamená mj. předpoklad, že
zdroje jsou v provozu současně a dále jsou pro každé místo (referenční bod) samostatně
modelovány nejhorší meteorologické podmínky (ze všech kombinací je uvažována vždy ta, která
je spojena s nejvyšší koncentrací v daném bodě). Daná kombinace emisních a meteorologických
podmínek nemusí během roku (či několika let) vůbec nastat. Stejně tak se ale může jednat o
kombinaci, která se v daném místě vyskytuje opakovaně.
Výchozí stav

Nejvyšší hodnoty v zájmovém území, které budou lokálně překračovat 30 µg.m-3, byly vypočteny
podél stávající silnice I/49 v oblasti řady měst a obcí, patří mezi ně Zlín, Lípa nad Dřevnicí,
Vizovice, Pozděchov, Prlov, Valašská Polanka a Střelná. Koncentrace způsobené provozem na
pozemních komunikacích na stávající komunikační sítí převyšující 20 µg.m-3 lze poté očekávat
jednak v obcích podél samotné I/49 (Zádveřice – Raková, Lhotsko, Bratřejov, Lidečko a Horní
Lideč), tak v obcích podél hlavních navazujících komunikací (Veselá, Slušovice, Lutonina).
Podél ostatních komunikací v území lze očekávat maximální hodinové koncentrace
z automobilové dopravy do 15 µg.m-3, místy vyšší.
Stav po výstavbě

Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, dojde po převedení automobilové dopravy na trasu
přeložky k výrazné změně příspěvků k maximálním hodinovým koncentracím NO2 ve všech
zastavěných oblastech na trase stávající silnice I/49. Po uvedení přeložky do provozu je možné
očekávat snížení příspěvků podél stávající trasy silnice I/49. Nejvyšší pokles, nad 20 µg.m-3, byl
zaznamenán v intravilánu obcí Pozděchov a Prlov. Pokles koncentrací mezi 10 a 20 µg.m-3 byl
vypočten podél silnice I/19 v intravilánu města Zlín a obcí Lípa nad Dřevnicí, Vizovice, Lhotsko,
Bratřejov, Lužná, Lidečko, Horní Lideč a Střelná. Pokles do 10 µg.m-3 lze potom očekávat také
podél komunikace I/69 v intravilánu obcí Lutonina a Jasenná.
Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

.

PRAGOPROJEKT, a.s.

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

165

Podél navrhované trasy lze zaznamenat naopak nárůst koncentrací, který bude lokálně (v oblasti
portálů navrhovaných tunelů) dosahovat více než 100 µg.m-3. Je patrné, že příspěvky
krátkodobých koncentrací způsobené provozem na nové rychlostní silnici budou dosahovat na
hranici nejbližší obytné zástavby více než 125 µg.m-3, a v oblasti samosprávném území obce
Pozděchov v lokalitě Hradiště v blízkosti západního portálu tunelu (tunel Pozděchov). U nejbližší
obytné zástavby lze zaznamenat nejvyšší příspěvky na hranici 40 µg.m-3, a to pouze u Vizovic a u
souvislé zástavby Pozděchova. Hodnoty nad 30 µg.m-3 byly vypočteny podél nové trasy
rychlostní silnice na hranici obcí Veselá, Klečůvka, Lípa nad Dřevnicí, Zádveřice, Vizovice,
Horní Lideč a Valašské Příkazy. Podél ostatních obcí podél navrhované trasy nepřekročí nejvyšší
příspěvky hranici obytné zástavby 30 µg.m-3.
Benzen
Průměrné roční koncentrace
Výchozí stav

V případě benzenu je možné vlivem obměny vozového parku očekávat do budoucna výrazné
snižování emisí a tudíž i vypočtené hodnoty imisních příspěvků automobilové dopravy jsou velmi
nízké.
Podle výsledků modelových výpočtů se budou podél stávající silnice I/49 imisní příspěvky z
automobilové dopravy pohybovat mezi 0,01 – 0,06 µg.m-3, lokálně budou dosahovat vyšších
hodnot. Příspěvky nad 0,04 µg.m-3 byly vypočteny na území Zlína, kde lze kromě vyšší dopravní
zátěže očekávat také sníženou plynulost dopravy, dále v intravilánu obcí Lípa nad Dřevnicí,
Zádveřice – Raková a ve Vizovicích. Koncentrace od 0,02 do 0,04 µg.m-3 byly zaznamenány dále
podél stávající silnice I/49 na území obcí Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Prlov, Valašská
Polanka, Lužná a Střelná, ale také podél ostatních komunikací v území, v intravilánu obcí
Lutonina, Jasenná a ve Slušovicích. Hodnoty do 0,01 µg.m-3 lze očekávat v obcích Lidečko a
Horní Lideč, podél ostatních úseků stávající I/49 a dalších komunikací v území hodnoty
nepřekročí příspěvek 0,01 µg.m-3.
Stav po výstavbě

Nejvyšší pokles koncentrací byl vypočten v obytné zástavbě podél stávající trasy silnice I/49 ve
Zlíně a v obcích Vizovice, Lhotsko, Pozděchov a Prlov, kde bude převyšovat 0,03, místy 0,035
µg.m-3. Pokles o více než 0,015 µg.m-3 byl zaznamenán podél stávající silnice I/49 v obcích
Bratřejov, Lužná, Lidečko a Horní Lideč. Pokles koncentrací na hranici 0,01 µg.m-3 lze očekávat
dále v obci Střelná a dále podél silnice I/69 v intravilánu obcí Lutonina a Jasenná. Pokles byl
zaznamenán zejména na ploše intravilánu obcí, což je dáno skutečností, kdy dochází k poklesu
intenzit na komunikaci, která v současnosti tvoří průtah obcemi.
Naopak nárůst imisní zátěže lze očekávat v prostoru plánované komunikace a pouze v okrajové
zástavbě obcí, ke které se místy bude navrhovaná komunikace přibližovat. Nejvyšší nárůst
koncentrací, nad 0,12 µg.m-3, byl zaznamenán v oblasti samot na samosprávním území obce
Pozděchov, které se nachází v blízkosti západního portálu tunelu Pozděchov. Nárůst od 0,02 do
0,035 µg.m-3 lze zaznamenat podél trasy nové rychlostní silnice u samot a v okrajových částech
obcí Ostrata, Veselá, Klečůvka, a podél souvislé zástavby Pozděchova, Zádveřic, Vizovic,
Lhotska, Bratřejova a v blízkosti Valašská Polanka podél silnice I/57. Příspěvky nad 0,01 µg.m-3
byly potom vypočteny na hranici obci Valašské Příkazy. Navýšení od 0,005 do 0,01 µg.m-3 lze
potom zaznamenat u obcí Štípa, Velíková, Březnová, Slušovice a Lačnov, podél ostatních obcí
podél navrhované komunikace byly zaznamenány příspěvky pod 0,005 µg.m-3.
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Suspendované částice frakce PM10
Průměrné roční koncentrace
Výchozí stav

Vypočtené hodnoty jsou oproti ostatním škodlivinám výrazně vyšší především z důvodu, že
celkové emise prachových částic jsou z největší části způsobené sekundární prašností z dopravy.
Na rozdíl od primárních emisí znečišťujících látek se tedy v tomto případě tolik neprojeví
očekávaná obměna vozového parku a celková měrná emise PM10 zůstává i s vývojem techniky na
přibližně stejné úrovni.
Nejvyšší hodnoty je možné očekávat (stejně jako v případě ostatních škodlivin) na území města
Zlín, kde budou nejvyšší příspěvky převyšovat 13 µg.m-3. Hodnoty mezi 5 a 10 µg.m-3, lokálně
vyšší, lze očekávat podél celé stávající trasy silnice I/49, tj. v intravilánu obcí Lípa nad Dřevnicí,
Zádveřice – Raková, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Prlov, Valašská Polanka, Lužná,
Horní Lideč a Střelná. Koncentrace nad 5 µg.m-3 lze zaznamenat podél dalších komunikací
v území, a to ve Slušovicích. Koncentrace převyšující 2 µg.m-3 byly vypočteny v Lidečku, ale
také v obcích ve větší vzdálenosti od hodnocené komunikace, v obci Valašské Příkazy, Poteč,
Veselé a Lutonina. Hodnoty do 1 µg.m-3 lze očekávat v obcích Březová, Hrobice, Lukov a
dalších.
Stav po výstavbě

Nejvýraznější pokles hodnot byl vypočten podél stávající trasy komunikace ve Zlíně, Vizovicích,
Lhotsku, Pozděchově, Prlově, Horní Lidči a ve Střelné, kde lze očekávat pokles o více než 8
µg.m-3. Pokles mezi 4 a 8 µg.m-3 byl dále zaznamenán podél stávající silnice I/49 v intravilánu
obcí Bratřejov, Lužná a Lidečko. Podél silnice I/69 v obcích Lutonina a Jesenná lze očekávat
pokles do 2,3 µg.m-3. Stejně jako u ostatních hodnocených látek byl pokles zaznamenán
v centrálních částech obcí, kde stávající silnice I/49 tvoří průtah a kde dochází vlivem výstavby
nové rychlostní silnice k zásadnímu poklesu dopravních intenzit.
Naopak nárůst imisní zátěže lze očekávat v prostoru plánované komunikace a pouze v okrajové
zástavbě obcí, kterou bude navržená rychlostní komunikace míjet. Nejvyšší nárůst koncentrací,
do 16 µg.m-3, byl zaznamenán opět v oblasti samot Hradiště na samosprávním území obce
Pozděchov, které se nachází v blízkosti západního portálu tunelu Pozděchov. Nárůst nad 10
µg.m-3 byl vypočten podél trasy nové komunikace v blízkosti samot a v okrajových částech obcí
Ostrata, Veselá, Klečůvka, Vizovice a Bratřejov. Nárůst mezi 5 a 10 µg.m-3 lze potom očekávat
u zástavby v obcích podél nové trasy R49, obcí Zádveřice, Lhotsko, Valašské Příkazy a podél
nového přivaděče u Pozděchova a Valašské Polanky. Příspěvky v rozmezí 2 a 5 µg.m-3 byly
potom vypočteny na hranici obcí Lukov, Štípa, Velíková, Hvozdná, Březová, Slušovice, Lačnov
a na hranici souvislé zástavby Horní Lidče a Klečůvky. Podél ostatních obcí nebudou imisní
příspěvky převyšovat 2 µg.m-3.
Benzo(a)pyren
Průměrné roční koncentrace
Výchozí stav

Podle výsledků modelových výpočtů se budou podél stávající silnice I/49 imisní příspěvky z
automobilové dopravy pohybovat mezi 0,02 – 0,04 ng.m-3, lokálně budou vyšší. Nejvyšší
hodnoty, nad 0,02 ng.m-3, byly vypočteny na území Zlína, dále v obcích Lípa nad Dřevnicí,
Zádveřice – Raková, Vizovice, Lhotsko, Pozděchov, Prlov, Valašská Polanka a ve Střelné.
Koncentrace nad 0,012 ng.m-3 lze dále zaznamenat jak podél stávající I/49 (Bratřejov, Lužná,
Horní Lideč), tak podél navazujících komunikací (silnice I/69 a silnice II/491) v obcích Lutonina,
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Jasenná a ve Slušovicích. Podél ostatních úseků stávající I/49 a dalších komunikací v území
nebyl zaznamenán příspěvek vyšší než 0,012 ng.m-3.
Stav po výstavbě

Obecně lze říci, že ke snížení imisní zátěže benzo(a)pyrenem z automobilové dopravy dojde
zejména v zastavěných oblastech, kde se sníží provoz na stávající silnici I/49. Nejvyšší snížení
imisní zátěže lze po zprovoznění nové rychlostní silnice očekávat v obytné zástavbě ve Zlíně a
v obcích Lhotsko, Pozděchov a Prlov, kde bude převyšovat 0,02 ng.m-3. Pokles o více než 0,015
ng.m-3 byl dále vypočten podél stávající silnice I/49 v obci Vizovice, Bratřejov, Lidečko, Horní
Lideč a Střelná. Pokles mezi 0,005 a 0,015 ng.m-3 lze potom zaznamenat v intravilánu obce
Lužná podél stávající trasy I/49 a v obcích Lutonina a Jasenná podél silnice I/69.
Nejvyšší nárůst koncentrací byl opět zaznamenán v oblasti samot Hradiště u západního portálu
plánovaného tunelu Pozděchov, kde bude navýšení dosahovat až 0,12 ng.m-3. Nárůst od 0,02 do
0,035 ng.m-3 lze zaznamenat podél trasy nové rychlostní silnice u samot a v okrajových částech
obcí Ostrata, Klečůvka, Bratřejov, podél souvislé zástavby obcí Zádveřice a Bratřejov, dále pak
podél nového přivaděče (navrhovaná silnice I/57) v Pozděchově. Příspěvky nad 0,015 ng.m-3
byly potom vypočteny podél stávající trasy I/49 na hranici obcí Veselá, Vizovice, Lhotsko a
podél nové trasy přivaděče ve Valašské Polance. Navýšení koncentrací oproti výchozímu stavu o
0,005 až 0,015 ng.m-3 bylo zaznamenáno na okraji obcí Lukov, Štípa, Velíková, Slušovice,
Lačnov, Valašské Příkazy a souvislé zástavby Pozděchova. U ostatních obcí nárůst nepřevýší
0,005 ng.m-3.
Oxid uhelnatý
Průměrné roční koncentrace
Výchozí stav

Podle výsledků modelových výpočtů se budou podél stávající silnice I/49 imisní příspěvky z
automobilové dopravy pohybovat v rozmezí od 4 do 6 µg.m-3, lokálně budou dosahovat vyšších
hodnot. Nejvyšší příspěvky, nad 4 µg.m-3, byly vypočteny na území Zlína, dále v intravilánu obcí
Lípa nad Dřevnicí, Zádveřice – Raková, Vizovice, Pozděchov a Prlov.Hodnoty nad 2 µg.m-3 byly
vypočteny v intravilánu ostatních obcí podél stávající silnice I/49 (kromě Lidečka), stejně tak
v obcích podél silnice I/69 a II/491, v obcích Lutonina a ve Slušovicích. Podél dalších
komunikací v území hodnoty nepřekročí příspěvek 2 µg.m-3, u většiny sídel lze očekávat
příspěvky z provozu na komunikacích pod úrovní 1 µg.m-3.
Stav po výstavbě

Nejvyšší pokles koncentrací byl vypočten v obytné zástavbě podél stávající trasy silnice I/49 ve
Zlíně a v obcích Vizovice, Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Prlov a Horní Lideč, kde bude
dosahovat 2,5 až 5 µg.m-3. Pokles od 1,5 do 2,5 µg.m-3 byl dále zaznamenán podél stávající
silnice I/49 v obci Lužná, Lidečko a Střelná. Pokles o více než 0,5 µg.m-3 lze potom zaznamenat
v obcích Lutonina a Jasenná podél silnice I/69. Pokles byl zaznamenán zejména na ploše
intravilánu obcí.
Naopak nárůst imisní zátěže lze očekávat v prostoru plánované komunikace a pouze v okrajové
zástavbě obcí, ke které se navrhovaná trasa rychlostní komunikace bude blížit. Nejvyšší nárůst
koncentrací, nad 17 µg.m-3, byl zaznamenán opět u západního portálu tunelu Pozděchov na území
samosprávního území obce Pozděchov. Nárůst od 2,5 do 5 µg.m-3 lze zaznamenat podél trasy
nové rychlostní silnice u samot v okrajových částech obcí Ostrata, Veselá, Klečůvka a na hranici
souvislé zástavby Zádveřic, Vizovic, Bratřejova a podél nového přivaděče (navrhovaná silnice
I/57) u Pozděchova. Příspěvky nad 0,5 µg.m-3 byly potom vypočteny v blízkosti navrhované trasy
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na hranici obcí Lukov, Štípa, Velíková, Hvozdná, Březová, Slušovice, Lhotsko, Lačnov,
Valašské Příkazy, Horní Lideč a podél souvislé zástavby Pozděchova a Klečůvky.
Stručné zhodnocení variant














Porovnání z hlediska emisí
V případě variant mimoúrovňových křižovatek lze v oblasti Lípa zvolit jako vhodnější
zelenou variantu, v oblasti Horní Lidče vychází jako emisně příznivější oranžová varianta.
V oblasti Vizovic vychází jako emisně výhodnější fialová varianta, a to zejména díky nižším
intenzitám na části hodnoceného úseku. U fialové nebude totiž MÚK v oblasti mezi
Vizovicemi a Zádveřicemi, a tak bude oproti základní variantě svedena část dopravního
zatížení ve směru na Vizovice z rychlostní silnice na stávající silnici I/49 již u křižovatky se
silnicí II/492.
V oblasti Bratřejov – Pozděchov – Lačnov vychází celková nižší emisní zátěž u základní
varianty, zejména pro svou celkovou kratší délku (suma povrchových úseků). V oblasti
Lhotsko – Bratřejov lze z hlediska emisního vyhodnocení upřednostnit základní variantu před
tmavě modrou. Oranžová varianta má počátek na základní variantě, ale jižně od Lhotska se
napojuje přímo na tmavě modrou variantu, se základní variantou ji tak nelze přímo
porovnávat.
Porovnání z hlediska dopadu na obce
Ve vztahu k zástavbě lze u oranžové varianty v oblasti Lhotska a oranžové varianty v oblasti
MÚK Horní Lideč očekávat pouze minimální změny v porovnání se „základní variantou“. Z
pohledu ochrany ovzduší se jedná o srovnatelné varianty.
K minimálním změnám dojde také při zprovoznění zelené varianty, přesto lze za mírně
vhodnější označit základní variantu před zelenou v oblasti MÚK Lípa.
Nejednoznačná je volba vhodnější varianty v oblasti Zádveřic při srovnání základní a hnědé
varianty. Výstavba trasy v červené základní variantě způsobí vyšší nárůst koncentrací u
zástavby podél komunikační sítě v severní části obce Zádveřice. Současně však lze očekávat
ve srovnání s hnědou variantou nižší příspěvky u jižní hranice obce.
Stejně tak nelze vhodnější variantu určit v oblasti Vizovic. V případě výstavby fialové
varianty lze očekávat u zástavby v blízkosti portálu tunelu vyšší příspěvky než při výstavbě
základní varianty. Současně však při volbě fialové varianty dojde k vyššímu poklesu imisní
zátěže v centrální části Vizovic.
V oblasti Lhotsko – Bratřejov lze vyhodnotit jako vhodnější základní variantu, která prochází
územím v lepších sklonových poměrech oproti tmavě modré variantě.
Nejednoznačné je vyhodnocení v oblasti Bratřejov – Pozděchov – Lačnov. V případě
výstavby základní varianty vyšlo oproti výchozímu stavu vyšší navýšení imisní zátěže
v blízkosti portálů tunelu Pozděchov v oblasti samot Hradiště. Při volbě světle modré varianty
bude navýšení dosahovat nižších hodnot, zasáhne však více obytných oblastí, samoty
v lokalitách Václavák, Na Mezných a Rudova a okraj souvislé zástavby obce Pozděchov.

Podrobnější hodnocení variant je uvedeno pro jednotlivé znečišťující látky v příloze B.3.
Závěr
Ve stavu bez výstavby silnice se budou hodnoty imisních příspěvků pohybovat v případě
průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého nejvýše na úrovni 6 %, u maximálních
hodinových koncentrací pak 15 % imisních limitů. V případě průměrných ročních koncentrací
benzenu to bude okolo 1,2 %, u suspendovaných částic frakce PM10 do 33 % imisního limitu. U
benzo(a)pyrenu budou činit příspěvky nejvýše 4 % cílového imisního limitu platného od roku
2012. Nízké koncentrace jsou do značné míry dány očekávaným výrazným snížením emisí
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z automobilové dopravy v důsledku pokračující obměny vozového parku a vývoje emisních
parametrů vozidel.
Celkově je možno konstatovat, že provoz na navrhované rychlostní silnici přinese v zástavbě
podél stávající trasy I/49 výrazné snížení imisní zátěže prakticky ve všech sídlech. Naproti tomu
se v zájmovém území objeví nové imisní zatížení, které se však projeví zejména v oblastech bez
obytné zástavby. Pouze omezeně se nárůst hodnot projeví v oblasti samot a okrajových částech
některých sídel.
Očekávané nejvyšší nárůsty imisní zátěže v oblasti samot a na hranici obytné zástavby a
maximální snížení v intravilánu jednotlivých obcí pří výstavbě a zprovoznění základní varianty
navrhované rychlostní silnice R49 uvádějí Tab. 73 a Tab. 72.
Tab. 72 Nejvyšší pokles imisní zátěže v intravilánu obcí
Obec
Zlín
Vizovice
Lhotsko
Bratřejov
Pozděchov
Prlov
Lužná
Lidečko
Horní Lideč
Střelná
Lutonina, Jasenná

µg.m-3

ng.m-3

Oxid dusičitý

Benzen

PM10

Oxid uhelnatý

B(a)P

1,2
1,0
1,3
1,3
1,8
1,7
0,9
0,8
1,3
1,0
0,1

0,03
0,03
0,04
0,02
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01

8,3
8,9
11,0
7,7
9,3
9,4
6,8
5,0
10,0
10,8
2,3

3,3
3,4
4,4
2,5
4,6
4,1
1,9
2,4
2,9
2,4
1,3

0,022
0,019
0,028
0,016
0,030
0,028
0,014
0,016
0,017
0,020
0,009

Tab. 73 Nejvyšší nárůst imisní zátěže v oblasti samot a na hranici obytné zástavby
Obec
Fryšták
Vítová
Lukov
Štípa
Velíková
Ostrata
Hvozdná
Březová
Slušovice
Veselá
Klečůvka
Klečůvka (samota)
Zádveřice
Vizovice
Lhotsko
Bratřejov (samoty Na Chrámečném)
Bratřejov (souvislá zástavba)
Pozděchov (Hradiště)
Pozděchov (souvislá zástavba)
Pozděchov (přivaděč I/57)
Lačnov
Valašské Příkazy
Horní Lideč
Študlov
Valašská Polanka

PRAGOPROJEKT, a.s.

µg.m-3

ng.m-3

Oxid dusičitý

Benzen

PM10*

Oxid uhelnatý

B(a)P*

0,5
0,3
1,0
1,6
1,2
2,1
0,7
1,0
1,3
2,0
0,8
1,9
1,3
1,2
1,9
1,8
2,8
7,9
1,3
2,7
1,3
1,6
0,9
0,4
1,7

0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
0,00
0,01
0,01
0,02
0,01
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,04
0,14
0,01
0,03
0,01
0,01
0,00
0,00
0,02

1,5
0,7
3,0
4,5
3,2
12,0
2,3
3,0
4,4
10,2
2,2
11,2
7,8
11,5
6,4
12,1
13,1
16,2
1,7
9,8
4,6
6,1
2,9
1,2
6,2

0,4
0,2
0,8
1,3
1,0
3,2
0,6
0,8
1,1
2,7
0,6
3,2
3,1
2,9
2,1
3,2
4,5
17,5
0,9
3,8
1,1
1,8
0,7
0,3
2,1

0,003
0,001
0,006
0,009
0,007
0,022
0,004
0,005
0,007
0,017
0,004
0,022
0,024
0,020
0,016
0,021
0,035
0,120
0,007
0,029
0,008
0,012
0,005
0,002
0,017
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Z tabulky je patrné, že absolutní hodnoty maximálních nárůstů koncentrací jsou v řadě lokalit
vyšší než hodnoty poklesu podél stávající silnice I/49. Snížení imisní zátěže však zasahuje
výrazně větší plochu obytné zástavby, jak je patrné z grafických příloh.
Z hlediska celkové kvality ovzduší v řešené oblasti je pak nutno brát v úvahu také úroveň
pozaďových koncentrací znečišťujících látek. Z výsledků vyhodnocení stávající úrovně
pozaďových hodnot (dle imisního monitoringu) vyplývá, že:
 průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého a benzenu budou pod úrovní imisních limitů a
budou dosahovat nejvýše cca 70 % limitu u NO2, 20 % limitu u benzenu, přičemž uvedené
nejvyšší hodnoty lze očekávat u nejbližší zástavby podél navrhované rychlostní silnice, u
portálů tunelů lze potom očekávat hodnoty vyšší, limitní hodnoty by však ani zde neměly být
překročeny.
 u benzo(a)pyrenu je odhad imisního pozadí zatížen značnou nejistotou. Je tak možno
očekávat hodnoty na úrovni cca 35 – 95 % cílového limitu, v sídlech s velkým podílem
spalování tuhých paliv však mohou vystoupat i výrazně výše (cca k 200 % limitu).
Automobilová doprava se však na této zátěži bude podílet jen minimálně, ať již se jedná o
provoz na silnici R 49 nebo na stávajících komunikacích. Imisní zátěž benzo(a)pyrenu se
vlivem provozu R49 prakticky nezmění.
 v případě koncentrací PM10 lze vzhledem k úrovni hodnot naměřených na stanicích a
vypočtených příspěvků z dopravy očekávat v těsné blízkosti portálů tunelu Pozděchov
hodnoty až na úrovni 110 % imisního limitu, u souvislé obytné zástavby by však hodnoty
neměly překročit hranici imisního limitu.
 v případě maximálních hodinových hodnot nelze koncentrace tímto způsobem sčítat.
Nicméně vzhledem k tomu, že nejvyšší hodnoty IHk NO2 nastávají při proudění od
nejvýznamnějších zdrojů, které jsou již ve výpočtu zohledněny, lze předpokládat, že limit 200
µg.m-3 nebude překročen (příspěvek od rychlostní silnice R49 dosáhl nejvýše 150 µg.m-3 pro
teoretickou variantu souhry nejhorších podmínek).
 vlivem realizace silnice R49 dojde k nárůstu emisí NOx a VOC, které jsou prekurzorem
tvorby přízemního ozónu. Lze tedy očekávat i mírný nárůst imisních hodnot ozónu. Oblasti
nárůstu však nelze pomocí standardních modelových nástrojů lokalizovat, neboť k jeho
tvorbě dochází postupně v atmosféře a často ve velké vzdálenosti od původních zdrojů emisí.
Jedná se však pouze o orientační zhodnocení, neboť hodnoty imisního pozadí v roce 2030 mohou
být výrazně odlišné od stávajících.
V zájmovém území tedy nebude vlivem provozu na hodnocené komunikaci v oblasti bytové
zástavby docházet s výjimkou oblastí v blízkosti portálů tunelů k překročení příslušných imisních
limitů. Na základě výsledků modelových výpočtů lze doporučit následující opatření pro další
stupně projektové dokumentace:
 pro tunelové úseky, jejichž vyústění se přibližuje k obytné zástavbě, budou vypracovány
samostatné rozptylové studie s návrhem odvětrání tak, aby byla zajištěna minimalizace
nárůstu imisní zátěže v obytné zástavbě. Konkrétně se jedná zejména o tunel Pozděchov (km
43,76 – 44,36) a o tunel Vizovice na km 34,58 – 35,54
 v místech, kde se povrchové úseky přibližují k obytné zástavbě sídel, bude navrženo
ozelenění okolí komunikace (valy, hrany zářezů atd.) s využitím druhů s vyšší schopností
pohlcovat prachové částice. Jedná se zejména o následující lokality: Ostrata, Veselá,
Zádveřice, Vizovice, Bratřejov, Pozděchov, Lačnov a Valašské Příkazy.
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Výstavba
V době výstavby nové komunikace lze očekávat nárůsty imisní zátěže zejména z pohledu
krátkodobých (hodinových) koncentrací. Na základě znalostí o kvalitě ovzduší v dané lokalitě a
umístění stavby vzhledem k zástavbě lze předpokládat, že vlastní provádění stavby nezpůsobí
překračování imisních limitů. Při plánování stavby a výběru dodavatele je však nutné preferovat
nasazení moderní techniky s nízkými emisními parametry. Období výstavby bude pro obyvatele v
bezprostřední blízkosti nové komunikace představovat určité zhoršení stavu ovzduší, jedná se
však o zhoršení dočasné, které lze dostupnými technickými a organizačními opatřeními omezit na
přípustnou míru.
Plochy staveniště bude též působit na okolí jako zdroj suspendovaných částic (prašného
aerosolu). Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic se bude jednat řádově o okruh několika
desítek či stovek metrů od staveniště. Bude záležet především na umístění ZS, technologické
kázni a systému kontroly, zda se podaří výrazně snížit negativní vliv stavby na bezprostřední
okolí, zejména při výstavbě v blízkosti obcí.
Negativní vlivy v průběhu výstavby je možné výrazně omezit např. kropením, oplachem aut před
výjezdem na komunikace, pravidelnou očistou povrchu příjezdových a odjezdových tras
staveništní dopravy apod.
Významným negativním vlivem budou emise z nákladních automobilů při přepravě přebytečné
zeminy na místo trvalého uložení, především ze střední části trasy. Při přepravě 10 m3 na jednom
automobilu se jedná o cca 400 000 jízd v každém směru.
Případné deponie výkopového materiálu bude třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní vliv na obyvatelstvo (zejména prašnost).
Demolice budou prováděny postupným rozebíráním s opatřeními proti prašnosti (kropení), při
případném rozebírání eternitových krytin je nutno dodržovat požadavky vyhlášky č. 394/2006.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.2 Vliv na ovzduší a klima:
Z provedeného hodnocení vyplývá, že výstavba rychlostní komunikace nebude mít podstatný vliv
na klima v jejím okolí.
Převedením dopravy na novou komunikaci poklesnou emise z dopravy v intravilánech obcí,
z titulu dopravy nebudou nikde překračovánu povolené limity.
Vyšší nárůst imisí je nutno očekávat v místech odvětrání tunelů.
Největším problémem se jeví doprava přebytečného výkopového materiálu na místo uložení.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
D.I.3.1 Hluk
PPoozznn.. O
Ozznnaaččeenníí vvaarriiaannttvvZZááddvveeřřiiccíícchhsseevvee ssttuuddiiii aavvddookkuum
meennttaaccii nneesshhoodduujjee ––vvyyssvvěěttlleenníívviizzkkoonneecckkaapp..BB..II..55..

Provoz na komunikacích je považován za liniový zdroj hluku. K emisi hluku bude docházet jak v
průběhu výstavby silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění stavebních prací,
tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Provoz
Předmětem Hlukové studie, která tvoří přílohu B.2 dokumentace, je posouzení hlukové zátěže
v okolí záměru u stávajících obytných objektů a v zónách určených dle ÚP k bydlení.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Vyhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru nejbližší zástavby odpovídá
vládnímu nařízení č.148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Výpočet je proveden pro rok 2030.
Způsob zpracování
Výpočet ekvivalentních hladin hluku pro dobu denní a noční byl proveden programem SoundPlan
v. 6.5, který pracuje v modelu 3D, umožňuje tedy do výpočtu zahrnout s dostatečnou přesností
vliv členitosti terénu s veškerými terénními nerovnostmi a sklony povrchu (podrobněji viz kap.
D.V.).
Grafický výstup je v hlukové studii uveden pro hlukovou situaci ve výšce 3,0m nad terénem
(zhruba výška oken 1. nadzemního podlaží) pro noční dobu, která v tomto případě odpovídá
z hlediska plnění hygienických limitů nepříznivějšímu období.
V tabulkách výpočtových bodů jsou hladiny hluku uvedeny v obou dobách (denní i noční) ve
výškách charakterizujících hlukovou hladinu v jednotlivých patrech obytných domů (cca 2,5m,
5,5m, 8,5m, atd. dle výšky objektu). Výpočet pro chráněný venkovní prostor staveb je proveden
ve vzdálenosti 2m před dotčeným objektem.
V modelových situacích byl zkoumán vliv předpokládané hlukové emise z dopravy po nově
navrhované komunikaci R49 (resp. stávající I/49 v 0-variantě), dále po komunikacích I/57, I/69,
II/489, II/491, II/492 a některých komunikacích III. třídy v předmětných úsecích.
Plochy určené dle územního plánu k zastavění pro obytné účely jsou v současnosti využívány
převážně pro zemědělské účely, resp. doplňují intravilán posuzovaných lokalit. Německá norma
RLS 90 použitá ve výpočtu uvažuje veškerý terén jako odrazivý, vypočtené výsledky jsou tedy
zvláště u vzdálenějších objektů maximálně na straně bezpečnosti. Jako pohltivé byly do modelu
zadány pouze plochy vzrostlého lesa.
Výpočet ekvivalentních hladin hluku
Vlastní výpočet ekvivalentních hladin hluku programem SoundPlan byl proveden po
namodelování lokality v těchto krocích:


výpočet hladin hluku v době denní a noční ve výpočtových bodech v chráněném venkovním
prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb - 0-varianta v r. 2030 (bez realizace R49)
a dále aktivní varianty v r. 2030 (s realizací R49 s alternativně řešenými úseky)



při překročení přípustných hladin hluku u chráněných objektů byl proveden návrh a výpočet
protihlukových opatření pro splnění limitů 60/50 dB pro emisi hluku z dopravy po R49



výpočet izofon v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb
v době noční ve výšce charakterizující zhruba výšku 1. nadzemního podlaží – 0-varianta,
aktivní varianty s navrhovanými PHS ve výhledovém r. 2030

Pozn.: V posuzovaných rozvojových zónách určených dle ÚP pro bydlení, kde v současné době není
známo výsledné řešení zástavby byl výpočet řešen formou „netlumených“ izofon, tzn. izofon bez zahrnutí
stínícího a tlumícího vlivu budov a nemohlo být přistoupeno k modelovým výpočtům hlukového zatížení
fasád budoucích objektů. Vzhledem k charakteru stávající zástavby v okolních lokalitách předpokládáme,
že případné chráněné objekty v předmětných zónách budou maximálně dvoupodlažní. Výpočty
v uvedených rozvojových zónách byly tedy provedeny pro výšku 2,5 a 5,5m nad terénem. Modelace
hlukového zatížení fasád jednotlivých chráněných objektů v konkrétních zastavěných lokalitách bude
provedena v dalším stupni dokumentace.

Pro srozumitelnost a srovnání jsou výsledky výpočtů zaneseny v hlukové studii do tabulek
charakteristických výpočtových bodů znázorňujících akustické poměry v horizontu r. 2030 pro
dva stavy: bez realizace záměru (0-varianta), s realizovaným záměrem (základní varianta)
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v dotčených lokalitách, v mapách jsou zakresleny hlukové poměry v posuzované oblasti. Výtah
z těchto tabulek, charakterizující změny v hlukové situaci v důsledku realizace záměru jsou pro
typické body zástavby uvedeny v kap. B.III.4.
Návrh protihlukových opatření
Posuzované lokality v území lze rozdělit do dvou skupin:


lokality bez návrhu PHS (pro splnění limitů 60/50 dB z dopravy po R49 není objektivně
nutná realizace PHS)



lokality s návrhem PHS
Lokality bez návrhu PHS

Je nutné uvést, že do modelového výpočtu nebyly jako liniové zdroje hluku zahrnuty místní
komunikace nižší třídy, tudíž hodnoty pro 0-variantu vyjadřují pouze příspěvek hluku od zadaných
(uvažovaných) komunikací a neodpovídají hodnotám, které by byly v dané lokalitě reálně zjištěny
při kontrolním měření. Hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pod hranicí 40 dB nezahrnují hluk
z místní dopravy ani hluk pozadí (zpěv ptáků, štěkot psa, šumění vody).
Výpočtové body na okraji zón obcí (vymezené dle ÚP k bydlení) nejblíže k posuzované
komunikaci odpovídají maximálně dvoupodlažním objektům, ve výpočtu není však zahrnut odraz
zvuku na fasádách jednotlivých objektů. Podrobné zhodnocení je uvedeno v příloze B.2
Tab. 74 Přehled lokalit bez návrhu PHS
Obec
Fryšták

Vítová

ZOO
Lešná
Lukov

Štípa

Velíková

Komentář
Po realizaci záměru zůstane ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
víceméně v úrovni hodnot vypočtených pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Ve všech
zvolených referenčních bodech budou splněny stanovené hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční
období.
Po realizaci záměru zůstane ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
víceméně v úrovni hodnot vypočtených pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Ve všech
zvolených referenčních bodech budou splněny stanovené hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční
období.
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
oproti hodnotám vypočteným pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Ve všech zvolených
referenčních bodech budou splněny stanovené hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční období.
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
situovaných na J okraji obce oproti hodnotám vypočteným pro stejné výhledové období bez realizace
záměru (0-varianta). Akustické poměry u obytných objektů podél stávající průtahové komunikace
zůstanou ve srovnání s variantou bez realizace záměru v úrovni (dominantním zdrojem hluku je
v tomto případě zmíněná průtahová komunikace). Ve všech zvolených referenčních bodech budou
splněny stanovené hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční období , pro obytné objekty situované
podél stávající silnice II/491 platí ve výhledovém období limity staré hlukové zátěže 70/60 dB.
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
situovaných na SV okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49) oproti hodnotám vypočteným
pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Akustické poměry u obytných objektů podél
stávající průtahové komunikace zůstanou ve srovnání s variantou bez realizace záměru v úrovni
(dominantním zdrojem hluku je v tomto případě právě zmíněná průtahová komunikace). Ve všech
referenčních bodech situovaných nejblíže k rychlostní komunikaci R49 budou splněny stanovené
hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční období, pro obytné objekty situované podél stávající
silnice II/491 platí ve výhledovém období bez rozdílu variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB.
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
situovaných na JZ okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49) oproti hodnotám vypočteným
pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Akustické poměry u obytných objektů podél
stávající průtahové komunikace III/4916 se ve srovnání s variantou bez realizace záměru sníží (o cca 4
dB). Ve všech referenčních bodech situovaných nejblíže k rychlostní komunikaci R49 budou splněny
stanovené hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční období, pro obytné objekty situované podél
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Obec
Hrobice
Hvozdná

Březová

Slušovice

Lhotsko

Prlov
Lačnov

Horní
Lideč

Študlov

Střelná

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

Komentář
stávající silnice II/491 platí ve výhledovém období bez rozdílu variant limity staré hlukové zátěže
70/60 dB.
Po realizaci záměru se zlepší akustické poměry u obytných objektů podél stávající průtahové
komunikace III/4916 ve srovnání s variantou bez realizace záměru, a to až o téměř 4 dB (ve
výhledovém období bez rozdílu variant platí limity staré hlukové zátěže 70/60 dB).
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u dotčených chráněných objektů situovaných
nejblíže k novostavbě R49 oproti hodnotám vypočteným pro stejné výhledové období bez realizace
záměru. Akustické poměry u obytných objektů podél stávající průtahové komunikace II/491 zůstanou
ve srovnání s variantou bez realizace záměru v úrovni, resp. mírně poklesnou (dominantním zdrojem
hluku je v tomto případě právě zmíněná průtahová komunikace). Ve všech nejbližších referenčních
bodech budou splněny stanovené hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční období pro hluk
z dopravy po R49.
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
situovaných na J a JV okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49) oproti hodnotám
vypočteným pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Ve všech referenčních bodech
situovaných nejblíže k rychlostní komunikaci R49 budou splněny stanovené hygienické limity 60/50
dB pro denní/noční období.
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
situovaných na Z okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49) oproti hodnotám vypočteným
pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Akustické poměry u obytných objektů podél
stávající průtahové komunikace III/4916 se ve srovnání s variantou bez realizace záměru mírně zlepší,
resp. zůstanou na stejné úrovni. Ve všech referenčních bodech situovaných nejblíže k novostavbě
komunikace R49 budou splněny stanovené hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční období pro
hluk z dopravy po R49, pro obytné objekty situované podél stávající silnice III/4916 platí ve
výhledovém období bez rozdílu variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB.
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
situovaných na J okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49) oproti hodnotám vypočteným
pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Naopak akustické poměry u obytných objektů podél
zlepší (místy téměř o 13 dB), což je důsledek poklesu tranzitní dopravy po stávající I/49. Ve všech
referenčních bodech situovaných nejblíže k novostavbě komunikace R49 budou splněny stanovené
hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční období pro hluk z dopravy po R49, pro obytné objekty
situované podél stávající silnice I/49 platí ve výhledovém období bez rozdílu variant limity staré
hlukové zátěže 70/60 dB.
Po realizaci záměru se výrazně zlepší akustické poměry u obytných objektů podél stávající průtahové
komunikace III/4916 ve srovnání s variantou bez realizace záměru, a to až o 14 dB (ve výhledovém
období bez rozdílu variant platí limity staré hlukové zátěže 70/60 dB).
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
situovaných na S, SV okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49) oproti hodnotám
vypočteným pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Ve všech referenčních bodech
situovaných nejblíže k rychlostní komunikaci R49 budou splněny stanovené hygienické limity 60/50
dB pro denní/noční období.
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
situovaných na Z okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49) oproti hodnotám vypočteným
pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Akustické poměry u obytných objektů podél
stávající průtahové komunikace I/57 (I/49) se ve srovnání s variantou bez realizace záměru naopak
zlepší. Ve všech referenčních bodech situovaných nejblíže k novostavbě komunikace R49 budou
splněny stanovené hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční období pro hluk z dopravy po R49, pro
obytné objekty situované podél stávající silnice I/57 (I/49) platí ve výhledovém období bez rozdílu
variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB, v ochranném pásmu dráhy jsou za hraniční považovány
hodnoty 60/55 dB pro hluk ze železnice. Dominantním liniovým zdrojem hluku je v centrální části
obce železnice, což je dobře patrné z grafického znázornění izofon (viz příloha B.2), a dále průtahová
komunikace I/57 (I/49).
Po realizací rychlostní komunikace R49 se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených
chráněných objektů situovaných na S okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49) oproti
hodnotám vypočteným pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Ve všech referenčních
bodech situovaných nejblíže k R49 budou splněny stanovené hygienické limity 60/50 dB pro
denní/noční období.
Po realizaci rychlostní komunikace R49 se výrazně sníží ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých
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Komentář
dotčených chráněných objektů situovaných podél stávající komunikace I/49 v centrální části obce
oproti hodnotám vypočteným pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Akustické poměry
v předmětné lokalitě zcela dominantně ovlivňuje železnice, tudíž hodnoty ekvivalentní hladiny hluku u
obytných objektů podél trati č.280 I/57 (I/49) zůstanou ve srovnání s variantou bez realizace záměru na
stejné úrovni. Ve všech referenčních bodech situovaných nejblíže k novostavbě komunikace R49
budou splněny stanovené hygienické limity 60/50 dB pro denní/noční období pro hluk z dopravy po
R49, pro obytné objekty situované podél stávající silnice I/57 (I/49) platí ve výhledovém období bez
rozdílu variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB, v ochranném pásmu dráhy jsou za hraniční
považovány hodnoty 60/55 dB pro hluk ze železnice.

Lokality s návrhem PHS
Za efektivní výškovou a délkovou úroveň systému protihlukových clon je pokládán takový návrh
parametrů clon, kdy při změně geometrických charakteristik clony již nedošlo k významnému
poklesu hodnot ekvivalentní hladiny hluku v referenčních bodech. Za hraniční výšku PH stěny je
v tomto případě považována výška 6,0m, další zvyšování stěny není účelné ani účinné. Větší
účinnosti je možné dosáhnout nadstandardním opatření tj. takovým, které zajistí snížení hladiny
hluku pod povolené limity 50 dB v noci a 60 dB ve dne. Prakticky to znamená uzavření některých
úseků v místech, kde nevyhovuje návrh PHS tak, aby hluk neunikal (např. zakrytí, tunel). Kromě
toho, že takovéto opatření je mimořádně nákladné, vyžaduje i další opatření (případné větrání,
bezpečnostní a protipožární opatření apod.).
Protu uvnitř nejbližších chráněných objektů, kde nebude splněn hygienický limit pro chráněný
venkovní prostor stavby navrhujeme provést akustický monitoring a případně přistoupit
k provedení ochranných opatření přímo na jejich fasádách, aby byly splněny hygienické limity
alespoň pro chráněný vnitřní prostor staveb (tzn. např. výměnu oken za okna s vyšší vzduchovou
neprůzvučností). Krajní možností řešení nadlimitní hlukové zátěže u nejbližších chráněných
objektů (přes maximální snahu odclonit objekty pomocí PHS) je rovněž změna účelu užívání
objektů, resp. jejich výkup.
Ostrata
Po realizaci záměru se výrazně zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených
chráněných objektů situovaných na J a JZ okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49)
oproti hodnotám vypočteným pro stejné výhledové období bez realizace záměru. Vypočtené
ekvivalentní hladiny hluku se v dané oblasti v chráněném venkovním prostoru staveb pohybují bez
protihlukových stěn mezi 55,0 až 62,2 dB v době denní a mezi 50,3 až 57,5 dB v době noční.
Nejvyšší přípustné hodnoty (60/50 dB) pro emisi hluku jsou tedy ve zvolených charakteristických
bodech překročeny v nočním období.
Pro snížení nadměrné akustické zátěže z dopravy po R49 u dotčených chráněných objektů byla po
levé straně komunikace (ve směru staničení) navržena PHS 4,0-6,0 m/cca 590 m, která přinese
snížení hladiny hluku až o 7,0 dB. Avšak i přes navrhované technické opatření zůstane u obytného
objektu situovaného nejblíže k silnici R49 vypočtená ekvivalentní hladina hluku v nočním období
mírně nadlimitní (o 0,5 dB).
Veselá
Po realizaci záměru se zvýší ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných
objektů situovaných na V okraji obce (nejblíže k posuzované komunikaci R49) oproti hodnotám
vypočteným pro stejné výhledové období bez realizace záměru.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku se v dané oblasti v chráněném venkovním prostoru staveb
pohybují bez protihlukových stěn mezi 56,2 až 67,4 dB v době denní a mezi 51,1 až 62,5 dB v době
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noční. Nejvyšší přípustné hodnoty (60/50 dB) pro emisi hluku jsou tedy ve všech zvolených
charakteristických bodech překročeny v nočním období.
Pro snížení nadlimitní akustické zátěže z dopravy po R49 u dotčených chráněných objektů byla po
pravé straně komunikace (ve směru staničení) navržena PHS 5,0-6,0 m/cca 940 m, která přinese
snížení hladiny hluku až o téměř 6,0 dB. Avšak i přes navrhované technické opatření zůstane u
nejbližších obytných objektů vypočtená ekvivalentní hladina hluku v nočním období nadlimitní (až
o 7,5 dB).
Nejbližší okraj jedné za zón určených dle ÚP k bydlení je vzdálen od osy komunikace cca pouhých
cca 70m. Taková vzdálenost není pro útlum nadměrné emise hluku z dopravy po předmětném
úseku R49 ani za předpokladu realizace navrhované PHS dostatečná, proto doporučujeme zvážit
změnu ÚP a vymezenou zónu vyřadit z ploch určených pro bydlení.
Lípa
Po realizaci záměru se ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených soliterních chráněných
objektů situovaných nejblíže ke komunikaci R49 místy zvýší, místy sníží, resp. zůstane v úrovni
hodnot vypočtených pro stejné výhledové období bez realizace záměru.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku se v chráněném venkovním prostoru zvolených nejbližších
objektů pohybují bez protihlukových stěn mezi 51,9 až 72,6 dB v době denní a mezi 46,2 až 66,0
dB v době noční. Nejvyšší přípustné hodnoty (60/50 dB) pro emisi hluku jsou tedy ve všech
zvolených charakteristických bodech (vyjma nejvzdálenějšího LP05) překročeny v denním i
nočním období. Pro obytné objekty situované podél stávající silnice II/491 platí ve výhledovém
období bez rozdílu variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB, v ochranném pásmu dráhy
(referenční bod LP06) jsou za hraniční považovány hodnoty 60/55 dB pro hluk ze železnice.
Pro snížení nadměrné akustické zátěže z dopravy po R49 u dotčených chráněných objektů byla po
pravé straně komunikace (ve směru staničení) na mostě navržena PHS 6,0m/cca 520 m, která
přinese snížení hladiny hluku až o téměř 11,0 dB. Avšak i přes navrhované technické opatření
zůstane u nejbližších obytných objektů vypočtená ekvivalentní hladina hluku v nočním období nad
hranicí 50 dB. Výpočet však dokládá, že emise hluku z dopravy po komunikaci R49 je ve všech
referenčních bodech podlimitní (pod 50 dB), ostatní uvažované liniové zdroje hluku (II/491,
železnice) jsou ve smyslu akustickém pro zvolené body dominantní.
Pozn.: Pro chráněný venkovní prostor sportovního areálu (VLP01) je rozhodující ekv. hladina hluku
v denním období (tzn. po dobu využití)

Z porovnání vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech
vyplývá, že z akustického hlediska mají obě varianty zhruba stejný vliv na hlukové poměry
v posuzované lokalitě, mírně příznivěji vychází v tomto ohledu červená varianta oproti variantě
zelené.
Zádveřice
Po realizaci záměru se ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
situovaných nejblíže ke komunikaci R49 převážně sníží, resp. zůstane v úrovni hodnot vypočtených
pro stejné výhledové období bez realizace záměru.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku se v chráněném venkovním prostoru zvolených nejbližších
objektů pohybují bez protihlukových stěn mezi 53,1 až 70,9 dB v době denní a mezi 47,1 až
64,8 dB v době noční. Nejvyšší přípustné hodnoty (60/50 dB) pro emisi hluku jsou tedy většině ze
zvolených charakteristických bodů situovaných nejblíže k posuzované komunikaci R49 překročeny
v denním i nočním období. Pro obytné objekty situované podél stávajících silnic II/492, III/0495,
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III/0496 platí ve výhledovém období bez rozdílu variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB. Hluk
z uvedených stávajících komunikací je pro zmíněné nejbližší objekty dominantní.
Pro snížení nadměrné akustické zátěže z dopravy po R49 u dotčených chráněných objektů byly
podél předmětné komunikace oboustranně navrženy PHS 2,0-6,0m v délcecca 800m a PHS 3,05,5 m v délce cca 1820 m které přinesou snížení hladiny hluku až o více než 8,0 dB. Avšak i přes
navrhované technické opatření zůstane u nejbližších obytných objektů a v zónách vymezených
k budoucímu bydlení vypočtená ekvivalentní hladina hluku v nočním období nad hranicí 50dB.
Výpočet dále dokládá, že stávající komunikace II. a III. třídy jsou dominantním zdrojem hluku pro
chráněné objekty situované podél nich.
Pro chráněný venkovní prostor sportovního areálu (VZ01) je rozhodující ekv. hladina hluku
v denním období (tzn. po dobu využití)
Nejbližší okraj zón určených dle ÚP k bydlení těsně sousedí s tělesem novostavby komunikace.
Taková vzdálenost není pro útlum nadměrné emise hluku z dopravy po předmětném úseku R49 ani
za předpokladu realizace navrhovaného systému PHS dostatečná, proto doporučujeme zvážit
změnu ÚP a vymezené zóny vyřadit z ploch určených pro bydlení.
Z porovnání vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech
vyplývá, že z akustického hlediska mají vliv na hlukové poměry u objektů situovaných nejblíže k
novostavbě R49 varianty červená i hnědá. Hnědá varianta o poznání více zatěžuje nejbližší objekty
situované po levé straně komunikace R49, hodnoty emise hluku z dopravy po I/49 však
nepřekračují limity staré hlukové zátěže (70/60 dB), která se na stávající I/49 vztahuje. Z výsledků
výpočtu je dále patrné, že v případě realizace červené varianty se zvýší akustická zátěž u objektů
situovaných podél stávajících průtahových komunikací III. třídy č. 0495 a 0496 vlivem
několikanásobně vyššího dopravního zatížení na uvedených komunikacích (3,5-krát více) oproti
intenzitám dopravy uvažovaným v hnědé variantě.
Vizovice
Po realizaci záměru se ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
podél stávající průtahové I/49 převážně sníží (místy výrazně), hluková zátěž naopak vzroste u
objektů situovaných v J části obce, kde v současné době není žádný významný liniový zdroj hluku,
resp. zůstane v úrovni hodnot vypočtených pro stejné výhledové období bez realizace záměru.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku se v chráněném venkovním prostoru nejbližších zvolených
objektů pohybují bez protihlukových stěn mezi 44,5 až 66,5 dB v době denní a mezi 40,1 až 62,1
dB v době noční. Nejvyšší přípustné hodnoty (60/50 dB) pro emisi hluku jsou tedy ve většině ze
zvolených charakteristických bodů situovaných nejblíže k posuzované komunikaci R49 překročeny
v denním i nočním období. Pro obytné objekty situované podél stávající silnice I/49, platí ve
výhledovém období bez rozdílu variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB. Hluk ze stávající I/49
je pro zmíněné nejbližší objekty dominantní.
Pro snížení nadměrné akustické zátěže z dopravy po R49 u dotčených chráněných objektů byl
podél předmětné komunikace oboustranně navržen systém PHS proměnné výšky 2,0-5,5m/ po levé
straně celkové délky cca 2290m, po pravé straně celkové délky cca 2600m, který přinese snížení
hladiny hluku až o více než 8,0 dB. Avšak i přes navrhované technické opatření zůstane u
nejbližších obytných objektů a v zónách vymezených k budoucímu bydlení vypočtená ekvivalentní
hladina hluku v nočním období nad hranicí 50 dB. Výpočet dále dokládá, že stávající komunikace
I/49 je dominantním zdrojem hluku pro chráněné objekty podél ní situované.
Nejbližší okraj zón určených dle ÚP k bydlení těsně sousedí s tělesem novostavby komunikace.
Taková vzdálenost není pro útlum nadměrné emise hluku z dopravy po předmětném úseku R49 ani
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za předpokladu realizace navrhovaného systému PHS dostatečná, proto doporučujeme zvážit
změnu ÚP a vymezené zóny vyřadit z ploch určených pro bydlení.
Z porovnání vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech
vyplývá, že z akustického hlediska je pro nejbližší chráněné objekty jednoznačně příznivější fialová
varianta, jejíž realizace (absence MÚK Vizovice) však naopak nepříznivě ovlivňuje dopravní,
potažmo hlukové poměry podél stávající komunikace III. č. 0496 třídy ze Zádveřic do Vizovic.
Z pohledu zatížení obytných objektů podél uvedené komunikace v Zádveřicích emisí hluku se tudíž
jako příznivější jeví červená varianta.
Bratřejov (Lhotsko)
Po realizaci záměru se ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených chráněných objektů
podél stávající průtahové I/49 výrazně sníží, hluková zátěž naopak vzroste (místy značně) u objektů
situovaných v J části obce a soliterních obytných domů, kde v současné době není žádný významný
liniový zdroj hluku, v porovnání s hodnotami vypočtenými pro stejné výhledové období bez
realizace záměru.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku se v chráněném venkovním prostoru nejbližších zvolených
objektů pohybují bez protihlukových stěn mezi 40,9 až 65,3 dB v době denní a mezi 34,0 až 60,9
dB v době noční. Nejvyšší přípustné hodnoty (60/50 dB) pro emisi hluku jsou tedy ve většině ze
zvolených charakteristických bodů situovaných nejblíže k posuzované komunikaci R49 překročeny
v denním i nočním období. Pro obytné objekty situované podél stávající silnice I/49, platí ve
výhledovém období bez rozdílu variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB. Hluk ze stávající I/49
je pro zmíněné nejbližší objekty dominantní.
Pro snížení nadměrné akustické zátěže z dopravy po R49 u dotčených chráněných objektů byl
podél předmětné komunikace oboustranně navržen systém PHS proměnné výšky 2,0-6,0m/ po levé
straně celkové délky cca 646 m, po pravé straně celkové délky cca 726m, který přinese snížení
hladiny hluku až o více než 12,0 dB. Avšak i přes navrhované technické opatření zůstane u jednoho
nejbližšího obytného objektu (B10) vypočtená ekvivalentní hladina hluku v nočním období nad
hranicí 50 dB. Výpočet dále dokládá, že stávající komunikace I/49 je dominantním zdrojem hluku
pro chráněné objekty podél ní situované.
Nejbližší okraj zón určených dle ÚP k bydlení je dostatečně vzdálen od tělesa, a případná budoucí
zástavba není tudíž ohrožena nadměrnou emisí hluku z dopravy po R49.
Z porovnání vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech
vyplývá, že z akustického hlediska má oranžová varianta s tunelem příznivější vliv na hlukové
poměry u chráněných objektů ve Lhotsku situovaných nejblíže k tělesu komunikace R49 oproti
variantě základní (cca o 2-4 dB).
Z porovnání vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech
vyplývá, že z akustického hlediska nelze jednoznačně říci, která z variant je pro posuzovanou
lokalitu (Bratřejov – Na Chrámečném) příznivější. Tmavě modrá varianta přináší zlepšení hlukové
situace (cca o 3 dB) objektům B06 – B08, červená varianta zase akusticky odlehčí chráněným
objektům B01-B03. Z pohledu ostatních objektů a jejich hlukové zátěže jsou obě varianty
rovnocenné.
Pozděchov
Po realizací záměru se v uvedené lokalitě ekvivalentní hladina hluku u jednotlivých dotčených
chráněných objektů podél stávající průtahové I/49 výrazně sníží, hluková zátěž naopak vzroste
(místy značně) u objektů situovaných v J části obce a soliterních obytných domů, kde v současné
době není žádný významný liniový zdroj hluku, v porovnání s hodnotami vypočtenými pro stejné
výhledové období bez realizace záměru.
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Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku se v chráněném venkovním prostoru nejbližších zvolených
objektů pohybují bez protihlukových stěn mezi 45,7 až 62,0 dB v době denní a mezi 40,7 až 56,5
dB v době noční. Nejvyšší přípustné hodnoty (60/50 dB) pro emisi hluku jsou tedy v některých
charakteristických bodech situovaných nejblíže k posuzované komunikaci R49, resp. k přivaděči
I/57 překročeny, a to převážně v nočním období. Pro obytné objekty situované podél stávající
silnice I/49, platí ve výhledovém období bez rozdílu variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB.
Hluk ze stávající I/49 je pro zmíněné nejbližší objekty dominantní.
Pro snížení nadměrné akustické zátěže z dopravy po R49 u dotčených chráněných objektů byla po
levé straně předmětné komunikace navržena PHS 4,0m/cca 112 m (těsně před portálem tunelu ve
směru staničení), pro odclonění nadměrné emise hluku z přivaděče I/57 byla po jeho pravé straně
navržena PHS 4,5-5,0m/cca 170m, čímž se sníží hladina hluku až o více než 6,0 dB. Navrhovaná
technická opatření zajistí u všech dotčených chráněných objektů dodržení limitní hladiny 50 dB
v nočním období. Výpočet dále dokládá, že stávající komunikace I/49 je dominantním zdrojem
hluku pro chráněné objekty podél ní situované.
Z vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech vyplývá, že
z akustického hlediska znamená vedení variantní světle modré trasy severněji v porovnání se
základní trasou pro soliterně stojící chráněné objekty, resp. pro obytné objekty situované na J okraji
Pozděchova zhoršení hlukových poměrů. Z tohoto pohledu se tudíž jako příznivější jeví červená
varianta.
Valašské Příkazy (Horní Lideč)
Po realizaci záměru v uvedené lokalitě ekvivalentní hladina hluku u chráněných objektů v S části
obce situovaných nejblíže k R49 vzroste jen místy, víceméně však zůstane v úrovni hodnot
vypočtených pro stejné výhledové období bez realizace záměru.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku se v chráněném venkovním prostoru nejbližších zvolených
objektů pohybují bez protihlukových stěn mezi 47,9 až 59,3 dB v době denní a mezi 44,2 až 54,9
dB v době noční. Nejvyšší přípustné hodnoty (60/50 dB) pro emisi hluku jsou tedy v některých
charakteristických bodech situovaných nejblíže k posuzované komunikaci R49 překročeny, a to
převážně v nočním období. Pro obytné objekty situované podél stávající silnice I/57 platí ve
výhledovém období bez rozdílu variant limity staré hlukové zátěže 70/60 dB, v ochranném pásmu
dráhy (referenční bod VP06) jsou za hraniční považovány hodnoty 60/55 dB pro hluk ze železnice.
Pro snížení nadměrné akustické zátěže z dopravy po R49 u dotčených chráněných objektů byla
vpravo podél předmětné komunikace navržena PHS proměnné výšky 3,0-4,5m/cca 1154 m, která
přinese snížení hladiny hluku místy o více než 8,0 dB. Avšak i přes navrhované technické opatření
zůstane u některých nejbližších obytných objektů vypočtená ekvivalentní hladina hluku v nočním
období nad hranicí 50dB. Výpočet však dokládá, že pro tyto referenční body je dominantním
liniovým zdroje hluku stávající komunikace I/57 (VP01), resp. železnice (VP06 – platí limity
60/55 dB).
Nejbližší okraj zón určených dle ÚP k bydlení je dostatečně vzdálen od tělesa, a případná budoucí
zástavba není tudíž ohrožena nadměrnou emisí hluku z dopravy po R49 (za předpokladu realizace
navrhovaných PH opatření).
Z porovnání vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech
vyplývá, že z akustického hlediska jsou pro nejbližší chráněné objekty situované vlevo od
novostavby komunikace R49 (Horní Lideč) obě varianty rovnocenné. Z pohledu hlukové zátěže
vpravo situovaných objektů ve Valašských Příkazech vyznívá mírně příznivěji základní varianta
oproti kosodélnému řešení MÚK.
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Návrh protihlukových stěn
Tab. 75 Navržené PHS
Obec
Ostrata
Veselá
Lípa

varianta
červená
červená
červená
zelená
červená

Zádveřice
hnědá

červená
Vizovice
fialová

červená
Bratřejov
tmavě modrá
červená
Pozděchov
světle modrá

Val. Příkazy

červená
oranžová

km
24,350 – 24,940
28,100 – 29,040
29,940 – 30,460
29,940 – 30,460
31,610 – 33,400
32,240 – 33,000
31,610 – 33,400
32,240 – 33,000
33,680 – 35,000
35,640 – 36,530
33,680 – 34,550
35,640 – 35,900
36,280 – 36,530
36,870 – 38,020
33,680 – 34,610
35,580 – 36,400
33,680 – 34,610
35,500 – 35,865
36,170 – 36,400
36,870 – 38,020
39,430–-39,860
40,760–-40,920
39,120 – 39,860
39,355 –39,635
39,355 – 40,155
43,680 – 43,790
12,300 – 12,470
40,980 – 41,140
43,020 – 43,930
44,700 – 45,500
43,020 – 43,930
44,590 – 45,150
podél I/57
53,600 – 54,740
53,600 – 54,740

Strana výška (m) Délka (m)
L
4,0-6,0
590
P
5,0-6,0
940
P
6,0
520
P
6,0
520
L
3,0-5,5
1820
P
2,0-6,0
800
L
3,0-5,5
1820
P
2,0-6,0
800
L
3,0-4,0
1345
L
2,0-5,5
945
P
3,0-5,0
870
P
2,0-3,5
260
P
3,0-5,5
270
P
3,0-4,0
1200
L
3,0-4,0
930
L
1,5-2,0
920
P
3,0-5,5
980
P
2,0
390
P
4,0-5,0
274
P
3,0-4,0
1200
L
4,0
488
L
3,0-6,0
158
P
2,0-4,0
726
L
3,0
280
P
2,5-3,5
835
L
4,0
112
P I/57
4,5-5,0
170
L
3,0-6,0
160
L
2,0
950
L
2,0-3,5
800
P
1,0-3,0
940
P
4,5-5,5
590
P
4,0-4,5
183
P
3,0-4,5
1154
P
3,0-4,5
1235

Ve výpočtu byly uvažovány protihlukové stěny zařazené minimálně do následujících kategorií: dle
ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti (na mostech a v těsné blízkosti obytné
zástavby - třídy A1) a dle ČSN EN 1793-2 do kategorie B2 (na mostech a v těsné blízkosti obytné
zástavby třídy B1) vzduchové neprůzvučnosti. Jejich konkrétní návrh, včetně návrhu materiálu,
bude řešen v samostatném projektu. Z estetického hlediska doporučujeme (tam, kde je to možné)
ozelenit stěny vegetací, zvláště ze strany přivrácené k obytným objektům.
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V některých lokalitách (např. Vizovice) by bylo možné nahradit protihlukové nadzářezové PHS
zemními valy a částečně tak využít přebytky z výkopů. Výhodou valů je jejich lepší začlenění do
krajiny, je možné je osázet dřevinami, budou působit lépe jak na obyvatele přilehlých obcí, tak na
řidiče. Je však nutné zdůraznit, že jejich využití vyžaduje široký zábor a jejich výška musí být pro
stejnou účinnost odclonění vyšší než výška navrhované PHS.
Použití nadstandardních opatření pro ochranu před hlukem nelze ekonomicky odůvodnit vzhledem
k poměrně řídké ochraňované zástavbě a postačující ochraně většiny objektů standardními PHS.
Porovnání variant
Podrobnější porovnání variant z akustického hlediska je uvedeno v příloze B.2, dále v textu je
uvedeno souhrnné porovnání jednotlivých alternativně řešených úseků:
 Varianty Lípa – obě varianty mají zhruba stejný vliv na hlukové poměry v posuzované
lokalitě, mírně příznivěji vychází v tomto ohledu červená varianta oproti variantě zelené.
 Varianty Zádveřice - hnědá varianta o poznání více zatěžuje hlukem nejbližší objekty
situované po levé straně komunikace R49, hodnoty emise hluku z dopravy po I/49 však
nepřekračují limity staré hlukové zátěže (70/60 dB), která se na stávající I/49 vztahuje. V
případě realizace červené varianty se zvýší akustická zátěž u objektů situovaných podél
stávajících průtahových komunikací III. třídy č. 0495 a 0496 vlivem několikanásobně vyššího
dopravního zatížení na uvedených komunikacích (3,5-krát více) oproti hnědé variantě.
 Varianty Vizovice - pro nejbližší chráněné objekty je jednoznačně příznivější fialová varianta,
jejíž realizace (absence MÚK Vizovice) však naopak nepříznivě ovlivňuje hlukové poměry
podél stávající komunikace III. č. 0496 třídy ze Zádveřic do Vizovic. Z pohledu zatížení
obytných objektů podél uvedené komunikace v Zádveřicích emisí hluku se tudíž jako
příznivější jeví červená varianta.
 Varianta Lhotsko - Bratřejov z akustického hlediska má oranžová varianta s tunelem
příznivější vliv na hlukové poměry u chráněných objektů situovaných nejblíže k tělesu
komunikace R49 oproti variantě červené. Tmavě modrá varianta přináší zlepšení hlukové
situace (cca o 3 dB) objektům B06 – B08, červená varianta zase akusticky odlehčí chráněným
objektům B01-B03. Z pohledu ostatních objektů a jejich hlukové zátěže jsou varianty
rovnocenné.
 Varianty Pozděchov - vedení variantní světle modré trasy severněji v porovnání se základní
trasou znamená pro soliterně stojící chráněné objekty, resp. pro obytné objekty situované na J
okraji Pozděchova zhoršení hlukových poměrů. Z tohoto pohledu se tudíž jako příznivější
jeví červená varianta.
 Varianty Horní Lideč - pro nejbližší chráněné objekty situované vlevo od novostavby
komunikace R49 (Horní Lideč) jsou obě varianty rovnocenné. Z pohledu hlukové zátěže
vpravo situovaných objektů ve Valašských Příkazech vyznívá mírně příznivěji základní
varianta oproti kosodélnému řešení MÚK.
Shrnutí
Byly posouzeny akustické poměry v okolí záměru ve výhledovém období r. 2030. Z výpočtového
modelu vyplývá, že po zohlednění clonícího vlivu navržených protihlukových bariér navrhovaných
pro jednotlivá variantní řešení trasy posuzované komunikace bude u většiny nejbližších chráněných
objektů v okolí předmětného úseku R49 hluková zátěž pod nejvyššími přípustnými hodnotami.
S ohledem na výsledky modelového výpočtu je zřejmé, že realizace protihlukových opatření v
lokalitách ve výše uvedených tabulkách jsou nutnou podmínkou pro snížení emise hluku v
chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním i venkovním prostoru staveb pod hraniční
hodnotu stanovených hygienických limitů. Vlivem zmíněných PHO dojde k poklesu ekvivalentních
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hladin hluku v charakteristických výpočtových bodech místy o více než 12 dB (Bratřejov) oproti
hodnotám bez zahrnutí stínícího efektu PH clon ve stejném výhledovém období (r. 2030). Přesto
limit 50 dB v nočním období není reálné v některých referenčních bodech z objektivních důvodů
dodržet (další změny parametrů - výška, délka - PH bariér již nepřinášejí výraznější účinek).
V takovém případě následně doporučujeme provést uvnitř dotčeného objektu akustický monitoring
a případně přistoupit k provedení ochranných opatření pro splnění hygienických limitů alespoň
v chráněném vnitřním prostoru stavby, nebo volit jiný způsob řešení nadměrné hlukové zátěže –
např. změna účelu užívání objektů, resp. jejich výkup.
V dalším stupni projektové dokumentace budou detailně zpracovány hlukové studie pro jednotlivé
lokality s upřesněním navrhovaných PHS a jejich parametrů a dále navrženy třídy zvukové izolace
oken, pokud by se přistoupilo k jejich výměně u objektů, kde nebude reálné splnit stanovené limitní
hodnoty ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru stavby.
V rámci přípravy stavby i po jejím uvedení do provozu doporučujeme provést akustický
monitoring, který ověří předpoklady a výpočty hlukové studie.
Výstavba
Jedním z faktorů působících na životní prostředí je hluk a zejména při výstavbě je hlučnost
stavebních mechanismů vnímána částí populace velmi negativně, protože se jedná o hluk zcela
odlišný od běžných zdrojů, které se v tom kterém místě denně vyskytují. Při výstavbě dojde
k emisím hluku především při provozu stavebních strojů, dopravních vozidel a výstavbě
jednotlivých objektů, případně při demolicích vozovky (Zádveřice). Lze očekávat, že největším
zdrojem hluku ve fázi výstavby bude těžká nákladní doprava a budování zemních těles, především
násypů (nasypávání a hutnění). Výrazný hluk budou způsobovat případné trhací práce při budování
hlubokých zářezů a tunelů. Návrh těchto prací bude konzultován s hygienickou stanicí a přilehlými
obcemi a práce budou prováděny tak, aby co nejméně obtěžovaly okolní zástavbu.
Dle vládního nařízení č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”
se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a v případě hluku
z výstavby se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době
pro nejhlučnější hodinu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb se stanoví součtem základní hladiny
hluku LAeq,T a příslušné korekce (dle přílohy č. 3), přihlížející k místním podmínkám a denní
době.
Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit po dobu od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 hod
Laeq 50 dB a po dobu od 22,00 do 6,00 hod Laeq 40 dB a od 7,00 do 21,00 hod Laeq 60 dB, a to 2
m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. Rozhodující je limit pro denní období, tj. 60 dB,
protože práce by neměly v noci probíhat.
Posoudit z hlukového hlediska vlivy výstavby je poněkud obtížné. Jedná se o stavbu liniového
charakteru, kde se stavební mechanismy budou pohybovat po linii výstavby a tedy hluk bude
vzhledem k „posluchačům“ proměnný, nejkritičtější období bude představovat výstavba v těsné
blízkosti zástavby. Hluk z výstavby nelze tedy v této fázi přesně stanovit, to bude možné až ve
vyšších stupních projektové dokumentace jednotlivých úseků, jejíž částí budou i ZOV. V
současném stadiu projektové dokumentace není znám dodavatel díla a proto výběr stavebních
mechanismů, které by mohly být nasazeny na stavbě byl odborně odhadnut na základě informací z
hlukových studií provedených pro stavby podobného typu v minulém období. Na základě
zkušeností získaných při posuzování podobných staveb jsou doporučeny typy stavebních
mechanismů s ohledem na minimální nutnou hlučnost a samozřejmě s ohledem na běžný stávající
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strojový park stavebních firem v ČR. V následující tabulce jsou uvedeny hladiny hluku při činnosti
stavebních strojů, které budou pravděpodobné nasazeny na stavbě.
Tab. 76 Orientační hodnoty hluku některých stavebních strojů pro výstavbu
Název stroje
Nákladní automobil Tatra
Automobil Avia
Automix
Betonová pumpa
Finišer
Nakladač CAT, HON
Živičná fréza
Rypadlo
Nakladač

LA [dB] v 10 m
80
77
76
74
67
76
73
73
80

Název stroje
LA [dB] v 10 m
Souprava na provádění pilot
78
Motorová sbíječka
84
Bourací kladiva
85
Jeřáb mobilní
70
Kompresor
65
Vibrační hutnící válec
72
Okružní pila
85
Vibrační pěch
68

V další fázi projektové dokumentace budou zpracovány zásady organizace výstavby tak, aby vlivy
ze stavby byly minimalizovány. Přesný počet a druh mechanizace nasazené na výstavbě záměru
bude upřesněn v prováděcích projektech jednotlivých staveb.
Podrobnější hlukovou studii na výpočet hluku z výstavby a případný návrh opatření ke snížení
hlukové zátěže z výstavby je možné zpracovat až na základě výše uvedených údajů. Hluková
studie pro hluk z výstavby bude zpracována po stanovení jednotlivých výstavbových etap a
vypracování podrobného plánu organizace stavby dle vybraných zhotovitelů stavby, pokud to bude
vyžadovat hygienická stanice.
Lze konstatovat, ze pokud budou dodrženy zásady uvedené v předchozím textu, nebudou stavební
práce v průběhu výstavby záměru zdrojem nadměrného hluku pro chráněná místa ve venkovním
prostoru.
Hluk bude vznikat i po dopravních trasách při navážení potřebných materiálů, ale především při
odvozu přebytečného výkopu. Způsob odvozu a trasy nejsou v této fázi známy a v průběhu další
přípravy je nutno využít všech možností pro minimalizaci hluku na okolních silnicích např.
využitím železnice. Množství přebytečného výkopu je velké a místa uložení nejsou zatím známa,
proto bude nutno tento problém vyřešit v dalším stupni PD a na základě výsledků stanovit
optimální řešení s minimálními dopady na životní prostředí.

D.I.3.2 Vibrace
Provoz
Vlastní doprava po rychlostní silnici nebude zdrojem vibrací s přímým vlivem na obytnou
zástavbu. Výjimku tvoří případně neudržované mostní závěry, kde může docházet k rytmickým
nárazům.
Výstavba
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp.
použitím speciálních technologií (ražení pilotů), příp. průjezdy těžkých nákladních automobilů
obytnou zástavbou (dopravní obsluha staveniště).
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat většinou v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby, vznik vibrací, které by měly vliv na statiku objektů se nepředpokládá. V místech, kde
nebude možno dodržet dostatečný odstup stavebních prací či přepravních tras od stávající zástavby
bude před a po výstavbě provedena statická prohlídka potencionálně dotčených objektů tak, aby
bylo možno identifikovat případné narušení statiky budov vlivem stavebních prací s následným
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uvedením do původního stavu. Při výstavbě by se neměla používat zařízení, které by způsobovaly
vibrace o hodnotách a frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny
z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních
objektů. To limituje možnosti použití strojů v dotyku se zástavbou, mimo zástavbu nebude
výkonnost strojů limitována.
Významným zdrojem otřesů bude případné používání trhavin ve skalních zářezech, při výstavbě
tunelů hloubených i ražených. V těchto případech budou zpracovány a odsouhlaseny projekty
trhacích prací s ohledem na nejbližší zástavbu.
Zdrojem vibrací v okolních obcích může být i nadměrná přeprava, související s přemisťováním
přebytečných výkopů.

D.I.3.3 Vlivy na radioaktivní, elektromagnetické záření
Při stavbě, dopravě materiálů ani provozu silnice nebude emitováno žádné radioaktivní nebo
elektromagnetické záření.
Pro výstavbu budou používány materiály, které splňují požadavky na ochranu před
radioaktivním zářením.

D.I.3.4 Vlivy na světelné znečištění
Pro účely zákona 86/2002 v platném znění (§2r), se rozumí světelným znečištěním viditelné
záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim
zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším
ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno.
Podle §50 odst. 3c zákona může obec obecně závaznou vyhláškou v oblasti opatření proti
světelnému znečištění regulovat promítání světelných reklam a efektů na oblohu.
Otázka světelného znečištění není jinak řešena, osvětlení vozovky projíždějícími automobily je
nutné z hlediska bezpečnosti. Lze pouze doporučit, aby z hlediska minimalizace světelného
znečištění nebyly osvětlovány MÚK a aby osvětlení odpočívek bylo směrováno pouze k zemi.
Vlivy na další fyzikální charakteristiky se nepředpokládají.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.3 Vliv na hlukovou situaci:
Realizace záměru sníží v obcích hladinu hluku na současně průjezdných komunikacích,
především silnici I/49 a I/57.
Na okrajích obcí, přilehlých k R49 dojde ke zvýšení hladiny hluku, redukované návrhem PHS,
přesto je v některých případech nereálné pomocí standardně navrhovaných technických opatření
dosáhnout dodržení požadovaných limitů v chráněném venkovním prostoru, resp. v chráněném
venkovním prostoru staveb. Situaci takových objektů je nutné dále řešit ochranou vnitřních
prostor, nadstandardní opatření jsou ekonomicky vysoce neefektivní.
V dalším stupni PD, případně samostatnou studií je nutno dořešit přesun zemin z výkopů na
definitivní místo uložení.
Doporučení:
 v rámci DÚR jednotlivých úseků bude upřesněn rozsah PHS ve smyslu dokumentace EIA bez
nadstandardních opatření,
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 posoudit hluk z výstavby, případně na dopravních trasách, pokud to bude požadovat
hygienická stanice,
 výstavba odsouhlasených PHS a výměna oken bude probíhat současně s realizací rozšíření,
 v územních plánech jednotlivých obcí zohlednit průběh 50 dB izofony v noci a nepovolovat
zde bytovou zástavbu,
 po realizaci doporučujeme provést měření pro ověření předpokladů hlukových studií.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Provoz

D.I.4.1 Povrchové vody
Vlivy předkládané stavby na vodní poměry v území jsou v zásadě dvojího typu:


vlivy z umístění stavby (vlivy na průtoky a kvantitativní charakteristiky hydrologického
režimu vlivem nových zpevněných ploch, křížení vodních toků, ovlivnění inundačních a
záplavových území, ovlivnění vodních zdrojů, vliv na podzemní vody, úprava melioračních
systémů v krajině)



vlivy z provozu stavby (vliv na jakostní charakteristiky vod).

Jednotlivé oblasti potenciálních vlivů rychlostní komunikace jsou pojednány dále v textu,
detailně se touto problematikou zabývá příloha B.6.2. Dokumentace – Hydrotechnické
posouzení.
Vliv na průtoky a kvantitativní charakteristiky hydrologického režimu
Zpevněním povrchu komunikace vzniknou nové nepropustné plochy, které přispějí k urychlení
povrchového odtoku. Hydrologický režim povodí bude ovlivněn nejen zvýšením odtokového
koeficientu povodí, ale vzhledem k vedení tělesa komunikace místy na násypech, může
v určitých profilech vzniknout nová orografická rozvodnice. V profilech hlubších zářezů, kde je
kóta základové spáry komunikace založena pod maximální úroveň hladiny podzemních vod,
může mít stavba vliv na odtok podpovrchový. Ten představuje odtok hypodermický a podzemní.
Odvodnění komunikace bude zajišťováno systémem dešťové kanalizace a příkopy. Přírůstek
odtoku v povodí vlivem odtékající vody ze zpevněné plochy komunikace při přívalových deštích
je stanoven pro jednotlivé dotčené vodní toky v kap. 3.1 přílohy B.6.2.
Míra ovlivnění příspěvkem z nových zpevněných ploch komunikace na stabilitu koryt a příčných
objektů je s ohledem na dobu trvání srážky dána především velikostí povodí recipientu a
velikosti odvodňované plochy.
Změna odtoku vyvolaná v jednotlivých povodích realizací komunikace se na průtoku více
vodných toků, které v předmětném území představují páteřní toky, významně neprojeví.
Vzhledem k tomu, že jsou tyto toky ovlivněny v dolních partiích, nelze předpokládat ani
synchronizaci odtoku z nové komunikace a z přirozeného povodí recipientů Jedná se především
o tok Dřevnice, Lutoninka či Senice.
U drobných vodních toků, do kterých jsou plochy komunikace odvodňovány, zvyšují nové
plochy komunikace velikost efektivního deště úměrně k velikosti zpevňované plochy. Význam
zvýšení povrchového odtoku vlivem výstavby komunikace bude stoupat s klesající plochou
povodí recipientu, do kterého jsou příslušné úseky komunikace odvodňovány.
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Z porovnání výsledků ovlivnění průtoků a hydrologických charakteristik toků vyplývá, že při
přívalovém dešti odpovídá míra ovlivnění průtoků především velikosti plochy povodí dotčeného
toku a velikosti odvodňované plochy. Také vzhledem k faktu, že průtok z komunikace a z povodí
nemusí kulminovat současně, lze míru ovlivnění režimu povrchových vod generelně pro celou
komunikaci určit jen velmi obtížně.
Pro zamezení negativního ovlivnění stability příčných profilů těchto recipientů je navržena
ochrana v podobě retenčních nádrží. Ty slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému
řízenému odtoku do recipientu.Vzhledem ke stupni projektové dokumentace, která je
podkladovým materiálem pro toto posouzení, nejsou charakteristiky navržených retenčních
nádrží detailně definovány. V navazujícím stupni projektové dokumentace je nutno upřesnit na
základě požadavků správců vodních toků a znalosti podrobných charakteristik jednotlivých
vodních toků jejich řešení a zohlednit zajištění stability koryt recipientů a dostatečné kapacity
příčných objektů. Lokalizace retence může být zvolena prakticky kdekoli nad nejbližším
nevyhovujícím průtočným profilem na toku. Rozdělení dešťových retenčních nádrží na
jednotlivé objekty dle technické studie stavby je přehledně uvedeno na str. 14 – 15 přílohy B.6.2.
a zakresleno v příloze A.5.
Vliv na jakostní charakteristiky vod
Z kvalitativního hlediska obsahuje voda stékající z povrchu silnice řadu kontaminantů (chloridy
ze zimní údržby, ropné látky, nerozpuštěné látky, stopy fosforu, olova a zinku), které mohou mít
vliv na povrchové a podzemní vody. Koncentrace kontaminantů se mění v závislosti na dopravní
zátěži na silnici. V Tab. 77 je uveden přehled potenciálních kontaminantů obsažených v dešťové
vodě odtékající ze silnice.
Z kontaminantů vznikajících provozem na silnici (Cl-, NEL, NL, BSK5, Pb, Zn) ovlivňují jakost
vody v recipientech nejvíce chloridy ze zimní údržby. Jejich zneškodnění pomocí technických
opatření je dosud neřešitelné v celosvětovém měřítku. Občas může dojít ke krátkodobému
většímu zvýšení chloridů ve vodách odtékajících hlavně na počátku srážek ze silnice. Z výsledků
sledování koncentrací v odtokové vodě a ve vztahu k vzorkům půdy v okolních pozemcích se
ukazuje, že do vodního toku se dostane pouze část aplikované látky. Jisté množství se rozpráší
v krystalické formě či ve formě aerosolu do okolí a do ovzduší, část je zachycena a zpracována
vegetací. Minimalizace negativních dopadů zimní údržby spočívá v optimalizaci posypových
dávek a minimalizaci chloridů v posypových materiálech. Riziko ovlivnění vodního a
hydrobiologického prostředí je významně sníženo také skutečností, že chloridové posypové
materiály jsou používány v zimním období, tedy v období vegetačního klidu. Protože chloridové
ionty jsou relativně velmi pohyblivé, je možno reálně předpokládat, že budou z prostředí
odplaveny dříve, něž se stačí biotoxicky projevit. Za nejvhodnější způsob aplikace
rozmracovacích látek je považováno tzv. skrápěné solení – sůl optimální granulace je při aplikaci
na vozovku současně skrápěna solankou. Nejčastěji roztokem NaCl či CaCl2.
Při havarijním stavu na silnici (dopravní nehody) a úniku nebezpečných látek do okolního
prostředí musí být provedena likvidace havarijních následků přímo v místě havárie.
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Tab. 77 Znečištění dešťových vod z pozemních komunikací
Fyzikální a
chemická
složka
Tvrdost *
Mineralizace
Nerozpuštěné l.
Dusičnany
Oxidovatelnost
BSK5
Amoniak
Vápník
Hořčík
Mangan
Železo
Chloridy
Sírany
NEL
Kadmium
Olovo
Měď
Zinek
Chrom
Nikl
Vanad
reakce pH **
Zdroj:
Pozn.:

Dosahovaná koncentrace (mg/l) na komunikaci v extravilánu
A=700-7000
5,5-4,5
150-7 000
650
0-70
2-17
1-12
0-1
20-150
8-50
0,1-1,3
0-3,5
70-4 500
7-80
0-0,4
0-0,007
0-0,03
0-0,035
0,01-0,3
0-0,015
0-0,03
0-0,01
6,1-7,8

A > 7 000
12,5
15 000
750
105
37
15
2,1
325
75
2,8
9
10 000
250-500
0,8
0,022
0,135
0,05
10,2
0,02
0,045
0,012
7,8

Odpočívky
26
26 000
900
105
75
30
37
600
250
1,8
25
16 500
160
18
0,026
0,055
0,05
38,5
0,01
0,07
0,02
7,8

Letní oplach vozovek
2
400
1200
4
130
40
5
75
6
0,8
6
55
90
2
0,06
0,27
0,47
0,015
0,05
0,05
5,9-7

Max.přípustné
množství (mg/l) ++
Ostatní toky
nestanoveno
1 000
30
7
6
6
0,5
250
150
0,5
2,0
250
300
0,1
0,0007
0,0144
0,025
0,16
0,035
0,04
0,035
6,0-8,0

Znečištění srážkových vod z pozemních komunikací, VÚD Žilina, výzkumná oblast pozemních komunikací a letištních
ploch Brno,1990.
A
počet vozidel za 24 hodin (při dopravní zátěži do 700 voz/den a množství chemického posypu do
1 kg/m2/zimu se považují srážkové vody z komunikace za čisté)
B
množství chemického posypu (kg/m2/zimu)
+
ČSN 757111 Pitná voda
++
Nař. vl. ČR 61/2003 Sb.
*
mmol/l
**
pH - bez jednotky
°
uvedené koncentrace platí pro vody bezprostředně po dešti s vydatností 6 mm po 1 dnech bezdeštného
období

Z hlediska posouzení zatížení dotčených vodních toků je nutno brát v úvahu, že se jedná ve
většině případů o málo vodné drobné toky s minimálními dlouhodobými průtoky. V kap. 3.2
přílohy B.6.2 je provedeno rámcové posouzení vlivu stavby na vybrané recipienty formou
výpočtu koncentrací směšovací rovnice. Z uvedeného vyplývá, že limity podle NV 61/2003 Sb.
pro ukazatele NEL, BSK5 a Cl- jsou u vybraných recipientů, které mají pravidelně sledovanou
kvalitu vody, v porovnání s průtokem Qa plněny.
Výjimku představuje znečištění nerozpuštěnými látkami NL u potoka Lukovského, kde je
překročení imisních limitů dáno především stávajícím neuspokojivým stavem kvality vody
tohoto potoka. Legislativou stanovený limit je takřka dosahován již v současné době. V případě
provozu komunikace je možno očekávat koncentrace NL až o 10 mg/l více, než stanoví imisní
limit (30 mg/l).
Vysoké hodnoty znečištění je možno sledovat v současné době také u Lačnovského potoka, a to
v ukazateli BSK5. Vzhledem k tomu, že je tímto potokem zajišťováno odvodnění relativně
dlouhého úseku komunikace, budou vlivem jejího provozu velmi pravděpodobně překračovány
imisní limity pro tento ukazatel (5 mg/l) a to až o 60 %. Z tohoto důvodu je možno reálně
očekávat také zhoršení jakosti vody u Dolního Lačnovského rybníka, který je předmětným
potokem protékán.
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Pro zajištění dosažení vyhovujícího stavu kvality povrchové vody v tocích a nepřekračování
legislativou stanovených hodnot koncentrací znečišťujících látek se proto doporučuje realizace
retenčních nádrží s instalovanými filtry, sedimentačními jímkami či odlučovači s nornými
stěnami. Ochrana recipientu a dotčeného území před průnikem škodlivých látek je žádoucí
zejména v oblastech ÚSES a kvalitních biologických lokalit.
Pro ochranu jakosti vody Lačnovského potoka a Dolního Lačnovského rybníka se doporučuje
realizovat taková opatření, která povedou ke snížení znečištění BSK5 (např. zvážit realizaci
retenční nádrže jako přírodní nádrže s výsadbou vhodných mokřadních rostlin, které budou do
určité míry plnit funkci vegetační kořenové čistírny).
Úpravy koryt vodních toků, navržená technická opatření
Těleso komunikace ve své trase kříží řadu drobných vodních toků, které jsou převážně
v přírodním nebo přírodě blízkém stavu. Zásah do jejich koryt a nivy s břehovými porosty, které
jsou navíc významnými krajinnými prvky ve smyslu zákona, bude vždy představovat závažné
narušení ekosystému, a to ne pouze v místě křížení. K zásahu do nich je zapotřebí závazného
stanoviska orgánu ochrany přírody (obce s rozšířenou působností) formou rozhodnutí.
Jedná se o následující vodní toky: Vítovský potok s přítokem, Bělovodský p., Lukovský p. s
přítokem (Rablinkou), Dřevnice, Ostratka s přítokem, Lutoninka, Želechovský p., Slatinský p.,
Dubovský p., ostatní bezejmenné přítoky náležející do povodí Bratřejovky, bezejmenný přítok
Pozděchůvky, Smolinka a její dva bezejmenné přítoky, Lačnovský potok, Střelenku a její dva
bezejmenné přítoky, potok Lysky s přítoky Korytnou a dvěma bezejmennými pravostrannými
přítoky. Způsoby řešení křížení toků s hlavní trasou, větvemi křižovatek, přeložkami silnic
nižších tříd a polních cest lze rozdělit do tří skupin:
1) podchod pod navrhovanými mostními objekty
2) převedení propustky
3) přeložky
Ad 1) V převážné většině úpravy vodních toků dojde pouze k opevnění koryta, které bude svým
charakterem odpovídat původnímu opevnění a navazovat na úpravy pod mostem tak, aby
byla ochráněna konstrukce mostu před možnými negativními účinky extrémních průtoků.
Drobné směrové korekce budou provedeny převážně u menších mostních objektů nebo při
souběhu vodního toku s komunikací vedenou pod mostem.
Ad 2) Drobné vodní toky budou pod tělesem komunikace provedeny propustky. V místě
přeložek drobných toků je navrženo v návaznosti na propustek opevnění přeložky
kamennou dlažbou do betonu – přídlažbou, v délce cca 3 m. Přídlažba bude vždy ukončena
betonovým prahem, za nímž bude pokračovat opevnění koryta kamenným materiálem.
Ad 3) V některých případech bude nutno z důvodu nepříznivého křížení nebo souběhu trasy
komunikace s vodním tokem vybudovat přeložky. Přeložky budou svým charakterem
(průřez koryta, podélný spád, směrové vedení, charakter opevnění) co nejvíce zachovávat
původní vzhled toku. Při návrhu směrového vedení přeložek se vychází z poloměrů
oblouků stávajícího koryta. Na přeložkách jsou navrženy stejné směry oblouků jako na
stávajícím korytě nad a pod navrženou přeložkou. Obdobně se postupuje i při návrhu
příčného profilu a opevnění koryta přeložek. Opevnění koryt mimo mostní objekty je
navrženo kamenným materiálem, nad tímto opevněním bude provedeno ohumusování a
osetí. Pod mosty se předpokládá v celém rozsahu nevegetační opevnění kamenným
materiálem.
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Mezi významné přeložky patří přeložka Ostratky v úseku km cca 27,31 až 27,64 dle
staničení základní trasy komunikace a dále v km cca 28,22 v prostoru transformační
stanice. Významná přeložka je dále navrhována toku Dřevnice v km 30,190, kde se
předpokládá odsunutí meandru řeky od pilířů mostu, a na Horském potoce v km cca 33,00
a na toku Střelenky v km 56,80.
Podrobně se navrženým technickým opatřením na vodních tocích v důsledku předkládané stavby
věnuje kap. 4. přílohy B.6.2., ve které je uvedena tabulka sumarizující seznam veškerých úprav a
přeložek na dotčených vodních tocích v povodí.
Vzhledem ke stupni projektové dokumentace podkladového materiálu (Technická studie
rychlostní silnice R49) nejsou úpravy ani přeložky toků přesně specifikovány. Opevnění
kamenným materiálem bude provedeno formou kamenného pohozu či záhozu, pouze
v případech, kdy by toto opevnění nezajistilo požadovanou stabilitu koryta, použije se v nutném
rozsahu opevnění většího technického charakteru.
Pro profily, ve kterých je navrženo užití kalníku, bude v navazující PD provedeno na základě
znalosti hydrologických charakteristik toků posouzení jejich nutnosti. Bude-li to
z hydrotechnického řešení možné, bude použito pro ztlumení kinetické energie jiných prostředků
(např. kamenný zához). Stejně tak pro zachycení sedimentů před propustky bude použito pokud
možno přírodě blízkého řešení.
Úpravy toků jsou navrhovány generelně ve všech profilech, kde je křížení komunikace řešeno
mostními objekty. V dalším projektovém stupni PD bude proto na základě podrobných
hydrologických údajů toků a charakteristik koryt posouzena jejich účelnost s ohledem na jejich
stabilitu a požadavky správců toků. Nutné zásahy a úpravy koryt toků budou minimalizovány na
nejnutnější potřebu a pokud možno jen do oblasti podmostí. Úprava koryta bude navržena a dále
realizována tak, aby co nejvíce odpovídala stávajícímu přirozenému stavu koryt. Pro opevnění
koryt budou použity přírodní materiály, např. kamenný zához, kamenný pohoz, laťové plůtky,
zatravnění aj. tak, aby byl v co největší míře zachován přirozený charakter toků a údolních niv.
Pro eliminaci bariérového efektu migrační průchodnosti toků musí být technické řešení kalníků
či sedimentačních jímek provedeno tak, aby se tyto objekty nestaly pastmi pro živočichy méně
pohyblivých druhů. Např. otevřené sedimentační jímky s kolmými stěnami jsou z tohoto
hlediska zcela nevhodné. Proto je nutno navrhnout taková opatření, která zabrání vniknutí
živočichů a jejich následnému uvěznění v těchto prostorech.
Ovlivnění inundačních území, záplavové území
Navrhovaná komunikace je v úseku km 30,1 – 30,74 vedena v záplavovém území Dřevnice.
V úseku 31,04 – 32,0 potom v záplavovém území Lutoninky.
Komunikace je přes údolní nivu Dřevnice v úseku 29,991 – 30,451 vedena po mostě o 9 polích.
V úseku km 30,724 je vedena po inundačním mostě o 1 poli, jehož účelem je ochránit
navrhovanou silnici před povodněmi a kompenzovat nově vzniklý (nepříznivý) stav
v inundačním území toku. Nahrazení zemního tělesa mostem (alespoň v určitém úseku)
zabraňuje zpětnému vzdutí vody a minimalizuje zvýšení úrovně hladiny při maximálních
průtocích v území položené nad profilem komunikace.
Snížení průtočného profilu inundační nivy v místě křížení komunikace s Dřevnicí povede k
určitému zvýšení úrovně povodňových průtoků. Vzhledem k morfologii terénu (široká údolní
niva) lze však reálně předpokládat, že se toto navýšení nebude propagovat do velké vzdálenosti
proti proudu a rozliv v obci Slušovice tak nebude negativně ovlivněn. K eliminaci negativního
ovlivnění průchodu povodňových průtoků profilem komunikace by v budoucnu mohl přispět
záměr realizace suchého poldru v říčním km cca 20,00, který by významně transformoval
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kulminační průtoky Dřevnice. Tento záměr je v současné době ve fázi přípravy zadání Studie
proveditelnosti a účelnosti.
Z hlediska variantního vedení komunikace v inundační nivě Dřevnice vychází jako méně
příznivé varianta zelená, která umisťuje těleso komunikace MUK Lípa přímo do levobřežní
inundace toku. Rozdíl mezi variantami však není významný.
Pro detailní posouzení snížení průtočného profilu a ovlivnění průběhu povodňových průtoků je
doporučeno v navazujícím projektovém stupni zpracovat podrobný hydraulický model, který
zahrne ovlivnění povodňových průtoků výstavbou poldru. Na jeho základě budou dále stanoveny
nové záplavové čáry a aktivní zóny proudění a případně opatření pro provoz komunikace.
Tok Lutoninky kříží komunikace mostním objektem o 6 polích v km 31,06 – 31,36, který
přemosťuje také značnou část údolní nivy toku. Tím je minimalizována možnost zpětného vzdutí
povodňových průtoků tělesem komunikace. V km 31,61 – 31,88 kříží navrhovaná silnice
mimoúrovňově železniční trať. Tento most je veden takřka souběžně s údolní nivou a trasování
komunikace tak nijak výrazně neovlivňuje průtočný profil. V prostoru záplavového území
Lutoninky pod mostem v km 31,748 je navrženo povodňové koryto. Předpokládá se, že koryto
začne plnit svou funkci od průtoku cca Q20 a převede část povodňového průtoku do prostoru
mezi násyp větve 5 MÚK Lípa II a železniční tratí. Zpět k hlavní mu toku se voda vrátí pomocí 2
rámových mostů pod tělesem větve 5. Toto opatření posílí schopnost Lutoninky provádět
povodňové průtoky a významně tak minimalizuje negativní dopad stavby komunikace v údolní
nivě a záplavovém území Lutoninky a sníží možnost zpětného vzdutí kulminačních průtoků po
toku.

D.I.4.2 Podzemní vody
Ovlivnění vodních zdrojů
Zájmové území stavby se od km 43,5 (základní trasy) nachází v Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Vsetínské vrchy, schválené Nařízením vlády č. 10/1979 Sb. Od km ca 56,0 je
území stavby vedeno v těsném sousedství Chráněné oblasti akumulace vod Beskydy, schválené
Nařízením vlády č. 40/1978 Sb. Hranice mezi těmito CHOPAV je vedena po pravém břehu řeky
Senice.
Stavbou nebudou porušeny zákazy pro CHOPAV stanovené příslušným vládním nařízením.
Odkrytí souvislé hladiny podzemní vody při zemních pracích se nepředpokládá, tedy nebude
nutno žádat MŽP o povolení výjimky dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.
Ovlivnění hydrogeologických poměrů je možno očekávat zejména v místech vedení trasy
hlubokými zářezy a tunely. Detailní hodnocení ovlivnění hladiny podzemní vody realizací tunelů
bude možné až na základě podrobného hydrogeologického průzkumu území a přesné specifikace
jejich konstrukce (v dalším projektovém stupni). Tunely se doporučuje realizovat jako těsněné
(se zamezením drénování na rubu tunelu) tak, aby po dokončení jejich výstavby došlo
k normalizaci hydrogeologických poměrů na původní poměry.
Předpokládané ovlivnění vodních zdrojů je uvedeno v tabulce 9 přílohy B.6.2.
Nejvýznamnější kolize trasy komunikace s vodními zdroji nastane v úseku km cca 44,5 v oblasti
Pozděchova, kde dochází ke střetu trasy komunikace s pásmy hygienické ochrany pro vodní
zdroje obce Pozděchov (vodní zdroj HV1 – HV3). Míra ovlivnění závisí na zvolené variantě
řešení trasy komunikace.
Základní varianta prochází v těsné blízkosti (na základě přesného vytyčení v terénu bude určeno,
zda zasahuje) pravým tubusem tunelu v km cca 44,275 vrtu HV3, který je vymezen jako
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rezervní, v současné době nevyužívaný. Mezi vrty HV1 a HV2 bude procházet křižovatková
větev MÚK Pozděchov, která je vedena po mostním objektu. Obecně lze předpokládat, že
projektovanými objekty na komunikaci v případě vrtu HV3 dojde k významnému negativnímu
ovlivnění (snížení vydatnosti). Vrt HV3 je určen jako rezervní, zásobování Pozděchova pitnou
vodou by tak jeho znehodnocením nemělo být významně ohroženo, pro záložní zajištění
zásobování vodou obce by byl po ukončení prací na komunikaci vyhledán nový rezervní vodní
zdroj. Projektované zářezy na hlavní trase komunikace však mohou výrazně ovlivnit vývěr
Pozděchůvky a částečně i jejího levého přítoku, což může mít za následek snížení celkové
průtočnosti Pozděchůvky i snížení infiltrace do údolních hydrogeologických struktur
s negativním vlivem (částečným snížením vydatnosti) na zvodnění studní HV1 a HV2. Obdobně
je možno v případě této varianty očekávat negativní ovlivnění vodního zdroje HV3 a lze
předpokládat snížení hladiny ve vodních zdrojích v osadách Hradiště a Kúty. Vzhledem
k předpokládané demolici stávajících objektů budou patrně nutná kompenzační opatření pouze
pro severní část lokality Kúty.
Vedení komunikace severní, světle modrou variantou nezasáhne vrt HV3, avšak vodní zdroje
HV1 a HV2 budou v přímém styku s tělesem komunikace. Především vrt HV2 je umístěn v
prostoru násypu mimoúrovňové křižovatky, vrt HV1 je situován těsném kontaktu s nájezdovou
rampu křižovatky. Zda budou zdroje přímo dotčeny tělesem komunikace bude určeno na základě
přesného vytýčení stavby v terénu. Vzhledem k plánovanému tunelu Pozděchov lze ale
v každém případě v této variantě předpokládat přechodné negativní ovlivnění těchto vodních
zdrojů. Po dostavbě objektu se ale hydrogeologické poměry pravděpodobně normalizují na
původní úroveň.
V dalším projektovém stupni bude nezbytné pro území minimálně v rozsahu ochranného pásma
2. stupně stávajících vrtů zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum, z jehož závěrů vyplyne
míra ovlivnění zdrojů pitné vody. V případě jejich znehodnocení bude nutno vyhledat nové vrty
tak, aby vyhovovaly všem kvalitativním i kvantitativním parametrům pro zásobování obce
Pozděchov. V případě budování nových vrtů bude obsahem objektu i vybudování nových
přiváděcích potrubí a další potřebné infrastruktury.
Konfliktní se také jeví vedení trasy komunikace v oblasti obce Lhotsko, a to bez ohledu na
zvolenou variantu (zářez či tunel). Obec Lhotsko plánuje v místech trasy komunikace v úseku
km cca 38,650 vybudování vodojemu, do kterého bude voda gravitačně přiváděna z vodních vrtů
situovaných v zalesněném svahu vrchu Papradná. Pro navazující projektovou přípravu
komunikace R49 je nezbytné v těchto místech koordinovat oba záměry (silnice R49 a zásobování
obce Lhotsko pitnou vodou) jak z hlediska stavebního, tak z hlediska hydrogeologického.
Vzhledem k předpokládané hydrogeologické struktuře bude vliv projektovaného zářezu v daném
úseku na podzemní vodu v okolním horninovém masivu málo významný až zanedbatelný, tudíž
se nepředpokládá významnější vliv na zdroje podzemní vody v jeho okolí. Z hlediska morfologie
terénu a rozsahu projektovaného zářezu je možno zdůraznit jeho negativum v předpokládaném
snížení resp. omezení rozsahu infiltrační oblasti a tím i snížení infiltrace povrchové vody do
horninového masivu, která může být potenciální dotací zdrojů situovaných v nižších polohách
horninového masivu. Významné ovlivnění lokality průzkumných vrtů se nepředpokládá.
V km 25,650 prochází trasa komunikace ve svahu nad rekreační oblastí malé vodní nádrže
Ostratky, kde se nachází malá chatová osada. Objekty v rekreační oblasti využívají vlastní
zdroje podzemní vody. Dle informací získaných v terénu jsou tyto studny vrtány do hloubky
s dosahem pod úroveň erozní báze místních toků, takže jejich zvodnění je závislé na infiltraci
povrchové vody z těchto toků do aluvií a následně i do horninového masivu. Projektovaný zářez
na komunikaci v daném úseku tak místní zdroje vody ovlivní částečně. Bude odvedena pouze ta
část podzemní vody, která je vázána na zvodnění v převážně suťovitých sedimentech, které jsou
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zvodnělé infiltrací povrchové vody do těchto vrstev, stékající po svazích z vyšších poloh, kde
jsou málo vhodné podmínky pro infiltraci. V případě, že jsou vodní zdroje (studny) mělké a jsou
tedy vázány pouze na podzemní vodu popsanou v předchozí větě (tedy nedosahují pod úroveň
erozní báze místních toků), nastane jejich výrazné ovlivnění.
Horninový masiv, do kterého je projektován hluboký zářez v oblasti Bratřejova (úsek 40,40 –
40,98 km) je z hydrogeologického hlediska významnou hydrogeologickou strukturou
s intenzivním a souvislým zvodněním podzemní vodou. Vyhloubený zářez rozhodujícím
způsobem negativně ovlivní vodní zdroje podzemní vody pod objektem zářezu. Také odvedením
lesní strouhy, kterou zářez napříč přetíná, dojde ke snížení průtočnosti hlavní větve toku, který je
pravděpodobně nosným prvkem zvodnění struktur, na kterých jsou závislé studny v obci
Bratřejov. Snížení průtoku v místním potoce může mít za následek, mimo jiné, i negativní
ovlivnění stavu hladin podzemní vody v těchto zdrojích.
V oblasti Vizovic mohou být lokálně naříznuty proudící cesty podzemní vody v možných
zvodnělých úsecích deluviálních suťovitých sedimentů. Vliv odřezů projektovaných v oblasti
Vizovic na podzemní vodu zásobující jednotlivé studny v přilehlém okolí bude zanedbatelný. Tyto
zdroje jsou dotovány podzemní vodou vázanou na erozní bázi a zvodnění aluviálních náplavů
vodního toku. Projektované zářezy trvale odvodní lokální zvodnělé úseky suťovitých sedimentů,
což v konečném důsledku může mít vliv i na floru v přilehlém okolí. Trvalé částečné odvodnění
suťovitých sedimentů bude mít zanedbatelný vliv na možné zdroje podzemní vody v blízkém
okolí, jeho vliv bude výraznější na přilehlou okolní floru. Obdobně odvedení puklinové
podzemní vody bude mít zanedbatelný význam jak na okolní vodní zdroje tak na okolní flóru.
V úseku km 35,95 – 36,44, kde je komunikace vedena zářezem hloubky až 19,5 m bude mít
odvedení puklinové podzemní vody v dosahu vyhloubení zářezu významný dopad na vodní
zdroje pod zářezovým tělesem. Projektovaný zářez nebude mít žádní vliv na místní vodní zdroj –
prameniště Kosmata nacházejícího se jižně od Vizovic v oblasti Ostrého vrchu. Toto prameniště
tvoří úplně samostatnou hydrogeologickou strukturu, navíc odděleno několika tektonickými
zónami přes které je kopírována erozní báze několika okolních vodních toků.
Z hlediska tunelového (variantního) vedení trasy komunikace v úseku Vizovic lze konstatovat,
že puklinové systémy jílovcového horninového masivu jsou převážně sevřeny a tudíž toto
prostředí je málo vhodným pro proudění a akumulaci podzemním vody. Lze očekávat částečné
zanedbatelné odvodnění deluviálních sutí v předportálovém zářezu na začátku popisovaného
úseku. Nepředpokládá se významnější odvodnění horninového masivu raženou tunelovou
rourou. Toto odvodnění bude částečné a přechodné, v době výstavby, následně po ukončení
výstavby se poměry stabilizují více méně do výchozího stavu. Z výše uvedeného tedy vyplývá,
že odvodnění zvodnělých horninových struktur projektovaným tunelem bude mít malý, místy až
bezvýznamný vliv na případní zdroje podzemní vody v blízkém okolí.
K výše uvedenému je třeba poznamenat, že se jedná o předběžné zhodnocení hydrogeologického
stavu, které vychází z dostupných podkladů. V navazujících stupních projektové dokumentace
stavby je nezbytné na základě přesného zaměření stanovit polohy potenciálně dotčených vodních
zdrojů a provést hydrogeologický průzkum území, který potvrdí, resp. upřesní uvedené
potenciální vlivy.
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zejména lokalitám, ve kterých je možno očekávat
negativní ovlivnění vodních zdrojů a zároveň jsou tyto lokality z hlediska zásobování vodou na
tyto vodní zdroje odkázány. Jedná se tedy o
 rekreační oblast Ostrata – zásobování vodou je zajišťováno jednotlivými domovními
studnami
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 obec Lhotsko – nutná koordinace záměru výstavby silnice R49 a zásobování obce Lhotsko
pitnou vodou. Zvýšenou pozornost nutno věnovat lokalitě průzkumných vrtů „Les“ a
„Louka“
 obec Bratřejov, kde se i přes realizovanou výstavbu vodovodního řadu nachází objekty
závislé na domovních studnách.
 obec Pozděchov. Ohrožené vodní zdroje HV1, HV2 a HV3 jsou využívány pro obecní
vodovod pro veřejnou potřebu.
Vlivy na podzemní vodu
Předpokládané vlivy stavby na hydrogeologické poměry zájmového území jsou na základě
dostupných podkladů zhodnoceny v příloze B.6.1 (Hydrogeologický posudek a sanační
opatření). Stejně jako u vodních zdrojů, je riziko ovlivnění hydrogeologických poměrů vázáno
na úseky, ve kterých je trasa komunikace vedena hlubokými zářezy a tunely. Ovlivnění vodních
zdrojů je okomentováno v předchozím textu. Z hlediska zásahů do hydrogeologických poměrů
území je možno dále zmínit následující úseky, ve kterých je možno očekávat riziko ovlivnění
režimu podzemní vody:
 km 34,460 – 35,000 – Projektované odřezy (vysoké až 7 m) trvale odvodní lokální zvodnělé
úseky suťovitých sedimentů, což v konečném důsledku může mít vliv i na floru v přilehlém
okolí.
 Km 40,400 – 40,980 – Je možno předpokládat, že hloubka projektovaného zářezu dosáhne až
na úroveň vývěru strouhy pod zářezem, což může způsobit vyschnutí tohoto vývěru a její
absolutní zánik. I ostatní blízké strouhy mohou být ovlivněny tímto objektem - stáhnutím
podzemní vody do zářezu a jejím odvedením může dojít ke snížení jejich obvyklé vydatnosti
(průtočnosti).
 Km 42,360 – 42,740 - Částečné odvedení podzemní vody ze zvodnělých struktur může mít
v důsledku výstavby tunelu přechodně vliv na tento vývěr a také na průtočnost dalších
okolních toků. Po dostavbě objektu se hydrogeologické poměry v převážné části
horninového prostředí pravděpodobně normalizují převážně na původní úroveň.
 Km 44,730 – 45,430 - Všeobecně lze konstatovat, že projektované zářezy můžou výrazně
ovlivnit vývěr Pozděchůvky a částečně i jejího levého přítoku, což může mít za následek
snížení celkové průtočnosti Pozděchůvky a tím i snížení infiltrace do údolních
hydrogeologických struktur.
 Km 45,710 – 46,220 – V době ražby tunelu Lačnov je potenciální riziko ohrožení vývěru
lesní strouhy (vpravo od koncového úseku projektovaného objektu) – při výstavbě může být
podstatně omezen až zcela zlikvidován, po dokončení výstavby může být částečně obnoven
s možným předpokladem nabytí i původní vydatnosti.
 Km 46,310 – 46,730 - Odvodněním vody ze zářezu dojde pravděpodobně k omezenému
vlivu na blízkou lesní strouhu (omezené boční vývěry do jejího koryta), avšak odvedením
této zachycené vody do blízkých struh, bude navozen původní průtočný stav.
 Km 52,830 – 53,220 – vyhloubením projektovaného zářezu (až 15 m hloubka) může dojít
k výraznému ovlivnění vývěrů v nejbližším okolí (severně od počátečního úseku a jižně i
severně od koncového úseku zářezu), ke snížení jejich vydatnosti a tím i k trvalému snížení
průtočnosti vodní strouhy, která je v obci Valašské Příkazy pravobřežním přítokem
Klobouckého potoka, kterého aluviální niva je rozhodující hydrogeologickou strukturou pro
individuální zdroje podzemní vody v této obci. Vyústěním odvedené podzemní vody ze
zářezu do strouhy pramenící severně od zářezu, by byly navozeny podmínky pro obnovení
stupně průtočnosti v tomto pravobřežním průtoku, čím by byly navozeny podmínky pro
minimální ovlivnění hladiny podzemní vody v jeho přilehlém okolí. Dále je nutné počítat s
trvalým vlivem projektovaného zářezu na snížení vydatnosti vývěru severně od počátečního
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úseku zářezu a tím i se snížením průtočnosti navazující vodní strouhy, ústící do Dolního
lačnovského rybníka.
 Km 56,360 – 56,700 – O vydatnějším zvodnění v této části zářezu lze hovořit v souvislosti s
tím, že jižně od počátečního úseku zářezu je vývěr lesní strouhy. Při předpokladu dotování
vývěru i z druhé strany erozivní rýhy, lze předpokládat, že vyhloubením zářezu bude snížena
vydatnost tohoto vývěru a ne jeho úplná likvidace. Snížením vývěru bude snížena i
průtočnost lesní strouhy. Toto negativum lze následně kompenzovat opětovným vyústěním
odváděné vody ze zářezu do lesní strouhy.
S provozem komunikace je spojeno potenciální riziko havarijní situace, kdy může docházet
k únikům ropných látek a olejů a jejich následným vsakováním do podzemních vod. Před
zahájením výstavby bude správnímu orgánu předložen ke schválení havarijní řád komunikace,
s navrženým postupem řešení případných havarijních úniků škodlivin do prostředí.
Z hlediska výskytu v kap. C.2.7 zmíněných sirných pramenů je přímo v trase R49 v km 37,070
situován pramen U Dudíků. Tento pramen je v terénu vymezen betonovými skružemi, jeho
hladina zřejmě koresponduje s hladinou potoka, na jehož levém břehu leží. Jedná se o údolí
bezejmenného pravobřežního přítoku Bratřejovky, jižně od zemědělského areálu na okraji obce
Vizovice, které bude překonáváno mostním objektem. V rámci další projektové přípravy stavby
se doporučuje na základě přesného terénního zaměření navrhnout pilíře mostní konstrukce tak,
aby nebyl tento pramen stavbou dotčen.

Pramen u Dudíků v betonových skružích – detail a pohled z levého břehu potoka.
Úpravy melioračních systémů v krajině
Výstavbou rychlostní komunikace mohou být dotčeny stávající odvodňovací systémy –
meliorované zemědělské pozemky. V případě porušení jejich funkce by došlo k opětovnému
zamokření pozemků, které by mělo za následek snížení úrodnosti půdy a následné ekonomické
poškození vlastníků pozemků, i když z hlediska ochrany přírody by zamokření mohlo být
považováno za přínos a návrat k původnímu stavu. Jelikož se jedná o technickou infrastrukturu,
bude nutné tyto systémy před zahájením stavby zmapovat a při realizaci stavby respektovat.
Obdobně bude nutno postupovat v případě realizovaných zavlažovacích systémů. Rozsah
odvodňovaných pozemků je zakreslen v mapové příloze č.2 přílohy B.6.2 předkládané
dokumentace.

Porovnání variant
Variantní řešení jednotlivých úseků komunikace má rozdílné vlivy na povrchové a podzemní
vody především z hlediska kvantitativního, hydrogeologického a nároků na přeložky toků.
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Porovnání variant je uvedeno v příloze B.6.2, dále v textu je uvedeno souhrnné porovnání
jednotlivých alternativně řešených úseků:
 Varianta Lípa (zelená) – rozdíly mezi základní a zelenou variantou nejsou podstatné a
z hlediska vlivů na vody není odůvodněné preferovat jednu z variant.
 Varianta Zádveřice (hnědá) - v porovnání se základní variantou vychází jako méně příznivá,
avšak negativní vlivy nejsou z uvedených hledisek tak významné, aby byla varianta
z hodnocení vyřazena.
 Varianta Vizovice (fialová) – tunelové vedení trasy je logicky příznivější z hlediska
ovlivnění přirozeného režimu odtoku srážkových vod a vyvolá potřebu menších nároků na
úpravu vodních toků. Z hlediska ovlivnění podzemní vody se varianty významně neliší.
 Varianta Lhotsko (oranžová) – tunelové vedení generuje vyšší odtoky z povrchu
komunikace, avšak nejedná se o významný rozdíl, který by zadával odůvodnění
k preferování jedné z variant. Z hlediska technického řešení prochází základní trasa lokalitou,
do které je umístěna stavba vodojemu pro veřejný vodovod obce Lhotsko.
 Varianta Bratřejov (tm. modrá) - vzhledem k většímu rozsahu zpevněných ploch a vyšších
nároků na zásahy do vodních toků se jeví varianta Bratřejov (tm. modrá) jako méně příznivá.
 Varianta Pozděchov (sv. modrá) - světle modrá varianta vyvolává vyšší nároky na nové
zpevněné plochy a přináší více kolizí tělesa komunikace s vodními toky. Avšak oproti
základní variantě, v případě, že těleso komunikace přímo nezasáhne do objektů vrtů HV1 a
HV2, generuje menší negativní vlivy na vodní zdroje dané oblasti.
 Varianta Horní Lideč (oranžová) - vzhledem k nevýznamným rozdílům není odůvodněné
preferovat jednu z variant.
Výstavba

Povrchová voda
Při výstavbě je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Vzhledem k rozsahu zemních prací
(zářezy, násypy, tunely) je nebezpečí splachů poměrně významné. Proto je nutné uvažovat o
opatřeních pro případ přívalových dešťů.
Na každém křížení s vodním tokem je doporučeno vybudovat provizorní zemní nádrže pro
zachycení splachů ze staveniště. Zanesení vodních toků těmito splachy negativně ovlivňuje
vodní faunu a flóru. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní prohlubně bez opevnění, s přepadem
do přirozené vodoteče. Užitná velikost nádrží musí být navržena individuálně podle velikosti
přilehlého staveniště. Tyto objekty budou součástí odvodnění staveniště a bude je řešit dodavatel
stavebních prací.
Pro zamezení znečištění ropnými látkami je nutno při manipulaci s nimi postupovat v souladu s
platnými zvláštními předpisy. V případě havarijního úniku postupovat podle předem
schváleného havarijního řádu stavby.
Zařízení staveniště musí být navrženo mimo inundační území dotčených vodních toků. Během
výstavby je nutné při podrobném návrhu respektovat možnost zaplavení staveniště a přijmout
preventivní opatření tak, aby nedošlo k ekologickým škodám (havarijní a povodňový plán
stavby).

Podzemní vody
Dočasné výkopy pro uložení inženýrských sítí nebo založení mostních objektů mohou
v některých úsecích ovlivnit hladinu podzemní vody. Po zasypání podzemních objektů bude
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režim podzemních vod stabilizován do původního stavu. Negativní ovlivnění podzemních vod
(snížení vydatnosti či zhoršení kvality) se nepředpokládá.
Z hlediska výstavby tunelů je nutné stanovit v navazující PD na základě podrobného
hydrogeologického průzkumu dotčených lokalit podmínky organizace výstavby těchto objektů.
Je možno očekávat částečné dočasné ovlivnění vodních zdrojů v průběhu výstavby, které by se
však po dokončení výstavby (za předpokladu realizace těsněných tunelů) mělo normalizovat na
původní stav. Velký důraz musí být při stavebních pracích kladen na přijetí preventivních
opatření pro zamezení znečištění ropnými látkami a aby nedocházelo k ekologickým škodám.

Doporučení
Pro navazující projektové a stavební práce lze obecně doporučit opatření uvedená dále v textu.
Detailně jsou potom rozvedeny v kap. D. IV či příloze B.6.2. Jedná se zejména o oblasti:
 Ochrana vodních zdrojů - na základě detailního zaměření terénu přesné polohy potenciálně
ovlivněných vodních zdrojů provést hydrogeologický průzkum, který potvrdí, resp. upřesní
jejich možné ovlivnění výstavbou komunikace. Po dokončení výstavby monitorovat hladinu
těch vodních zdrojů, u kterých bude určeno potenciální riziko ovlivnění. V případě, že HG
průzkum potvrdí negativní vlivy a znehodnocení vodních zdrojů, v rámci stavby R49 nalézt a
realizovat nové řešení zásobení vodou.
 Odvodnění komunikace – zapracovat požadavky jednotlivých správců vodních toků. Zajistit
ochranu povrchových a podzemních vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z RS,
zajistit stability koryt toků – upřesnění lokalizace a parametrů retenčních nádrží.
 Úpravy vodních toků – na základě znalosti podrobných hydrologických charakteristik
vodních toků a s ohledem na požadavky správců toků upřesnit generelně navržené úpravy.
Opatření musí být zaměřeny na minimalizaci délky upravovaného úseku s maximálním
využitím přírodních materiálů a zachováním stávajícího charakteru koryt.
 Koordinace předkládané stavby s ostatními záměry v území – např. výstavba vodojemu
Lhotsko, výstavba poldru na Dřevnici.
 Monitoring povrchových a podzemních vod.
 Ochrana vod v době výstavby s důrazem na preventivní opatření.
Dílčí závěr kapitoly D.I.4 Vlivy na vodu
Předkládaná stavba R49 přináší negativní vlivy na průtoky a kvantitativní charakteristiky
hydrologického režimu. Při realizaci ochranných opatření (retenční nádrže) jsou tyto vlivy
s ohledem na charakter a rozsah stavby akceptovatelné.
Kvalita vody ve vodních tocích bude ovlivněna negativně, avšak stanovené limity u
sledovaných kontaminantů budou prakticky (až na několik toků a některé ukazatele) plněny.
Při realizaci doporučených opatření (sedimentační jímky, odlučovače s nornými stěnami aj.)
jsou tyto vlivy akceptovatelné.
Úpravy a přeložky toků jsou za předpokladu, že tyto opatření budou v navazující projektové
dokumentaci podrobně posouzeny pro každý dotčený profil a navrženy pouze v nejnutnějších
případech a minimálním nutné rozsahu takovým způsobem, který v co největší míře zachová
přirozený charakter toků a údolních niv s minimalizací zásahů do břehových porostů,
přijatelné a odpovídají významu záměru.
Stavba předkládané komunikace ovlivní negativně záplavové území zejména pro tok Dřevnice
a Lutoninka. Vzhledem k navrženým opatřením, dalším plánovaným záměrům v území a
k morfologii terénu, není tento vliv významně negativní.
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Rozsah vlivů na vodní zdroje v území a na podzemní vodu odpovídá charakteru
hydrogeologických poměrů území, kterým je komunikace trasována, a dále technickému
řešení komunikace (zářezy, tunely). V několika lokalitách je možno očekávat významné
negativní ovlivnění vodních zdrojů. Nepříznivé ovlivnění podzemní vody bude zejména při
výstavbě částečně dočasné, při dodržení doporučených opatření (těsněné tunely, svedení
zachycené vody do povodí a vodních toků, kam přirozeně spádují) do určité míry eliminováno.
Při respektování a zajištění funkčnosti melioračních systémů v krajině nebude vliv stavby na
odvodňovací, případně zavlažovací zařízení v krajině významný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Zábory půd jsou hlavním vlivem působícím negativně na půdu z hlediska hodnocení posuzované
stavby. Rozsah záborů je uveden v kapitole B.II.1 předkládané Dokumentace. Stavbou bude mj.
dotčena půda zemědělského půdního fondu a půda určená k plnění funkcí lesa.
Požadavky na zábor půdy vzniknou kromě výstavby komunikace také realizací odpočívek. Dle
požadavku investora záměru (ŘSD ČR) jsou v posuzované trase navrženy dvě oboustranné
odpočívky ve vzájemné vzdálenosti cca 13 km. V k.ú Vizovice je jejich plocha vymezena na 15
170 m2 (vlevo) a 14 480 m2 (vpravo); a v k.ú Lačnov na dvakrát 15 023 m2 .
Vzhledem k značnému záboru půdy a souvisejícím vlivům doporučujeme zvážit nutnost
realizace obou ve studii navržených odpočívek, vzdálených od sebe 13 km. Podrobněji viz kap.
D.IV.
Středisko údržby (SSÚR) není v trase R49 vzhledem k průběhu nivelety silnice a nevhodné
konfiguraci terénu v plánované oblasti kolem obce Pozděchov navrženo. Podle informace ŘSD
je realizace SSÚR je uvažována u trasy plánované přeložky silnice I/57 (navazující záměr
v dotčené oblasti) mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem, případně bude úsek udržován
z SSÚRS Fryšták.
Vlivy na zemědělský půdní fond
Míra vlivu na zemědělský půdní fond je dána zásahem do jednotlivých tříd ochrany zemědělské
půdy, které vycházejí z bonity půdy. Stavbou budou dotčeny (dle dostupných mapových
podkladů) především následující bonitované půdně ekologické jednotky:
Třída ochrany I.: 61400, 64300, 83521
Třída ochrany II.: 61410, 64310, 64410, 65800, 4300, 75800
Třída ochrany III.: 62411, 62441, 62451, 64710, 65900, 72411
Třída ochrany IV.: 62414, 64742, 64811, 64911, 72021, 72031, 72041, 72414, 72441, 74911
Třída ochrany V.: 62024, 62034, 62044, 62054, 62444, 64167, 64168, 64177, 64178, 64941, 66701,
67001, 72051, 72444, 72454, 74099, 74167, 74177, 74941, 74951, 77001, 77101

Z uvedené sumarizace je zřejmé, že nejvíce bude stavbou zasaženy půdy s bonitou náležející do
třídy ochrany IV. a V., tedy půdy s podprůměrnou a velmi nízkou produkční schopností. Půdy
náležející do I. a II. třídy ochrany jsou situovány zejména v počátečním úseku trati v okolí
Fryštáku, Lukova a Ostraty.
Celkový zábor zemědělského půdního fondu v rámci jednotlivých variant je uveden v Tab. 78.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

198

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

Tab. 78 Zábor ZPF
Varianta s uvedením kilometráže
Základní 19,000 – 59,645 km
Varianta Lípa 29,740 – 32,500
Varianta Zádveřice 31,000 – 35,100 (zákl.v.)
Varianta Lhotsko 36,000 – 41,000 (zákl.v.)
Varianta Vizovice 34,000 – 38,000 (zákl.v.)
Varianta Bratřejov 36,500 –41,000
Varianta Pozděchov 41,000 – 46,500 (zákl.v.)

Zábor ZPF (ha)
167,655
10,037
21,088
21,675
11,023
22,010
14,338

% ze záboru varianty
59,9
48,0
63,1
74,8
62,9
73,5
39,0

Z uvedeného je zřejmé, že zábory zemědělského půdního fondu představují nadpoloviční většinu
z celkových záborů.
Na lokalitách zemědělských půd, které budou v rámci stavby určeny k trvalému a dočasnému
záboru, bude provedena skrývka orniční a podorniční vrstvy. Mocnost skrývky bude určena na
základě výsledků pedologického průzkumu na trase komunikace. Skrývka bude uložena na
zvláštní deponii a použita pro následnou rekultivaci území. Pro ohumusování svahů a ploch
komunikace bude použito především podorničí. Přebytečné množství ornice po skrývce dle
údajů z bilance humusových materiálů bude ihned odvezeno na předem určené lokality. O
činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním
kulturních vrstev půdy je třeba vést záznamy, v nichž budou uváděny všechny skutečnosti
rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemin (v souladu s ustanovením
§ 10 odst. 2 vyhl. MŽP č.13/1994 Sb.). Před započetím prací musí být v terénu vytyčeny hranice
záborů, které musí být po dobu stavby respektovány.
Upřesnění návrhů mocností skrývek a využití skrytých zemin bude provedeno v dokumentaci
k územnímu rozhodnutí.
Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Vliv na lesní půdu je dán zejména rozsahem záborů pozemků určené k plnění funkcí lesa. Tab.
79 sumarizuje zábory lesní půdy pro jednotlivé varianty:
Tab. 79 Zábor PUPFL
Varianta s uvedením kilometráže
Základní 19,000 – 59,645
Varianta Lípa 29,740 – 32,500
Varianta Zádveřice 31,000 – 35,100 (zákl.v.)
Varianta Lhotsko 36,000 – 41,000 (zákl.v.)
Varianta Vizovice 34,000 – 38,000 (zákl.v.)
Varianta Bratřejov 36,500 –41,000
Varianta Pozděchov 41,000 – 46,500 (zákl.v.)

Zábor PUPFL (ha) % ze záboru varianty
72,626
25,9
5,496
26,3
5,522
16,5
3,279
11,3
1,625
9,3
3,241
10,8
20,202
55,0

Pozemky určené k plnění funkcí lesa představují zhruba čtvrtinu ploch zabíraných pro realizaci
stavby.
Dotčené lesní celky jsou přehledně uvedeny v Tab. 80, která byla sestavena na základě údajů
Oblastních plánů rozvoje lesa zveřejněných na stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa
pro základní trasu. Podrobné vyhodnocení zásahů do půdy určené k plnění funkcí lesa a
předpokládané ovlivnění lesů je zpracováno v příloze B.5.2, přehled je uveden v
Tab. 86.
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Tab. 80 Přehled zasažených lesních pozemků

Fryšták
Velíková
Ostrata
Březová u Zlína
Březová u Zlína
Březová u Zlína
Klečůvka

Úsek
(staničení hl. trasy)
Cca 19,503
Cca 22,10 – 22,480
Cca 25,475 - 25,890
25,930 -26,380
26,580
26,740
Cca 29,780-30,150

Lesní
oblast

Lesní typ
3H2, 3L1, 3D1
3H8
2H2, 2L1,
2H3, 2H2
2H4
2H4
3D5 a 3H2

41
Hostýnskovsetínské
vrchy a Javorníky

k.ú

Lesní vegetační st.
Dubobukový
Dubobukový
Bukodubový
Bukodubový
Bukodubový
Dubobukový
Dubobukový

3B6

Dubobukový

Lhotsko
Bratřejov
Bratřejov
Bratřejov
Bratřejov
Bratřejov
Bratřejov

Cca 38,510
Cca 38,810 – 39,080
39,320-39,460
Cca 40,170- 40,340
40,340 – 40,460
Úsek cca 40,795
40,960

4D7, 3S7
3S7
3S7
3S5
3N3
4K9,4D7
3S7

Bukový, Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový

Bratřejov
Bratřejov
Bratřejov

41,070
41,370-41,500
41,660-43,530

Lačnov
Horní Lideč
Horní Lideč
Valašské Příkazy
Horní Lideč
Horní Lideč

3S7
3S8
3B1, 3B8, 5F1, 3J9,
5B1, 5A1, 5D6, 5B6,
5B1, 5B9, 5D6
3D9, 5F1, 3S8,3D9
43,530 – 43,850, 5B1, 5D5, 5B1, 5B6,
44,270 – 45,150
3N3, 3A1, 4D7, 3B8
45,150 – 45,900
4B1, 4D3, 5B7
45,900 – 47,900
5B7, 4B4, 4B6, 4B1,
4D7, 4D3, 4B2, 5D6,
48,500 – 49,080
3B2, 3D5, 3B8
52,860-52,940
3H8
53,145 – 53,250
3H8
53,580 – 53,750
3B2, 3B1
53,750 – 53,855
3B1, 3D2
54,860 – 55,250
3D8, 3B8

Střelná
Střelná

58,600 – 58,830
59,090 – 59,400

Pozděchov
Tichov
Lačnov

38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

3B9

Vizovice

34,410
35,000
35,600

Vizovice

3B8
4S4, 4B1

Dubobukový
Dubobukový
Výrazně
převažující
Jedlobukový
Jedlobukový
Bukový
Jedlobukový
přecházející na bukový
Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový
Dubobukový
Bukový

Soubor lesního typu:
Lipodubová bučina (Tili – Querceto – Fagetum acerosum lapidosum)
3A …
Klenová bučina (Acereto – fagetum lapidosum)
5A …
Bohatá dubová bučina (Querceto – Fagetum eutrophicum)
3B …
Bohatá bučina (Fagetum eutrophicum)
4B …
Bohatá jedlová bučina (Abieto – Fagetum eutrophicum)
5B …
3D … Obohacená dubová bučina (Querceto-Fagetum(acerosum)deluvium)
4D … Obohacená bučina (Fagetum(acerosum)deluvium)
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2H …
3H …
3J …
4K …
2L …
3N …
3S …
4S …
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Obohacená jedlová bučina (Abieto – fagetum (acerosum) deluvium)
Svahová jedlová bučina (Abieto – fagetum fastigiosum – lapidosum mesotrophicum
Hlinitá(sprašová)buková doubrava (Fageto-Quercetum ilimerosum trophicum)
Hlinitá dubová bučina (Querceto-Fagetum ilimerosum trophicum)
Lipová javořina (Tilieto – Aceretum saxatilis)
Kyselá dubová bučina (Querceto – Fagetum acidophilum)
Potoční luh (Fraxini - Quercetum alluvaiale)
Kamenitá kyselá dubová bučina (Querceto-Fagetum lapidosum acidophulum)
Svěží dubová bučina (Querceto – fagetum mesotrophicum)
Svěží bučina (Fagetum mesotrophicum)

Z uvedené sumarizace vyplývá, že trasa komunikace je vedena zejména vegetačním stupněm
listnatých lesů (bukodubový, dubobukový, bukový). Ve středním úseku trasy, kde komunikace
vstupuje do nadmořské výšky 600 m a více, se nacházejí smíšené lesy jedlobukového
vegetačního stupně.
Ve východním a západním úseku je komunikace vedena v poměrně velké části své délky po
okraji drobných lesíků a lesních fragmentů. Rozlehlým lesním komplexem prochází zejména ve
své střední trati, kde komunikace vstupuje do lesů Vizovických vrchů.
Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů bude řešena v rámci dalších stupňů projektové dokumentace,
případně i ve spolupráci s vybraným zhotovitelem stavby.
Velkým problémem bude nalezení vhodných lokalit pro zařízení staveniště a skládky stavebního
materiálu na území přírodního parku Vizovické vrchy. Zařízení staveniště by nemělo být
zřizováno v přírodním parku, zcela vyloučené je na PUPFL a v údolních nivách toků. Po
podrobném průzkumu území v rámci DÚR by bylo vhodné zvážit umístění ZS v zemědělských a
průmyslových areálech. V nejkritičtějším úseku Vizovických vrchů lze ZS umístit v místech
navrhovaných odpočívek.
Umístění přebytečných výkopů v množství cca 4 mil m3 není prozatím dořešeno. Pro tuto
problematiku bude v rámci další projektové přípravy zpracována studie, ve které se určí ve
spolupráci s orgány Zlínského kraje konečná úložiště, způsob přepravy a dopravní trasy. Určité
menší množství je možno použít při případné výstavbě poldrů (např. Slušovice)
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
 provozem na silnici
 v průběhu výstavby
Při provozu jsou potenciálními zdroji kontaminace půd v okolí silnic emise výfukových plynů
(polyaromatické uhlovodíky, dioxiny), posypové soli při zimní údržbě (chloridy a sodík), ropné
produkty z úkapů vozidel při haváriích, otěr a obrušování pneumatik či samotné vozovky.
Zvýšené obsahy platinových kovů jsou obecně zjištěny v silničním prachu. Vliv na kontaminaci
půdy bude mít především údržba komunikace v zimních měsících. V důsledku smyvů chloridů
se zasolování půd obvykle projevuje v bezprostřední blízkosti vozovky do vzdálenosti 2 – 10 m.
Ve vzdálenosti cca 10 m se koncentrace škodlivin v půdě již blíží pozaďové hodnotě i u více
dopravně zatížených komunikací. Minimalizace negativních dopadů zimní údržby spočívá
především v prevenci – tedy v optimalizaci posypových dávek a minimalizaci chloridů
v posypových materiálech.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
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 znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se
dosahuje 50 - 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel
za jednotku času, složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,
 znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v
případě, že tato půda není obhospodařována orbou),
 znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,
 na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.
Nejvýznamnější riziko kontaminace půdy je spojeno s dopravními nehodami, kdy kromě úniku
ropných látek mohou být poškozena transportní vozidla přepravující nebezpečné látky. Pro
eliminaci tohoto rizika se doporučuje sledování a stanovení podmínek přepravy nebezpečných
nákladů.
V průběhu výstavby je riziko soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd
povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění
půdy může dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích
látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek,
preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a
dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. Obecně lze konstatovat,
že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto riziko
minimalizovatelné na přijatelnou míru.
Eroze půdy
Vzhledem k faktu, že stavba komunikace nijak významně neovlivní reliéf terénu ploch, které
nebudou dotčeny záborem, nepředpokládá se významný vliv na zvýšení erozní ohroženosti půd
v blízkosti komunikace. Z hlediska tělesa komunikace je nutno zásady protierozních opatření
dodržet u svahů a náspů.
Meliorované pozemky
V hodnoceném území, zvláště v blízkosti vodních toků jsou časté meliorované pozemky (viz
příloha B.6.2). V místech přechodu rychlostní silnice R 49 přes odvodňovací systémy bude nutné
provést technická opatření, která umožní zachovat jejich stávající funkci. V případě jejich
porušení by mohlo dojít k opětovnému zamokření pozemků a mohlo by tak poškodit vlastníky
těchto pozemků. Při zásahu do odvodňovacích systémů může dojít ke změnám v hydrologickém
režimu dotčených pozemků a důsledky zásahu lze jen těžko předvídat. Jelikož se jedná o
technickou infrastrukturu, bude nutné tyto systémy před zahájením stavby zmapovat a při
realizaci stavby respektovat.
Pozemkové úpravy
U zemědělských pozemků dojde výstavbou komunikace k jejich rozdělení, důsledkem čehož
mohou v některých případech vznikat plochy s nepříznivým tvarem nebo tak malou výměrou, že
se jejich obhospodařování stane nerentabilním. Přestože bude na tyto pozemky zajištěn vhodný
přístup pro příslušnou zemědělskou techniku, bude ztíženo jejich obhospodařování. Tuto
problematiku je v nutných případech vhodné řešit komplexními či jednoduchými pozemkovými
úpravami.

Zhodnocení uvažovaných variant
Z hlediska trasování komunikace ve variantně řešených úsecích lze konstatovat následující:
 varianta Lípa (29,740 – 32,500 km) – vzhledem k prostorově méně náročnému řešení
mimoúrovňové křižovatky Lípa generuje o cca 21 % menší požadavky na zábory oproti var.
základní v daném úseku. Křižovatka je situována napříč v inundačním území řeky Dřevnice
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severně od průmyslové zóny Zádveřice a je navržena ve tvaru trubky s přivaděčem na
stávající silnici II/491.
varianta Zádveřice (31,000 – 35,100 km) – vedení trasy R49 v souběhu jižně se stávající
silnicí I/49 v úseku Zádveřice – Vizovice vyvolává o cca 44 % vyšší nároky na zábor půdy
oproti var. základní. To je dáno vedením nového tělesa komunikace vedle komunikace
stávající, zatímco varianta základní využívá v daném úseku stopu stávající komunikace.
Varianta Vizovice (34,000 – 38,000 km) – vzhledem k tunelovému vedení komunikace jižně
od základní trasy bez realizace mimoúrovnňového napojení Vizovic a silnice I/69 na Vsetín
představuje tato varianta logicky menší zábory a to až o cca 45 %.
Varianta Lhotsko (36,500 – 41,000 km) – tunelové vedení trasy logicky generuje menší
nároky na zábory půdy, o cca 4 % oproti var. základní.
Varianta Bratřejov (36,500 – 41,000 km) – oproti základní variantě je vedena severněji mimo
zástavbu prolukou mezi lokalitami Končiny a Na Chrámečném. Tato varianta je o cca 215 m
delší, ale vzhledem k vedení po mostních objektech vykazuje přibližně stejné nároky na
zábory jako var. základní (oproti základní variantě o cca 1 % méně).
Varianta Pozděchov (41,000 – 46,500 km) – jižní varianta generuje o cca 13 % menší nároky
na zábor půdy, což je dáno technickým řešením (mostní objekty).

Tab. 81 Zábory ve variantách
Úsek stavby (km základní varianty)
Varianta základní 29,740 – 32,500
Varianta Lípa 29,740 – 32,500
% ze základní varianty
Varianta základní 31,000 – 35,100
Varianta Zádveřice 31,000 – 35,100
% ze základní varianty
Varianta základní 34,000 – 38,000
Varianta Vizovice 34,000 – 38,000
% ze základní varianty
Varianta základní 36,500 – 41,000
Varianta Lhotsko 36,500 – 41,000
% ze základní varianty
Varianta základní 36,500 – 41,000
Varianta Bratřejov 36,500 – 41,000
% ze základní varianty
Varianta základní 41,000 – 46,500
Varianta Pozděchov 41,000 – 46,500
% ze základní varianty
Varianta základní MÚK Horní Lideč
Varianta oranžová MÚK Horní Lideč
% ze základní varianty

ZPF (ha)
14,63
10,04
69
12,18
21,09
173
22,91
11,02
48
21,43
21,68
101
21,43
22,01
103
5,54
14,34
259
2,40
6,00
250

PUPFL (ha) Ostatní (ha) Celkem (ha)
6,42
5,52
26,57
5,50
5,38
20,91
86
97
79
2,95
8,06
23,19
5,52
6,85
33,46
187
85
144
2,70
6,36
31,96
1,63
4,88
17,53
60
77
55
4,37
4,43
30,23
3,28
4,02
28,97
75
91
96
4,37
4,43
30,23
3,24
4,68
29,93
74
106
99
31,59
5,01
42,14
20,20
2,22
36,76
64
44
87
1,34
0,0214
4,06
0,0721
0,94
7,01
5
438
173

Na základě tabelizované sumarizace nároků na půdu lze vyhodnotit jako významné rozdíly mezi
základní variantou a variantou relevantní v daném úseku následující:
 U Lípy varianta zelená představuje významně menší nároky na ZPF (o cca 31 %)
 U. Zádveřic klade varianta hnědá významně vyšší nároky na ZPF (o cca 73 %) a PUPFL (o
cca 87 %)
 U Vizovic generuje fialová varianta významně menší nároky na ZPF (o cca 52 %) a PUPFL
(o 40%)
 Varianta oranžová Lhotsko a variata tmavě modrá Bratřejov shodně kladou menší nároky na
lesní pozemky (PUPFL) a to o 25 %
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 U Pozděchova představuje světle modrá varianta nejvýraznější rozdíl oproti variantě
základní. Nároky na ZPF jsou o 159 % vyšší, zábory PUPFL jsou o cca 36 % menší.
 Varianta oranžová MÚK Horní Lideč generuje významně nižší nároky na zábor PUPFL, o to
více je však vedena přes půdu zemědělskou.
Dílčí závěr kapitoly D.I.5 Vlivy na půdu
Hlavní vliv výstavby nové rychlostní komunikace na půdu spočívá v rozsahu záboru
zemědělské a lesní půdy. V současném stavu rozpracovanosti záměru je vyčíslen rozsah
trvalého záboru půdy. Vzhledem k porovnání s délkou navrhované trasy je rozsah záboru
přiměřený. Průměrná šíře dotčeného pruhu je cca 69 m. Celkově se jedná na 40,645 km délky
o zábor ZPF 167,65 ha a PUPFL 72,63 ha.
Z hlediska variantního řešení představuje nejvýznamnější rozdíly mezi zábory ZPF a PUPFL
variantně řešený úsek Pozděchov. Významné jsou také rozdíly u Zádveřic, kde je hnědá
varianta navržena v souběhu s komunikací stávající. U Vizovic varianta fialová generuje
vzhledem ke svému technickému řešení menší nároky.
Kontaminace půdy při provozu hrozí pouze při havárii vozidla, nebezpečí je minimalizováno
návrhem odvodnění, opatření budou definována havarijním řádem komunikace.
Riziko kontaminace půdy během výstavby bude eliminováno souborem preventivních opatření
vyplývajících z plánu organizace výstavby a havarijního řádu.
Předpokládané využití skrytých vrstev zemin (především podorničí) je částečně k účelům
ohumusování svahů a náspů budoucí stavby, přebytek bude předán dle dispozic orgánů
ochrany ZPF.
Nejzávažnějším problémem, který je nutno řešit v dalších stupních PD je uložení velkého
přebytku výkopové zeminy ze střední části záměru na trvalé úložiště.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na horninové prostředí
Stavbou silnice vznikne nový liniový útvar v území. V těsné blízkosti nové stavby dojde lokálně
ke změnám topografie (násypy, zářezy, mosty). K výrazným změnám morfologie terénu
v hodnocené oblasti však nedojde. Největším zásahem do původní morfologie terénu bude
budování mostních objektů a tunelů.
Jak je patrné z popisu v kap. C.2.6, geologické poměry v trase projektované komunikace jsou
variabilní (jílovce a pískovce ve flyšovém vývoji s variabilně mocnou nadložní vrstvou různých
kvartérních sedimentů). Vzhledem k značné nepravidelnosti ve flyšovém střídání pískovců a
jílovců v horizontálním i vertikálním směru nelze jednotlivé vrstvy pískovců a jílovců v
podélném řezu trasou přesně vymezit. Dále jsou vrstvy těchto hornin šikmo až strmě ukloněny,
lokálně se překlánějí i na opačnou stranu. Zastižené kvartérní pokryvné zeminy dosahují
nepravidelných mocnosti a na svazích budou velmi náchylné k sesuvům. Navíc v důsledku
členitého terénu dochází k rychlým a nepravidelným změnám charakteru stavby (střídání
násypů, zářezů, přísypů apod.)
Ražení tunelů bude probíhat většinou kose ke směru vrstev horniny, lokálně až paralelně se
směrem vrstev. Ražením budou zastiženy i výraznější tektonické linie, které budou procházet
převážně kolmo na směr ražení a jednotlivé násunové plochy. Tyto zóny se budou vyznačovat
intenzivnějším rozpukáním až podrcením horniny a lze zde také předpokládat větší výrony
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podzemní vody. Při portálech tunelů je nutno počítat s výskytem zemin rajónu D (deluviální
hlinitokamenité až balvanité sedimenty), které budou náchylné k sesuvům.
V Tab. 82 jsou velmi stručně hodnoceny předpokládané geologické poměry v navržené trase,
zejména (hluboké zářezy a vysoké násypy) z hlediska geotechnického, nejsou zde zahrnuty
mostní objekty.
Tab. 82 Geologické podmínky v základní trase
Staničení km Trasa

Geologické podmínky

19,050-19,350
19,350-19,600
19,600-19,890
19,890-20,210
20,210-20,720
20,720-20,930
20,930-21,490
21,490-22,000
22,000-23,000
23,000-23,700
23,700-24,120
24,120-24,790
24,790-25,420
25,420-26,820
26,820-28,530
28,530-29,820
29,820-32,020
32,020-34,300

Zeminy rajónu S a hornin Sj
Podloží zemin rajónu S
Zeminy rajónu S
Podloží zemin rajónu D a S
Zeminy rajónů D, Ft, Dp
Podloží zemin rajónu D, Ft, Dp
Zeminy rajónů D, Ft, Dp v zářezu i podloží
Podloží zemin rajónu D, Dp
Zeminy rajónů S, D, Dp
Podloží zemin rajónu D a hornin Sj
Zeminy rajónů D a hornin Sj
Podloží zemin rajónu S, Ft
Zeminy rajónů S, Fi
Zeminy rajónu D a horniny Sj v zářezu i podloží
Podloží zemin rajónu D, S, horniny Sj
Podloží zemin rajónu Ft, D
Zeminy rajónu D

34,300-35,620
35,620-35,940
35,940-36,420
36,420-38,130
38,130-39,300
39,300-39,410
39,410-40,930
40,930-42,300

v zářezu (max. hloubka 5,5 m)
násyp + most (max výška 7 m)
mělký zářez (do 2,7 m)
násyp (max. výška 3,6 m)
v zářezu (max. hloubka 8,8 m)
násyp + most (max výška 10 m)
střídavě násyp a zářez do 6 m
násyp (max výška 12,2 m)
v zářezu (max. hloubka 16 m)
násyp (max výška 4,7 m)
v zářezu (max. hloubka 9 m)
násyp+most (max výška 9,4 m)
v zářezu (max. hloubka 9 m)
střídavě násyp a zářez do 10m
násyp (max výška 7 m)
stávající silnice II/491
násyp (most) max výšky 11 m
stávající I/49, hnědá var. zářez do 8 m
zářez (max. hloubka 16,5 m), fialová
varianta v tunelu
most přes Lázeňskou ulici výška 30 m
zářez (max. hloubka 20 m)
násypy+ mosty (max výška 24 m),
mělké zářezy (max. hloubka 5 m)
zářez (max. hloubka 13 m)
násyp+most (max. výška cca 17 m),
zářez (max. hloubka 7 m)
zářez (max. hloubka 24 m).
násyp+most (max. výška cca 19 m),
zářez (max. hloubka 20 m)

42,300-42,720 tunel Bratřejov
42,720-43,730 mosty+násyp (max. výška 39 m).
43,730-44,410 tunel Pozděchov
44,410-45,710

násyp+most (max. výška cca 22 m),
zářez (max. hloubka 12,5 m)

45,710-46,220 tunel Lačnov
46,220-46,730 zářez (max. hloubka 16 m)
46,730-47,180 most+násyp (max výška 55 m)
násyp+most (max. výška cca 18 m),
zářez (max. hloubka 6 m)
47,930-48,500 zářez (max. hloubka 18 m).
48,500-49,050 most+násyp (max výška 37 m)

47,180-47,930

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

.

Zeminy rajónu D (i u portálu tunelu) a hornin Sj
Základy v zeminách rajónů Ft, D, horniny Sj
Zeminy rajónu D a hornin Sj
Zeminy rajónu D a Ft a horniny Sj
Zeminy rajónu D a Ft a horniny Sj
Zeminy rajónu D a horniny Sj
V zeminách rajónu D a horninách Sj
Zeminy rajónu D a horniny Sj
Ražen převážně v horninách rajónu Sj, při
portálech počítat s výskytem zemin rajónu D.
Zeminy rajónu D a horniny Sj
Ražen převážně v horninách rajónu Sj, při
portálech počítat s výskytem zemin rajónu D.
Zeminy rajónu D a horniny Sj
Ražen převážně v horninách rajónu Sp, při
portálech počítat s výskytem zemin rajónu D.
V zeminách rajónu D a horninách Sp
Zeminy rajónu D a horniny Sp
Zeminy rajónu D, lokálně Ft a horniny Sp
V zeminách rajónu D a horninách Sj
Zeminy rajónu D a horniny Sj
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Staničení km Trasa
střídání násypů (max. výška 11 m) a

49,050-51,680 zářezů (max. hloubka 14 m)
51,680-52,340 násyp+mosty (max. výška 17 m)

násypy (max. výška 14 m a zářezy
(max. hloubka 15 m)
53,980-55,070 násyp+mosty (max. výška 16 m)
nepravidelné střídání násypů+mostů
55,070-59,800 (max. výška 15 m) a zářezů (max
hloubka 17 m)

52,340-53,980

Geologické podmínky
Podloží tvořeno zeminami rajónu D, lokálně Ft,
horniny Sj.
Zeminy rajónu Ft a horniny Sp
Zeminy rajónu D a horniny Sj
Podloží zemin rajónu Ft a D, horniny Sj.
Podloží trasy bude tvořeno zeminami rajónu D a
horninami Sj. Lokálně budou zastoupeny i zeminy
rajónu Ft.

Geologické podmínky variantních řešení vzhledem k poměrné malé vzájemné vzdálenosti a
obdobnému výškovému řešení se nebudou významně lišit s výjimkou varianty Pozděchov.
Tab. 83 Geologické podmínky varianty Pozděchov
Staničení km Trasa
násyp+most (max. výška cca 10 m),
zářez (max. hloubka 12 m)
mosty+násyp (max. výška 28 m),
41,710-45,360
zářez (max. hloubka 11 m).

40,930-41,710

45,360-46,400

zářez a tunel Pozděchov

46,400-47,040 tunel Lačnov

Geologické podmínky
Zeminy rajónu D a horniny Sj
Zeminy rajónu D, lokálně Ft a horniny Sj
Ražen převážně v horninách rajónu Sj, při
portálech počítat s výskytem zemin rajónu D.
Ražen převážně v horninách rajónu Sp, při
portálech počítat s výskytem zemin rajónu D.

Vliv na stabilitu půdy
Navržená trasa prochází oblastí, které jsou postiženy četnými staršími i novějšími sesuvy (viz
kap.C.2.6). K sesuvu může dojít v důsledku realizace nevhodného zásahu do svahu (zářez) a
změnou vodního režimu. Proto je nutné zejména v místech navržených zářezů realizovat
v dalších fázích projektových příprav podrobný IG průzkum a posouzení stability svahu
geotechnickým výpočtem.
Z hlediska sanací je nutno rozlišit sanaci sesuvů jako takových a sanaci území, které je
v současné době stabilní, ale výstavbou komunikace může dojít ke zhoršení stabilních poměrů
tak, že by hrozila ztráta stability a vznik nových sesuvů. Jedná se především o oblasti uvedené v
Tab. 84.
Tab. 84 Předpokládané sanační práce
Staničení

Sanační práce

29,550 – 30,500

Trasa vede akumulační oblastí potenciálního sesuvu v délce cca 1 000 m a mírně podřezává
svah. Sanace bude spočívat v hloubkovém odvodnění oblasti sesuvu pomocí horizontálních
vrtů (HOV), popř. pomocí hluboce založených opěrných konstrukcí, např.
z velkoprůměrových vrtaných pilot.
Komunikace je trasována akumulační oblastí aktivního sesuvu v odřezu (200 m) a mostním
objektem. Zářez a opěra mostu budou v případě potřeby opatřeny opěrnou konstrukcí.
Trasa je vedena akumulační oblastí potenciálního sesuvu v odřezu délky cca 180 – 250 m.
Zajištění stability se předpokládá pomocí horizontálních odvodňovacích vrtů.
Komunikace je vedena těsně nad aktivním sesuvem v délce cca 170 – 180 m. V této oblasti
bude nutno zajistit stabilitu trasy zlepšením podloží pomocí štěrkových žeber anebo
zajištěním pilotovou stěnou.
Trasa vede v odlučné části rozsáhlého potenciálního sesuvu v délce cca 550 m a poté
dalších cca 600 – 700 m jde po vrstevnici nad tímto potenciálním sesuvem. Vzhledem
k tomu, že těleso komunikace se nachází v odlučné oblasti a vede v zářezu, generelně
zemní práce zvyšují stabilitu oblasti. V případě potřeby je doporučeno zajistit výše ležící

30,826 – 31,300
31,874 – 32,040
33,394 – 33,576
34,000 – 35,250
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Sanační práce

svah opěrnou konstrukcí a hloubkové odvodnění pomocí HOV.
35,500 – 35,695 Trasa vede po spádnici potenciálního sesuvu, kdy v akumulační oblasti vede v násypu a
v odlučné oblasti v zářezu.Zemní práce spojené s vedením komunikace přispívají výrazně
ke zvýšení stability a další sanační opatření zřejmě nebudou nutné.
35,843 – 36,000 Trasa je vedena po spádnici potenciálního sesuvu kdy v odlučné oblasti je vytvořen násyp a
opěra mostního objektu a dvě opěry se nacházejí v akumulační oblasti. Provedení
hloubkového odvodnění pomocí horizontálních odvodňovacích vrtů se spolu s dodatečnými
piloty předpokládá v základech opěry a pilíře.
35,542 – 36,680 Portál tunelu je umístěn v odlučné oblasti potenciálního sesuvu a trasa dále pokračuje
fialové varianty odřezem po spádnici přes potenciální sesuv. Zajištění stability oblasti se předpokládá
pomocí HOV v kombinaci s pilotami kolem portálu tunelu.

Eroze svahů komunikace
Realizace rychlostní silnice si vzhledem k členitosti terénu vyžádá budování terénních zářezů a
násypů. Je tedy nutné případné svahy zářezů a násypů stabilizovat proti erozním účinkům vody.
Vzhledem k přítomnosti jílů a jílovců v dotčeném území stavby, které jsou pro vodu špatně
propustné, může docházet při vydatných deštích ke stékání vody po povrchu svahu, vytváření
plošných splachů, případně erozivních rýh a jejímu vytékání do zářezů, nebo jejímu hromadění u
paty násypů.
Proto je účelné zachycení a odvedení těchto povrchových vod mimo komunikaci a učinit vhodná
opatření, aby k erozivní činnosti nedocházelo.
Je nezbytně nutné svahy zářezů a násypů stabilizovat proti erozním účinkům vody. Z
ekologického hlediska se jeví vhodně vytvořené svahy pokrýt tenkou vrstvou 10 - 15 cm
hrubšího materiálu s následnou výsadbou zpevňovacích porostů autochtonních dřevin.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených
opatření (viz. kap. D. IV).
Vliv na nerostné zdroje
Vzhledem k neexistenci přírodních zdrojů nedojde k žádnému omezení.
Použitelnost materiálu ze zářezů
Geotechnické vlastnosti zemin a hornin byly popsány v kapitole C.2.6.
Posouzení použitelnosti materiálů do násypů není předmětem posuzování vlivů na životní
prostředí, to je věc technického řešení záměru. Z hlediska vlivů na životní prostředí je však
důležité, kolik nevhodných materiálů ze zářezů bude nutné uložit na skládky, případně kolik
materiálu bude nutné dovézt na stavbu násypů. Předběžný odhad množství je uveden v kap.
B.III.5.
Jak vyplývá z technické studie, bude ze zářezů realizovaných převážně v rajónu Sj (jílovcovoprachovcové horniny) získáván v podstatě nekvalitní materiál, který bude náchylný k namrzání
a zvětrávání až na jíly. Tento materiál bude vhodnější použít do jádra násypu. Kvalitnější
materiál bude získáván z rubaniny z tunelů, které budou raženy převážně v pískovcích.
Poškození a ztráty geolog. a paleontologických památek
V prostoru navržených komunikací nejsou geologické a paleontologické památky známy.

Zhodnocení uvažovaných variant
 Lípa, zelená – varianty nevykazují zásadní rozdíl
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 Zádveřice, hnědá – podstatně větší zásah do podloží, trasa je vedena jižně od stávající
komunikace I/49 a vyžaduje větší zářezy, více zasahuje do oblastí sesuvů v km 31,9-34,5.
 Vizovice, fialová – celkově menší zásah do podloží, uzavřený profil, tunel se vyhýbá
sesuvům podél stávající silnice do Vizovic v km 34,5-35,25, východní portál tunelu je
umístěn v sesuvu v km U Janové hory.
 Bratřejov, tmavě modrá – z hlediska zásahů do podloží je mírně výhodnější vedení po
mostech
 Lhotsko, oranžová – nevhodná varianta v tunelu zvětšuje celkový zásah do podloží
 Pozděchov, světle modrá – menší zásah do podloží především podél úpatí Vizovických vrchů
mezi Bratřejovem a Pozděchovem
 MÚK Horní Lideč – základní varianta má větší zásah do podloží, prakticky celá křižovatka je
v zářezu, variantní řešení v násypu
Dílčí závěr kapitoly D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr bude mít velký vliv na horninové prostředí poměrně hlubokými zářezy a tunely.
V úseku Lípa – Vizovice může narušit území potenciálních i aktivních sesuvů a bude
vyžadovat provedení sanačních opatření. Z tohoto pohledu jsou nejvhodnější varianty, které
zásahy minimalizují (Zádveřice červená, Vizovice fialová, Bratřejov tmavě modrá, Pozděchov
světle modrá, Horní Ldeč oranžová).
Vzhledem k přítomnosti jílů a jílovců může docházet ke stékání vody po povrchu nových
svahů, proto je účelné zachycení a odvedení vod mimo komunikaci a učinit vhodná opatření,
aby nedocházelo k erozivní činnosti (svahy stabilizovat tenkou vrstvou 10 - 15 cm hrubšího
materiálu s následnou výsadbou zpevňovacích porostů autochtonních dřevin.
Nedojde k omezení přírodních zdrojů ani k ohrožení geologických či paleontologických
památek.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Posuzovaný záměr zasáhne do stanovišť chráněných rostlin a živočichů. Dále záměr zasáhne do
prvků územního systému ekologické stability a do významných krajinných prvků
vyjmenovaných v zákoně 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Takovými dotčenými
významnými krajinnými prvky v území jsou vodní tok, údolní niva, les.

D.I.7.1 Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude dán charakterem lokality,
kterou je trasa komunikace vedena. Bude se jednat převážně o zásah do polních kultur a lučních
porostů, v oblasti Vizovických vrchů do uceleného lesního komplexu. Kácení stromů bude nutno
provést také v místech střetu s vegetací lemující překračované vodní toky a místní komunikace.
Jako podklad pro předkládané posouzení stavby byl zpracován floristický průzkum území, který
je uveden v příloze B.7. Z hlediska rostlinných společenstev jsou nejvýznamnějšími negativními
vlivy uvažované stavby


přímé zásahy při výstavbě a provozu – odstranění rostlinného krytu, skrývka zeminy,
mezideponie, trvalý zánik lokality (zábor PF), obslužné komunikace, zhutnění a kontaminace
půdního profilu,

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

208

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.



fragmentace stanovišť – přerušení kontaktu mezi dvěma částmi stanoviště vede k omezení
genetického potenciálu druhu, ke snížení ekologické stability stanoviště a oslabení populací
na něm



změna hydrologických poměrů v blízkosti stavby – vznik velké zpevněné plochy bez
významné retenční schopnosti, ovlivní zásobenost často v současné době podmáčených nebo
vlhkých stanovišť vodou a povede ke změně druhové skladby směrem od hodnotných druhů
k ruderálním, resp. cizorodým druhům. Jedním z typických stanovišť, navíc stanovištěm
prioritním z hlediska evropské ochrany, jsou v území lesní a luční pěnovcová prameniště s
charakteristickými rostlinnými společenstvy. Hydrologické poměry na nich mohou být
narušeny i zásahem vzdáleným řádově stovky metrů od vlastní lokality.



zásahy na tocích, které napájejí rybníky či rybniční soustavy, jsou vždy potenciálně rizikové
z hlediska znečištění během stavby (plaveniny) i za provozu (chem. látky, zvláště ropné).



kácení solitérních dřevin často vysokého stáří je třeba vždy zvážit, a to i pokud nejsou
registrovány jako stromy památné. Solitérní stromy patří k základním charakteristikám
krajinného rázu celé oblasti, ve svém bezprostředním okolí pak často hostí jedinečná
“lemová” rostlinná společenstva, která jsou rovněž pro posuzovanou oblast typická.



druhová změna stanovišť v blízkosti silnice (vlivem eutrofizace a možný přísun nepůvodního
rostlinného materiálu transportem silniční dopravou).

Biologickým hodnocením bylo v zájmové oblasti zjištěny 4 druhy ohrožené dle vyhlášky č.
395/1992 Sb., 2 druhy silně ohrožených a 6 druhů uvedených v červeném seznamu. Navrhovaná
dílčí opatření ve vztahu ke zjištěným chráněným druhům rostlin v příslušných lokalitách
sumarizuje následující text:
 V lokalitě Želechovský a Slatinský potok byl zjištěn výskyt zvláště chráněného
(ohroženého) druhu ve smyslu přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb. – áronu plamatého.
Výskyt byl zjištěn v lesním porostu nad Želechovským potokem. Pro tento druh bude třeba
požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení výjimky k zásahu do biotopu zvláště
chráněného druhu podle § 56, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Vodní toky a jejich nivy trasa překonává dostatečně dimenzovanými
mostními objekty. Za těchto okolností bude třeba věnovat pozornost především dodržování
takových postupů a technologií při výstavbě, které by vyloučily znečištění vodních toků
v důsledku stavební činnosti, doporučuje se rovněž nezasahovat do koryt těchto toků a v nivě
neumisťovat žádné zařízení staveniště nebo deponie, a to ani dočasné.
 V lokalitě Želechovský a Slatinský potok je trasa navrhována ve dvou variantách – základní
červené, a fialové, která řeší překonání náročného a různorodého terénu tunelem a
navazujícím mostem, překlenujícím Želechovický potok včetně jeho údolí s rozptýlenou
zástavbou. Vzhledem k tomu, že u fialové varianty odpadá budování mimoúrovňové
křižovatky na jižním okraji Vizovic a větší část trasy je vedena tunelem, jeví se tato varianta
z hlediska šetrnosti k přírodnímu prostředí jako vhodnější než varianta základní. I toto řešení
však portálem tunelu zasahuje do lesního porostu nad Želechovickým potokem, kde byl
zjištěn výskyt zvláště chráněný rostlinný druh (v kategorii ohrožený) – áron plamatý. Třebaže
přímo v posuzované trase výskyt tohoto zvláště chráněného druhu zaznamenán nebyl (jedná
se tedy především o zásah do biotopu), je vhodné provést před zahájením stavby podrobné
terénní šetření v trase a pro případně zjištěné jedince áronu plamatého zajistit ve spolupráci
s ochranou přírody záchranný transfer na vhodně zvolenou náhradní lokalitu.
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 V případě LBC Na Výpusti se jedná o druhově velmi bohaté území, zahrnující pestré
spektrum rostlinných společenstev, především lesních lemů, luk a pastvin. V kontextu celé
trasy jde o jednu z druhově nejbohatších a krajinářsky nejcennějších lokalit, a to přesto,
že kriticky ohrožené a silně ohrožené druhy rostlin v území zjištěny nebyly. Na lokalitě
rovněž nebyl zjištěn žádný další druh rostliny zvláště chráněný podle přílohy II. vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. Přestože vlastní údolí drobného vodního
toku posuzovaná trasa překonává mostem umožňujícím vyloučit nebo velmi omezit zásah do
toku a jeho nivy, nejcennější součástí lokality je nejen vymezené biocentrum, ale i jeho širší
okolí s vegetací luk, pastvin a mezofilních lesních lemů, které bude stavbou přímo dotčeno.
 Ačkoliv na lokalitě Bratřejov – Vlčice nebyly zjištěny druhy, chráněné ve smyslu zákona a
uvedené v příloze II vyhlášky č. 395/1992 Sb., na lokalitě byl zastižen druh Orobanche flava
(záraza devětsilová), která je uvedena v “červeném seznamu” v kategorii silně ohrožených
druhů (C2). Projektovaná trasa přepokládá překlenutí zalesněného údolí s dvěma vodními
toky mostem o celkové délce 350 m jižně od lokality Výmol a dalším mostem jižně od obce
Bratřejov v lokalitě Podhoří (délka 240 m). Třebaže se jedná o řešení poměrně šetrné k
zasaženému území, negativní vliv projektované stavby na přírodní společenstva, která se v
něm nacházejí, bude nesporný. Na lokalitě se nedoporučuje zřizovat žádný typ zařízení
staveniště ani deponie. V průběhu výstavby bude rovněž třeba věnovat pozornost opatřením,
která by zabránila znečištění přírodního prostředí (včetně drobných vodotečí) v důsledku
stavebních činností a vyhnout se zásahům do koryt drobných vodních toků včetně jejich
údolní nivy.
 V lokalitě, jejíž součástí je i LBC U Žlebů byl zaznamenán výskyt druhu chráněného ve
smyslu zákona a uvedené v příloze II vyhlášky č. 395/1992 Sb. – hvězdnice chlumní Aster
amellus. Pro tento druh bude třeba žádat o výjimku ze zásahu do biotopu ohroženého
druhu (s ohledem na stupeň ochrany vydává příslušné rozhodnutí odbor ŽP dotčeného Úřadu
kraje). Obecně se zde jedná o lokalitu z přírodovědného hlediska kvalitní, druhově bohatou a
s řadou výrazných funkčních ekosystémů.
 Na lokalitě Rudovňa bylo zastiženo několik druhů rostlin chráněných buď jako součást
Červeného seznamu IUCN nebo i ve smyslu zákona (uvedeny v příloze II vyhlášky č.
395/1992 Sb.). Jsou to především dva druhy vstavačovitých – prstnatec bezový
(Dactylorhiza sambucina), uvedený v kategorii C2 a v příloze citované vyhlášky jako druh
silně ohrožený, a dále okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), která je druhem
ohroženým ve smyslu zákona a zařazena do kategorie C3. Třetím druhem chráněným
zákonem je hvězdnice chlumní – Aster amellus. Pro tyto tři druhy bude třeba požádat
orgán ochrany přírody o udělení výjimky k zásahu do biotopu chráněného druhu (podle
§ 56, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) Dále byly zjištěny dva druhy uvedené v Červeném
seznamu IUCN v kategorii ohrožení C4 (vyžadující zvýšenou pozornost), a to kyčelnice
devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). U těchto druhů
není třeba žádat o udělení výjimky ze zákona, doporučuje se však provést podrobný průzkum
v trase stavby těsně před jejím zahájením a případně nalezené jedince těchto uvedených druhů
ve spolupráci s orgánem ochrany přírody přemístit na vhodné náhradní stanoviště.
 Přibližně v km 55,000 trasy (viz zákres v mapě) byl v olšovém porostu na břehu drobné
místní vodoteče zjištěn výskyt druhu vyžadujícího zvýšenou pozornost – podbílku
šupinatého (Lathraea squamaria). Vzhledem k tomu, že se jedná o parazitický druh,
cizopasící převážně na kořenech listnatých stromů a větší část rostliny se nachází pod zemí, je
záchranný transfer ohrožených jedinců nereálný. Doporučuje sedproto, pokud to budou
technické podmínky umožňovat, vést trasu v tomto asi 200 m dlouhém úseku mimo olšinu
po jejím jižním okraji a do údolí drobné (zřejmě periodické) vodoteče stavební činností
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nezasahovat. Na sušších, odlesněných pozemcích lze výskyt podbílku (vzhledem k jeho
životním nárokům) prakticky předem vyloučit.
Předkládaná liniová stavba zasáhne ve své trase do četných lokalit zeleně v krajině. Jedná se o
doprovodnou zeleň místních komunikací a polních cest, břehové porosty vodních toků, nálety na
svazích či terénních depresích, či lesní remízy a celky. Zásahy do dřevin sumarizuje Tab. 85,
která vychází z přílohy B.8 (Předběžný dendrologický průzkum), ve které jsou uvedené lokality
popsány podrobněji. Míra zásahů do lesních porostů je detailně rozvedena v příloze B.5.2 (Vlivy
na lesy) a sumarizována v
Tab. 86.
První sloupec Tab. 85 uvádí číslo dendrologické lokality (viz Příloha B.8). Kilometráž je
vztažena ke staničení základní varianty. Míra zásahu (kácení) představuje orientační, víceméně
maximalistický odhad zásahů do dotčených prvků zeleně. Její upřesnění bude možné v dalším
projektovém stupni až na základě přesného zaměření stavby v terénu.
U kácení jsou v případě vzrostlých, solitérních stromů udávány počty dřevin (ks), u souvislých a
hustých porostů je potom míra zásahu stanovena jako plocha (zohledňuje hustotu a pokryvnost
porostu.)
Tab. 85 Zásahy do zeleně
č.

km

Prvek

1

19,045

Doprovodná zeleň podél silnice II/491.

2-4

19,503

5
6
7

20,140
20,880
21,060

8-9
11
12

21,240; 21,635
22,100–22,480
22,760

13-14 23,200; 23,615
15 - 18 24,225– 24,685
19 - 22 25,480– 26,390
23 - 26 26,545– 26,920
27-29 27,350– 28,220
30-31 28,420– 28,480
32-33 28,550– 29,500
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Cca 16 ks. O nutnosti vykácení
doprovodné aleje opuštěného úseku
místní komunikace (dalších 45 ks)
rozhodne příslušný OOP vzhledem k
předpokládané rekultivaci nevyužitého
úseku stávající komunikace.
Břehový porost bezejmenného pravobřežního 8 190 m2
přítoku Lukovského potoka. Menší lesní
remízek. Doprovodná zeleň úvozové cesty.
Náletové keře u vodního toku.
15 m2
Břehový porost Bělovodského potoka.
1 400 m2
Doprovodná zeleň podél silnice III/49015
Cca 12 ks. O nutnosti vykácení
doprovodné aleje opuštěného úseku
místní komunikace (dalších 46 ks)
rozhodne příslušný OOP.
Břehový porost Lukovského potoka a Rablinky 2 830 m2, 13 ks.
JZ část lesního porostu Velíkovské Boří.
3 380 m2
Oboustranné nepravidelné stromořadí podél 50 m2, 28 – 47 ks (dle míry zásahu do
místní komunikace Velíková – Štípa)
silnice III/4912 Štípa - Velíková
Souvislý porost podél vodního příkopu a 7 980 m2, 5 ks
břehový porost toku od Velíkové
Břehové porosty drobných vodních toků lesní 3 420 m2, cca 5 ks dřevin.
porost JZ od Ostraty (bude dotčen patou svahu
navrhované R49)
Lesní porosty nad chatovou osadou u MVN 28 770 m2
Ostratky a krátký úsek drobného vodního toku
Lesní remízky a porosty s charakterem lesa ve 11 050 m2
svahu nad stávající II/491
Břehové porosty Ostratky
12 820 m2
Řadová výsadba jehličnanů podél příjezdové 14 + 1 ks
komunikace + vícekmen topol
Výsadba vegetačních úprav svahů podél silnice 16 900 m2
PRAGOPROJEKT, a.s.
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II/491
34-37 29,550–30,150 Smíšené lesní porosty podél silnice II/491
38 29,900–30,400
Varianta Lípa
34-37
Smíšené lesní porosty podél silnice II/491
38
Břehový porost Dřevnice
39 30,910
Sad nad silnicí

Míra zásahu - kácení
35 550 m2
7 500 m2

27 750 m2
7000 m2
Dotčeno přeložkou stávající místní
komunikace – 5 400 m2
40 31,000
Stromořadí podél severní strany silnice III/0495. 300 m2, 20 ks
41 31,025
Nepravidelná liniová zeleň podél jižní strany 6 500 m2
komunikace III/0495
42 - 43 31,040–31,200 Břehový porost Lutoninky a navazující zbytky 2 300 m2
původního ovocného sadu.
44 -45
Pruhy zeleně na východní straně silnice II/491 2 490 m2
na průmyslovém okraji obce Lípa. Břehový
porost odvodňovacího příkopu na pravém břehu
Lutoninka
46 31,750
Náletový porost podél polní cesty
120 m2
47-66
Zarostlé svahy nad silnicí I/49, břehové porosty 35 775 m2 (Jmenovitě vzrostlé stromy: 1
křižující I/49 (Horský potok, bezejmenné ks Tilita cordata, 1 ks Quercus robur, 4
potůčky), doprovodné porosty úvozových a ks Acer, Alnus glutinosa, Salix sp., 1 ks
Prunus cerasus, 7 ks Acer sp.)
polních cest
67
Hustě zarostlá mez nad silnicí
6100 m2
Fialová varianta Vizovice
67
Hustě zarostlá mez nad silnicí
3200 m2
70-77
Zarostlá mez, úvozy,
- (tunelové vedení trasy)
91
Zalesněný svah nad údolím Želechovického 14 300 m2
potoka
92-94
Břehový porost Želechovického potoka, 6 170 m2
navazují sady a antropognní plochy zástavby.
95
Zbytky původního sadu
18 ks
68, 69 34,580–34,800 Porosty ve svahu na I/49. Původní švestkový 16 670 m2
sad
78-90 34,800–36,000 Úvoz, meze, zbytky sadu, doprovodná vegetace 23 340 m2 souvislých porostů
polní cesty, zalesněný svah nad Želechovickým 97 ks solitérních jedinců
potokem,
antropogenní
plochy
v údolí
Želechovického potoka, ovocné zahrady.
95 36,185
Zbytky původního sadu
18
97 36,455
Remízek se vzrostlými duby
6 ks
98 36,460
Sad s ovocnými stromy
Cca 10 ks
99 36,550
Porost dubů s podrostem šípku na mezi podél 330 m2
polní cesty
100 36,650
Břehový porost Slatinského potoka
1 800 m2
101 36,940
Vzrostlé duby na mezi nad polní cestou.
Cca 15 ks
37,050

102103
104

37,050

105
106
107

37,500
38,140
38,180-38,890

108 38,500
109 - 38,370
110
111 38,5

PRAGOPROJEKT, a.s.

Břehový porost vodoteče a navazující zbytky 2 950 m2
sadu.
Remízek nad břehovým porostem z vzrostlých Zásah bude upřesněn dle podrobného
vytýčení stavby, až cca 20 ks.
olší
Břehový porost Dubovského potoka
1 860 m2
Břehový porost bezejmenné vodoteče
3 000 m2
Meze se vzrostlým porostem a zbytky původní 290 m2
výsadby ovocných stromů.
Malý remízek
150 m2
Zarostlá mez nad sadem, sad
240 m2, cca 40 ks v sadu.
Široký pás LB přítoku Bratřejovky

4270
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Oranžová varianta Lhotsko
106
Břehový porost bezejmenné vodoteče
3 000 m2
107
Meze se vzrostlým porostem a zbytky původní 290 m2
výsadby ovocných stromů.
108
Malý remízek
150 m2
109
Zarostlá mez nad sadem
110
Švestkový sad
Cca 3 ks
111
Břehový porost LB přítoku Bratřejovky
4 700 m2
112 - 38,890–39,110 Břehový porost vodoteče a dále navazující 7 180 m2
114
skupinky menších lesních celků
120 39,130–39,300 Zbytky sadu.
Cca 30 ks
121, 39,360–39,550 Les na okraji osady Na Chrámečném, břehový 6 500 m2, 5 ks ze stromořadí švestek.
122,
porost potoka, navazující stromořadí švestek.
124
126 39,840
Alej ovocných stromů podél úvozové cesty
550 m2
132 40,180–40,150 Lesní porost
16 000 m2
Tmavě modrá varianta Bratřejov
111
Široký pás LB přítoku Bratřejovky
4000 m2
112
Břehový porost
650 m2
115,11
Úzké pruhy lesa podél vodotečí
3 900 m2
6
117
Pruh zeleně ve dvou řadách
800 m2
118
Remízek s porostem charakteru lesa
3 500 m2
119
Hydrofilní porosty v širokém inundační prostoru 1 500 m2
vodních toků
128
Výmladky švestek v rohu sadu
15 m2
Remízek s dubo-habrovým lesním porostem, 3 700 m2
129131
zarostlá niva vodoteče, doprovodná zeleň polní
cesty.
132
Lesní porost
14 800 m2
133- 40,530–41,360 Zarostlé meze, sady, skupiny dřevin v louce, 24 550 m2
144
doprovodné porosty polních cest a plotů cca 142 ks solitérních dřevin či dřevin
chatových osad navazujících na okraj lesního v sadech.
celku jižně od Bratřejova.
145 41,500
Lesní, převážně jehličnatý porost
13 500 m2
146 41,500
Vzrostlé stromy podél polní cesty
240 m2
Světle modrá varianta Pozděchov
145
Lesní, převážně jehličnatý porost
7 500 m2
146
Vzrostlé stromy podél polní cesty
90 m2
147
Doprovodná zeleň (švestky) podél cesty
12 ks
149
Bukovo-dubo-habrový les
8 900 m2
150
Niva LB přítoku Klášterského potoka
3 550 m2
151
Ovocná výsadba na okraji louky
Cca 8 ks
152
Lesní porost v terénních zlomech u PB přítoku 4 050 m2
Klášterského potoka
153Výsadba ovocných stromů v mezi a louce, 9 800 m2
155
navazují na lesní porost nad PB přítokem
Klášterského potoka
156Porost charakteru lesa, zahrady rodinných 24 000 m2 porostů lesa,
161
domů, mýtina na okraji lesa,remíz starších 46 ks ovocných stromů
ovocných stromů
162
Vzrostlé stromy u rekreačního objektu
Cca 3 ks
Sady
96 ks
163,
164
165,
Školka smrků a dubů
3 400 m2
167
166,
Lesní celky
1 400 m2
Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.
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169
170 –
173,
175
174
175
176,
177
178
148
179182
184
185,
187,
188
189
190 –
193
195,
196
197
198

km

Prvek

Míra zásahu - kácení

Výsadba ovocných stromů
Lesní remízky

Cca 50 ks
18 450 m2

Nálety na louce
Cca 15 ks
Lesní remízek
1 550 m2
Doprovodná zeleň podél polní cesty a zbytky 20 ks
výsadby ovocného sadu
Souvislý lesní porost přes Vizovické vrchy
Cca 17 2000 m2
41,660-47,900 Souvislý lesní porost přes Vizovické vrchy
Cca 40 4500 m2
43,850–44,270 Zarostlá mýtina v lokalitě Hradiště, remízek 22 550 m2
podél lesní cesty, zahrada.
48,000
Solitérní strom na louce (polosuchý)
1 ks
48,200; 48,500; Dotčený okraj lesa a pruhy lesních porostů.
11 620 m2
48,800
48,870
Lesní porost na severním okraji Lačnova
49,190–49,500 Náletové porosty a podél polní cesty

13 000 m2
1 370 m2, 10 ks

49,450- 49,630 Pruh lesa.

3 400 m2

50,175
Zarostlé meze
540 m2
50,500–51,500 Nepravidelný náletový porost podél místní 5 000 m2. Míru zásahu je vhodné
konzultovat s příslušným OOP.
zpevněné komunikace
199 51,250
Remízky na mezích s trnky a šípky.
500 m2 (výstavba odpočívky)
200 51,860
Mez na severní straně silnice III/493
Cca 3 ks, 50 m2
201 51,920
Břehový porost Lačnovského potoka
1 000 m2
202 52,560
Doprovodný porost polní cesty
150 m2
203 52,700
Remíz u rozcestí
350 m2
Lesní porosty
10 100 m2
204, 52,900
205 53,150
206 53,300
Břehový porost vodního toku
3 000 m2
207 53,500–53,775 Hustý neprostupný porost jehličnatého lesa.
20 000 m2.
208 53,870
Porosty stromů a keřů na mezích
200 m2
209 54,060
Stromořadí podél I/57
Cca 5 ks
212 54,100
Mezernatý keřový porost na východním svahu 50 m2
silnice I/57
214 54,135
Úzký pás lesa podél přítoku Brumovky
1 200 m2
215 54,415
Porost podél tratě ČD, na svazích hustý pokryv. 2 100 m2, 8 ks vzrostlých stromů dubů a
javorů
Oranžová varianta Horní Lideč
207
Hustý neprostupný porost jehličnatého lesa.
8 500 m2.
208
Porosty stromů a keřů na mezích
800 m2
209
Stromořadí podél I/57
Cca 20 ks
210,
Zarosté svahy nad silnicí I/57 v zatáčce nad 2 490 m2.
211,
obcí
212
213
Výsadba mladých ovocných stromů
1 050 m2.
214
Úzký pás lesa podél přítoku Brumovky
4 200 m2
215
Porost podél tratě ČD , na svazích hustý pokryv. 2 300 m2, 8 ks vzrostlých stromů dubů a
javorů
216, 54,860–55,250 Dotčení okrajových partií lesního porostu
15 500 m2
217
221 56,000
Nově vysazené jabloně a jeřáby podél vodoteče 6 ks
222 56,235
Břehové porosty vodního toku
800 m2
223 56,400
Lesní remíz
3 700 m2
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224

56,770

225
226
227
228234

57,620
57,930
58,700

Hustý břehový porost mezi vodním tokem a 700 m2
stávající (překládanou) místní komunikací.
Zarostlý úvoz uprostřed pastviny
2 100 m2
Zarostlé údolí vodního toku
1 080 m2
Lesní porost
5 000 m3
Okraje lesních celků, náletové dřeviny, břehový 22 575 m2
porost

Míra zásahu - kácení

Tab. 86 Ovlivnění lesních porostů

Klečůvka

U Slušovic

Velíkovské Boří

U Fryštáku

Lok Popis

Ovlivnění

V km 19,503 je
R49 vedena
malým lesním
fragmentem o
celkové výměře
cca 1,30 ha. K.ú.
Fryšták
V km 22,100 –
22,480 prochází
R49 větším
lesním remízem
Velíkovské Boří
o celkové
výměře cca 57,2
ha. K.ú.Velíková.

Trvalý zábor (TZ) cca 0,49 ha. Násypové těleso je
vedeno v délce cca 0,085 km severní částí
fragmentu, který bude v důsledku stavby z cca
poloviny zcela vykácen. Do lesa dále zasahuje
přeložka polní cesty, která je součástí služební
křižovatky. Od SZ bude odkrytý okraj porostu
částečně chráněn násypem komunikace.
Trasa vedena v zářezu diagonálně středem
západního výběžku většího lesního remízu v šíři cca
60 m, délce 0,430 km s TZ cca 3,09 ha. Komunikace
bude představovat významný fragmentační prvek a
současně bude i zásahem do vlastního lesního
porostu, ve kterém v důsledku kácení dojde
k odkrytí porostních stěn. Větší část zásahu se však
odehrává na pasece či mladých porostech, kde je
nebezpečí poškození větrem menší.
TZ cca v k.ú Ostrata 0,43 ha, v k.ú. Březová u Zl.
V km 24,300 –
26,390 prochází 2,75 ha. V km 24,300 R49 odřízne násypem severní
R49 lesními
okraj lesního porostu JZ od Ostraty. V úseku 25,475
fragmenty, které – 25,890 v délce 415 m v zářezu po severním okraji
jsou v okolní
lesního remízu nad CHO severně od nádrže
Ostratky. Dotčení malé, nový okraj lesa bude lépe
zemědělsky
chráněn pod násypem R49 než nad svahem zářezu.
využívané
krajině vázány na V km 25,930 – 26,390 trasa protíná malý lesní celek
(v délce cca 460 m) na jižním svahu. Může dojít
drobné vodní
toky a malou
k likvidaci celé části porostu mezi R49 a II/491.
chatovou osadu
Lesní fragment v km 26,580 mezi R49 a II/491
nad MVN
zřejmě celý zanikne. V km 26,740 prochází
Ostrata.
komunikace v délce cca 85 m ve směru SZ - JV
lesním remízem v protáhlým ve směru SV – JZ
v celkové délce 542 m, zásah nebude významný.
V km 29,780 –
Var. základní: Zábor lesní půdy v rozsahu cca 2,7
30,150 je R49
ha je dán zejména větvemi MUK.
vedena drobnými Var. Lípa (zelená): Pouze 1 nájezdová rampa, zábor
lesními celky
je oproti var. základní menší, činí 1,2 ha.
navazující na
V obou variantách je možno předpokládat, že lesní
stávající 491.
remízy navazující na východní hranu stávající II/491
by mohly zcela zaniknout, vzhledem k jejich skladbě
K.ú. Klečůvka.
to však není nezbytné. Do lesních porostů
navazujících na západní hranu R49 zasahuje jen
varianta základní. Jedná se o okrajové dotčení
drobnějšího lesního celku, trasa tímto lesíkem
prochází napříč a dotčení tak pro něj není zásadní.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

.

Navržené opatření
U jižní hrany silnice zajistit co
nejrychlejší obnovu porostního pláště,
aby nedocházelo ke škodám (vývraty,
polomy). Pro výsadbu dřevin využít
dřeviny domácí a stanovištně
odpovídající druhové skladby. Při
výstavbě minimalizovat dočasné zábory.
Co nejrychlejší doprovodné výsadby
obnovou porostního pláště především
na návětrné straně průseku tak, aby
nedocházelo ke škodám (vývraty). Pro
výsadbu dřevin využít dřeviny domácí a
stanovištně odpovídající druhové
skladby. Nutná spolupráce s příslušným
OOP a LH.Při výstavbě minimalizovat
dočasné zábory lesní půdy.
Rozsah kácení je nutno minimalizovat,
vzhledem k přístupu ke stavbě z jedné
strany není nutno na lesním pozemku
zřizovat žádný dočasný zábor. Za
vykácené a zaniklé lesní fragmenty
provést náhradní výsadbou souvislého
pláště dřevin vhodné druhové skladby,
přitom využít prostor mezi novou
komunikací a silnicí II/491. Navrženou
doprovodnou a náhradní výsadbu
konzultovat s příslušným lesním
hospodářem a orgánem ochrany přírody.

Přesně vytýčit nutný rozsah kácení za
účelem minimalizace jeho rozsahu. Za
vykácené a zaniklé lesní fragmenty
provést vhodné náhradní výsadby i
s využitím svahů silničního tělesa.
V otevřených lesních porostech provést
rychlé uzavření okrajů dotčených
lesních celků výsadbou souvislého
pláště dřevin vhodné druhové skladby.
Navrženou doprovodnou a náhradní
výsadbu je vhodné konzultovat
s příslušným LH a OOP.
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Bratřejov

Lhotsko

Vizovice

Lok Popis

Ovlivnění

Navržené opatření

Var.základní: zasahuje do drobných lesních
remízků, které budou z větší části vykáceny. V km
35,600 vede drobnějším lesním celkem, nebude se
jednat o významný zásah, lesní komplex je protažen
ve směru S-J a komunikace jím prochází ve směru
Z-V v délce cca 0,045 km. TZ cca 1,2 ha, jižní okraj
remízku se posune po severní hranu komunikace.
Var. fialová: V km 35,00 přes lesní remíz vedena
tunelem a k záboru zde nedochází. V km 35,490 –
35,630 vedena v délce 0,140 km přes lesní celek na
svahu Janovy hory, bude zde portál tunelu a část
budovaná hloubením. TZ lesní půdy je cca 0,99 ha.
R49 je vedena
Var. základní: V km 35,510 prochází v dl. 0,090 km
mozaikovitou
výběžkem lesního porostu S-J směru, součástí
krajinou, kde se souvislého pokryvu na svazích vrcholu Papradná.
harmonicky
TZ činí 0,34 ha. Severně od trasy R49 vznikne malý
střídají pole,
lesní fragment na okraji obce Lhotsko. V km 38,810
– 39,080 je vedena v lok. Končiny přes dva drobné
louky a lesní
remízy s vazbou lesní remízky, které budou zřejmě zcela vykáceny.
na roztroušenou TZ cca 1,27 ha. Lesní remízek v km 39,320 – 39,080
zástavbu tamních bude vykácen ze své severní poloviny (cca 0,62 ha),
vesnic. K.ú.
komunikace je přes něj trasována v délce 0,110 km.
Lhotsko a
Var. oranžová: Do lesního výběžku v km 35,510
zasahuje v místech východního portálu tunelu
Bratřejov.
v celkové rozloze 0,30 ha. Severně od trasy R49
vznikne malý lesní fragment na okraji obce Lhotsko.
Var. tmavěmodrá: V km 38,950 a 39,060 prochází
napříč úzkými výběžky lesních pásů, které sledují
drobné vodní toky, TZ cca 0,35 ha. V km 39,200 je
vedena přes drobný lesní remízek (cca 0,68 ha),
který bude z velké části vykácen. TZ činí 0,29 ha.
V km 39,850 rozdělí trasa komunikace lesní remíz
(cca 0,55 ha) a protáhlý ve směru S-J na 2 malé
fragmenty. TZ střední částí tohoto celku v délce 0,03
km je 0,14 ha.
R49 vede po
V km cca 40,170 – 40,460 je vedena napříč lesními
okraji lesního
výběžky. Vlivem fragmentační činnosti komunikace
komplexu
vzniknou podél severní hrany komunikace dva malé
Vizovických
oddělené lesní ostrůvky. TZ (1,81 ha) je víceméně
stejný pro obě varianty.
vrchů a místy
zasahuje lesní
V km 40,795 protíná napříč okraj lesního výběžku
výběžky, které
(cca 0,14 ha), který bude zkrácen po jižní hranu R49.
V km 40,960 zanikne malý lesní ostrůvek o celkové
vstupují do
rozloze cca 0,07 ha. V km 41,070 prochází R49
lučních
v délce 0,03 km napříč přes lesní výběžek. Severně
pozemků,
od trasy vznikne oddělený malý lesní ostrůvek. TZ
navazujících na
zástavbu severně představuje v lesním pásu S-J směru cca 0,09 ha.
situované obce
V km 41,37 – 41,50 bude vykácen výběžek lesního
Bratřejov. K. ú.
celku v délce 0,150 km. Hranice lesa se posune na
Bratřejov.
jižní hranu tělese silnice. TZ činí cca 1,29 ha.
V km 34,410 –
35,600 vybíhají
do zemědělsky
obhospodařovan
ých ploch na
jižním okraji
zástavby Vizovic
drobné lesní
fragmenty. K.ú.
Vizovice.
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V základní variantě se za vykácené lesní
fragmenty doporučuje realizovat
náhradní výsadbu přiměřeného rozsahu
např. na svazích nové komunikace.
Varianta fialová významně vstupuje do
uceleného lesního celku a při výstavbě
ho dělí na dva fragmenty. V průseku je
nutno realizovat urychleně obnovu
porostního pláště a zabránit tak možný
škodlivým vlivům, zejména v důsledku
větru. Navržené řešení nutno
konzultovat s příslušným LH a OOP.
Po přesném vyznačení nutného záboru
vykácet pouze nezbytně nutné dřeviny,
ostatní ponechat jako základ nových
vegetačních úprav, nezřizovat na lesních
plochách dočasný zábor. Za vykácené
lesní fragmenty se doporučuje realizovat
náhradní doprovodnou výsadbu
přiměřeného rozsahu.
V profilech, kde komunikace dělí lesní
pásy na dva celky nebo prochází po
jejich okraji a otevírá tak nevhodně
porosty, je nutno realizovat urychleně
obnovu porostního pláště a zabránit tak
možný škodlivým vlivům, zejména
v důsledku větru. Navržené řešení nutno
konzultovat s příslušným lesním
hospodářem a orgánem ochrany přírody.

Provést přesné vytýčení okraje trvalého
záboru a kácet pouze nezbytně nutné
dřeviny. Zbytky porostů ponechat jako
základ vegetačních úprav nové
komunikace, které do nich budou
zapojeny. Za zcela vykácené lesní
fragmenty realizovat náhradní výsadbu
přiměřeného rozsahu i s využitím svahů
nové komunikace. V profilech, kde
komunikace otevírá nevhodně porosty,
realizovat urychleně obnovu porostního
pláště a zabránit tak možný škodlivým
vlivům, zejména v důsledku větru.
Navržené řešení konzultovat
s příslušným LH a OOP.
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Za Strání

Valašské Příkazy

Lačnov

Vizovické vrchy

R49 je vedena
rozsáhlým lesním
komplexem
Vizovických
vrchů přes
katastrální území
Bratřejov,
Pozděchov,
Tichov a Lačnov.

R49 vedena po
jižním členitém
okraji rozsáhlého
lesního na k.ú.
Lačnov.
R49 prochází na
k.ú. Horní Lideč
přes SV výběžky
zalesněných
svahů jižně
ležícího vrcholu.
Na k.ú Valašské
Příkazy se jedná
o lesní fragment
na přechodu
lučních a polních
pozemků.
SV od Val.
Příkazů v lokalitě
Za Strání vede
R49 po výběžku
uceleného lesa
vrchu Stráň. K.ú.
Horní Lideč.

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

Ovlivnění

Navržené opatření

V základní var. prochází v pásu o šíři cca 50–80 m
uceleným lesním komplexem. V lokalitě Rudovňa
vystupuje trasa z lesa, je zde však vedena v tunelu
dl. 480 m. Přes souvisle zalesněný hřeben
Vizovických vrchů prochází v délce 5,820 km o
ploše cca 44,55 ha, z čehož cca 4,1 ha je plocha
tunelů (dl. 1,380 km). TZ tak představuje na dotčené
délce 4,440 km cca 40,45 ha. V km 41,660 – 43,850
vede okrajovou částí lesního masivu. V km 44,27–
47,90 trasa překonává zalesněný hřeben mezi
Pozděchovem a Lačnovem.
Var. světle modrá je vedena severněji po lučních a
polních pozemcích jižně od obce Pozděchov, lesní
půdy se dotýká v ploše cca 28,35 ha. Po odečtení
plochy tunelů (cca 5,5 ha) se jedná o TZ cca 22,85
ha lesní půdy. Komunikace převážně na násypech a
mostech vede přes členitý okraj lesního celku a přes
četné lesní výběžky, lesní lemy a remízky.
Jednotlivé dotčené porosty v km 41,6; 42,1; 42,5;
43,1; 43,5; 43,7-44,0; 44,3; 44,45; 44,55; 44,7 a 45,0
budou zčásti či zcela odstraněny, ponechané porosty
budou tvořit základ budoucích vegetačních úprav
svahů nové R49.
V obou variantách rozšiřuje zásah do lesních porostů
MUK Pozděchov, plocha křižovatky je již zahrnuta
ve výše uvedených záborech.
Přes lesní výběžky protáhlé ve směru S-J prochází
R49 napříč TZ lesní půdy o ploše cca 1,92 ha,
minimalizované návrhem dlouhého mostu.
Fragmentačním vlivem liniové stavby budou lesní
porosty rozděleny. V km 48,800 a 49,050 vzniknou
podél komunikace dva oddělené malé ostrůvky.
TZ lesní půdy činí cca 2,86 ha (1,75 ha k.ú Horní
Lideč, 1,11 ha k. ú. Val. Příkazy). V km 52,860 –
52,940 a 53,145 – 53,250 se posune hranice výběžků
lesního fragmentu po J hranu zářezu, v trase
komunikace bude provedeno kácení, stromy severně
od tělesa komunikace jsou ohroženy dalším
kácením. V km 53,580 – 53,855 je v základní var.
situována MUK, která významně zasahuje do
většího lesního remízu, který bude z cca poloviny
vykácen.Vzniknou dva oddělené fragmenty
navazující na severní větev MUK. Ve variantě
oranžové řešení MUK do lesních porostů prakticky
nezasahuje, les bude dotčen pouze trasou silnice.
Lesním výběžkem ve směru S-J prochází napříč, TZ
cca 1,14 ha. V km 54,86–55,04 je lesní porost
dotčen převážně v okrajových částech. V tomto
místě jím je vedena i komunikace v délce 0,180 km.
Podél jižní hrany komunikace vznikne oddělený
samostatný remíz, nebezpečí poškození otevřených
porostů menší.

Jedná se o největší zásah do lesních
porostů na trase R49. Ta (zejména
v základní variantě) prostupuje souvisle
zalesněným hřebenem Vizovických
vrchů v relativně úzkém, dlouhém pásu
a nevhodně tak otevírá dnes ucelený
porost. Rozsah kácení bude omezen na
nejnutnější rozsah trvalého záboru
přesně vytýčeného před zahájením
stavby. Již v průběhu výstavby je nutné
realizovat obnovu porostního pláště
porostů ve vyšším věku a to zejména na
návětrné straně a zabránit tak možným
škodlivým vlivům (vývraty, polomy).
Navržené řešení nutno konzultovat
s příslušným LH, OOP, mělo by
vycházet z platných LHP. Tunely
navrhout a realizovat vodotěsné, aby se
po skončení prací obnovil původní
režim podzemní vody a nedocházelo
k vysoušení půdy. V průběhu výstavby
nebude na lesních pozemcích umístěno
žádné dočasné zařízení staveniště ani
deponie. Pro přístup využít stávající
cesty nebo plocha TZ určenou pro
výstavbu
V km 48,500 prochází R49 napříč
souvislým lesním pásem a který otevírá.
Nezbytně nutná urychlená obnova
porostního pláště. Za vykácené dřeviny
provést po konzultaci s OOP příslušné
náhradní (doprovodné) výsadby.
Před zahájením prací vytýčit rozsah
zemního tělesa a provést kácení pouze
v nutné míře. Lesní pozemky nebudou
dotčeny dočasnými zábory. Za vykácené
dřeviny realizovat náhradní
doprovodnou výsadbu přiměřeného
rozsahu. V místech otevření porostu
v lesním remízu urychleně realizovat
obnovu porostního pláště, zejména na
návětrné straně, návazně na zachované
zbytky lesa a využít i svahy zemního
tělesa. Při výsadbě respektovat platný
LHPa spolupracovat s příslušnými OOP.
Za vykácené dřeviny realizovat
náhradní výsadbu přiměřeného rozsahu.
V místech otevření porostu je nutno
realizovat obnovu porostního pláště, a to
zejména na návětrné straně. Navržené
řešení nutno konzultovat s příslušným
LH a OOP.
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R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

Státní hranice ČR/SR

Lok Popis
Na k.ú. Střelná
vede R49 přes
lesní remíz a u
hranice protíná
lesní pás, který
propojuje lesní
celky vrchu
Čubův kopec a
jižně situovaného
kopce Cibulka.

Ovlivnění

Navržené opatření

V km 58,600 – 58,830 prochází R49 po severním
okraji lesního remízku, jehož hranice se vlivem
stavby posune k jižnímu okraji tělesa komunikace.
TZ je cca 0,49 ha. V km 59,090 – 59,400 je R49
vedena napříč lesního pásu, který ve směru S-J
propojuje zalesněné předhůří Bílých Karpat v oblasti
vrchu Cibulka do zalesněného předhůří Beskyd.
Zábor lesní půdy o rozloze 1,81 ha tak zvětšuje
nezalesněnou proluku tohoto zalesněného pásu a
navazuje na výše položené luční pozemky.

Za vykácené dřeviny realizovat
náhradní výsadbu přiměřeného rozsahu.
V místech otevření porostu je nutno
realizovat urychleně obnovu porostního
pláště, a to zejména na návětrné straně.
Vzhledem k vymezenému
nadregionálnímu biokoridoru v daném
profilu je při kompenzačních opatřeních
nutno úzce spolupracovat s příslušným
orgánem ochrany přírody.

Při realizaci stavby bude kladen důraz na minimalizaci kácení a následnou urychlenou
rekultivaci půdy. V případě zásahů do větších lesních celků je nutno spolupracovat s příslušným
lesním hospodářem a postupovat na základě platných hospodářských plánů. V profilech, kde
dojde vlivem kolize tělesa komunikace s lesním porostem k nevhodnému otevření porostu je
nutno urychleně provést obnovu porostního pláště tak, aby nedocházelo k druhotnému
poškozování a devastaci lesa, a to zejména na návětrné straně, kde vyvstává vysoké riziko
polomů a vývratů.
Tab. 87 Porovnání zásahů jednotlivých variant do zeleně
Úsek stavby (úsek dle dendrolog. průzkumu)
Varianta základní - celá
Varianta základní 34 - 38
Varianta Lípa 34 - 38
Varianta základní 67 - 95
Varianta Vizovice 67 -95
Varianta základní 106 - 111
Varianta Lhotsko 106 - 111
Varianta základní 111 - 132
Varianta Bratřejov 111 - 132
Varianta základní 145 - 188
Varianta Pozděchov 145 - 188
Varianta základní 207 - 215
Varianta Horní Lideč 207 - 215

Ks dřevin
544
97
18
40
3
35
1
250
13
28

Plocha (m2)
824 285
43 050
34 750
46 110
23 670
7 950
8 140
34 500
32 865
452 410
254 702
23 550
19 340

Vegetační úpravy
Pro začlenění stavby do okolí a jako náhrada za vykácené dřeviny bude provedena konečná
úprava všech nezpevněných ploch - založení travního porostu s výsadbou vzrostlé (1,5 m) zeleně
na vhodných lokalitách. Ozelenění bude zmírňovat nepříznivý vliv automobilové dopravy na
životní prostředí a zejména plnit funkci hygienickou, krajinotvornou a estetickou. Zároveň
výsadba umožní zapojení technického díla do krajiny a bude jej chránit před vlivem vodní a
větrné eroze a opticky sníží výšku svahů. Všude tam, kde to předpisy, prostorové podmínky,
normy a požadavky orgánů ochrany přírody a krajiny dovolí, budou vysázeny stromy
s podrostem keřů, popřípadě jen keře. Návrh vegetačních úprav bude součástí DÚR.
Vegetační úpravy budou vycházet z podmínek daného území (fytogeografická oblast, podnebí,
půdní regiony, přirozená společenstva vegetace). Při výběru dřevin se bude vycházet z místních
geobotanických a klimatických podmínek a návrh bude navazovat na stávající druhové složení a
vzhledový vjem. Při podrobném návrhu vegetačních úprav musí být respektovány požadavky
všeobecně platící při výsadbě poblíž sídelních útvarů a dále požadavky při začlenění dopravních
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technických děl do krajiny, přičemž musí být respektovány zhoršené životní podmínky pro
rostliny v okolí frekventované silnice. V místech, kde prochází prvky územního systému
ekologické stability bude rozsah vegetačních úprav konzultován s příslušným orgánem ochrany
přírody tak, aby byla funkce těchto prvků v krajině posílena a byly tak kompenzovány
nepříznivé vlivy komunikace.
Vzhledem k četným zásahům do lesních remízů a lesních celků je vhodné v místech, kde to
dovolí prostorové a majetkoprávní vztahy zvážit realizaci vegetačních úprav formou zalesnění
pásu podél komunikace v návaznosti na okolní zeleň v krajině. Takováto rozsáhlejší výsadba by
v budoucnu významně přispěla k odclonění nepříznivých dopadů na okolní prostředí a vhodně
by kompenzovala zásahy do zalesněných celků.
K výsadbám budou použity pouze domácí druhy dřevin, a to zejména těch, které se na dané
lokalitě vyskytují. Dřeviny by měly současně splňovat nároky na ztížené podmínky růstu u
komunikace (prašnost, exhalace, solení ...). Pouze tam, kde by nemohly být použity z nějakých
důvodů rostliny domácí (např. PHS), bude možno provést, po dohodě s orgány ochrany přírody a
krajiny,výsadby z rostlin místně nepůvodních, popřípadě introdukovaných.
Při vegetačních úpravách budou respektovány trasy inženýrských sítí, rozhledové poměry
při výjezdech a křižovatkách, zásady umístění dřevin v krajině a připomínky projektantů stavby
a podmínky a připomínky zástupců státní správy a budoucích správců. Protihlukové stěny
s ozeleněním – na vnitřní a vnější straně protihlukové stěny budou podél stěn vysázeny popínavé
dřeviny.
Při projektování a následné realizaci je nutno dodržet TKP pozemních komunikací, kapitola 13 –
Vegetační úpravy a všechny předpisy uvedené v TKP jako závazné, výsadby budou splňovat
technické podmínky na výsadbu a ošetřování silniční vegetace vydané Ministerstvem dopravy a
spojů TP 99 a ČSN 73 6101.
Při výsadbě stromů a keřů se doporučuje dodržet následující opatření:
 Trávník je nutno založit tak, aby při následném předávání splňoval předepsané a požadované
parametry. Nezpevněné plochy se před výsevem travní směsi chemicky odplevelí. Na
svazích se zakládá trávník hydroosevem. V dalších letech musí být trávník náležitě ošetřován
a sečen. Veškeré výsadby budou provedeny do předem zatravněných ploch. Výsadbový
materiál musí být kvalitní a splňovat veškeré všeobecné požadavky (zdravotní stav,
prokořenění, zavětvení…). Keře budou sázeny s takovou hustotou, aby rychle vznikl
souvislý porost vyžadující minimální údržbu.
Nedílnou součástí výsadby bude i zálivka během vegetačního období (1 týden po vysazení 50 l
vody každý druhý den, pak až do konce vegetace 100 l vody týdně.)

D.I.7.2 Fauna
Stavbou dojde k zániku části lesních, polních a lučních biotopů. Dále budou ovlivněny úseky
překračovaných vodních toků. Větší ovlivnění fauny záměrem lze očekávat u fauny
bezobratlých, která je méně mobilní než fauna obratlovců. Lze předpokládat, že populace
obratlovců se přesune na obdobné lokality v okolí.
V případě fauny bude nejvýznamnějším vlivem jakýkoliv zásah do vodního toku nebo jeho
bezprostředního okolí, protože mezi zjištěnými a zákonem chráněnými druhy je velký podíl těch,
které jsou vázány na vodní nebo nivní biotop. Jedná se především o následující druhy:
a) vydru říční – významné jsou zásahy do vodního toku (přeložení, napřímení, tvrdé opevnění) a
břehových porostů (odstranění, likvidace přirozených tůní pod kořeny a dalších úkrytů).
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b) obojživelníky – významné jsou jednak zásahy do biotopu (odvodnění vlhkých lokalit a zánik
trvalých nebo periodických tůní nutných pro rozmnožování a jako potravní základna
s množstvím bezobratlých), jednak vytvoření migrační bariéry v biotopu, protože se jedná o
živočichy migrující po pravidelných trasách k místům rozmnožování.
S ohledem na to, že mezi evropsky významnými nebo v rámci českého zákona O ochraně
přírody a krajiny zvláště chráněnými druhy je řada bezobratlých, z nichž vývoj některých je
vázán na dřevo (tesařík alpský), může dojít k významným střetům např. při kácení stromů nebo
odstraňování jejich odumřelých kmenů.
Zásahy do společenstev skalních výchozů a sesuvů a výrazně suchých, výslunných lokalit
mohou být spojeny se zásahem do populací chráněných druhů bezobratlých.
Vznik světelného smogu vlivem jízdy automobilů a vlivem nového pouličního osvětlení
(významné křižovatky atp.) přináší jisté negativní vlivy zejména do míst, kam je komunikace
vedena zcela nově. Zákonem však toto ovlivnění není upraveno.
Entomologicky, resp. zoologicky nejcennější plochy byly na základě faunistického průzkumu
vymezeny na území lokalit Březová, Vizovice, Pozděchov a Lačnov (včetně Lačnov 1 a 2). Ve
sledovaném území extravilánu Vizovic je doporučeno provést před zahájením stavby
podrobnější faunistický průzkum formou zemních pastí, na jehož základě dojde k upřesnění
lokality výskytu v trase záměru zde nalezeného druhu Licinus cassideus, který je bioindikačně
cenným druhem. V případě potvrzení výskytu v této lokalitě neprovádět v blízkosti komunikace
skládkování zeminy, skladování materiálů, parkování techniky.
Výše zmíněným faunistickým průzkumem byly v zájmovém území stavby zjištěno 18 druhů
ohrožených živočichů, 17 druhů silně ohrožených (dle vyhlášky č 395/1992 Sb.) a 4 druhy
kriticky ohrožené.
Dále uvedené podmínky pro ochranu živočichů v závěrečných opatřeních jsou uvedeny pro
druhy, u kterých bude třeba žádat o výjimku (zásah do biotopu) a lze je pro obdobné skupiny
živočichů generalizovat (např. obojživelníci, ptáci). Pokud byl druh na lokalitě zjištěn jako
migrující, podmínky se zpravidla nestanovují.
Navrhovaná dílčí opatření jsou následující:
 Otakárek fenyklový (Papilio machaon) – vzhledem k tomu, že přímá lokalita rozmnožování
nebyla v trase komunikace potvrzena, nejsou navržena žádná opatření.
 Formica spp. - pro zachování silné populace zjištěné v oblasti lesního celku u Lačnova je
třeba před zahájením stavby přesně zaměřit trasu silnice a hnízda ohrožená stavbou přemístit.
 Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) – zjištěná populace je rovnoměrně rozšířena v lesním
celku v úseku komunikace 43,000 – 49,500. V tomto rozsáhlém území je třeba před
zahájením stavby ve vhodném ročním období provést kontrolu všech drobných vodních
ploch, v trase záměru a v přístupových cestách použitých z důvodů stavby, odborníkem na
obojživelníky. Kuňka žlutobřichá využívá také kaluže v cestách a projetí kaluže stavební
technikou by mohlo způsobit zničení takové mikropopulace. Všechny zjištěné lokality je
třeba označit a připravit náhradní mikrolokality a provést transfer jedinců na tyto náhradní
mikrolokality. V průběhu stavby dbát na to, aby v případě vytvoření kaluží na staveništi
nedošlo ke zničení uvedeného druhu v takových drobných vodních plochách. V případě
kolonizace je nutné provést odlovení jedinců a přenést je na náhradní mikrolokality. Pro
období provozu komunikace je nutné celý uvedený úsek komunikace osadit zábranami
zamezujícími vstup obojživelníků na silnici. Zábrany navedou obojživelníky pod komunikaci
tak aby nedošlo k fragmentaci populace lesního masivu.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

220

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

 Ropucha obecná (Bufo bufo) – v trase komunikace nebyla zjištěna žádná jarní migrační
tahová cesta, přesto, vzhledem ke stavu populace, může docházet ke kolizím s automobily u
běžné potravní migrace (např. v úsecích s osvětlením, kde je zvýšené množství sraženého
hmyzu). Pro období provozu komunikace se doporučuje v kritických profilech trasu
komunikace vybavit zábranami, které znemožní vstup těchto obojživelníků do vozovky a
zábranami je navést do podchodů pod vozovkou.
 Čolek obecný (Triturus vulgaris) – k rozmnožování druhu dochází v lokalitě Pozděchov
v počátku tunelu (km cca 42,5), kde se nachází studánka s vyrovnaným mikroklimatem.
Výstavbou tunelu v bezprostřední blízkosti nelze vyloučit možnost ovlivnění především
hydrologických, ale také klimatických či trofických charakteristik území. Dále při realizaci
podmínek pro předchozí druhy nelze předpokládat další negativní ovlivnění populace v
území. Pro zabezpečení tohoto druhu se doporučuje realizovat v úseku km 41,000 – 48,000
světle modrou variantu, která se rizikové lokality nedotýká.
 Rosnička obecná (Hyla arborea) – pro eliminaci škodlivých vlivů stavby na tento druh je
doporučeno minimalizovat zásahy v údolních nivách. Jedná se především o kácení zeleně
vztažené na nejnutnější minimum, v podmostí nevytvářet zpevněné plochy ale naopak ho
realizovat z rostlých materiálů.
 Užovka obojková (Natrix natrix) – podmínky ochrany tohoto druhu jsou shodné viz. ropucha
obecná. Vybudované zábrany pro ropuchu obecnou jsou účinné pro většinu populace a dojde
tím k minimalizaci střetů jedinců uvedeného druhu s automobily.
 Slepýš křehký (Anguis fragilis) – viz. podmínky ropucha obecná. Dále je doporučeno v
místech zářezů komunikace v lesních úsecích nebudovat zvýšený okraj vozovky (obrubník,
neboť při sklouznutí jedinců z úbočí k okraji vozovky se jedinci tohoto druhu nemohou
dostat zpět mimo vozovku).
 Ještěrka obecná (Lacerta agilis) – v případě ještěrky obecné bude nutné požádat o výjimku
pro zásah do biotopu zvláště chráněného živočicha s následujícími podmínkami:
1. zemní práce při zakládání stavby je nutné zahájit od počátku srpna kdy populace ročních
jedinců je již dostatečně mobilní a nebude docházet k jejich likvidaci zemními stroji.
2. Při výstavbě náspů pilířů přemostění atp. použít vždy několik sítokamenných gabionů
jako vhodné stanoviště pro populaci tohoto druhu v blízkosti trasy záměru.
 užovka hladká (Coronella austriaca) a užovka stromová (Elaphe longissima) - ani jeden z
uvedených druhů nebyl v průběhu průzkumu zjištěn. Přesto je na základě faunistického
průzkumu doporučeno v lokalitě Střelná před zahájením prací provést v trase záměru
průzkum zaměřený na uvedené druhy. V případě jejich zjištění přenést jedince mimo stavbu.
 Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - uvedený druh staví v každém roce nové hnízdo v
lokalitě hnízdního biotopu. Proto je doporučeno v lokalitách výskytu (Vizovice, Pozděchov,
Valašské Příkazy) minimalizovat zásahy mimo trasu komunikace. V uvedených úsecích
provést skrývku zeminy mimo obvyklou dobu hnízdění tohoto druhu (tj. počátek hnízdění
bývá na počátku května a ukončeno v polovině července.).
 Čáp černý (Ciconia nigra) – tento vitální druh je nejzranitelnější v období hnízdění. Proto se
doporučuje, aby v lokalitách jeho výskytu (Lhotsko, Bratřejov, Střelná, Střelná 1) před
zahájením stavby byl po vytýčení proveden průzkum (do vzdálenosti cca 400 m od osy
komunikace) s cílem nalézt hnízdo. V případě jeho nalezení je nutné provést kácení v jeho
blízkosti v první polovině nevegetačního období (tedy listopad, prosinec). Zemní práce v
blízkosti hnízda (cca 500 m délky komunikace) provádět mimo období hnízdění tohoto druhu
(od první dekády března do poloviny července).
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 Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - před zahájením kácení dotčených lesních porostů provést
kontrolu všech stromů určených ke kácení. Zjistit, zda některý ze stromů není doupný. V
případě že ano, je nutné po jeho skácení provést náhradu a to v poměru minimálně 1:3 tj. za
jeden skácený doupný strom vyvěsit minimálně 3 budky odpovídající velikosti. O těchto
skutečnostech je třeba vést v deníku stavby záznamy. Kácení porostů provádět v první
polovině mimovegetačního období (listopad, prosinec).
 Křepelka polní (Coturnix coturnix) - v úseku od Vizovic po státní hranici je v území
populace stabilizovaná a trasa záměru zasáhne hnízdní biotop cca 20 párů křepelek.
Vzhledem k jejich vysoké mobilitě nelze stanovit vhodné podmínky pro zamezení případné
možné srážky jedince s jedoucím automobilem.
 Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - podmínky pro realizaci stavby pro uvedený druh spočívají
především v minimalizaci kácení nelesní zeleně a doplnění výsadby vhodného druhového
složení v blízkosti komunikace. Především nevysazovat dřeviny stromového vzrůstu, ale
vysazovat dřeviny keřového charakteru se strukturou výsadby odpovídající stávajícímu
stavu.
 Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – stavba nezasáhne do hnízdního biotopu tohoto druhu.
 Žluva hajní (Oriolus oriolus) - pro eliminaci škodlivých vlivů stavby na tento druh je
doporučeno minimalizovat zásahy v údolních nivách. Jedná se především o kácení zeleně
vztažené na nejnutnější minimum.
 Vydra říční (Lutra lutra) - v případě zásahu do vodního toku (zejména v oblasti obce Lípa,
kde byl druh při průzkumu zaznamenán, a v oblasti Lačnovských rybníků) minimalizovat
opevnění břehů vodního toku, případně neprovádět opevnění břehů vodního toku vůbec. V
případě přemostění vodního toku, ponechat alespoň na jednom břehu volnou suchou cestu
(platí pro normální průtok ) v šíři minimálně 50 cm. Podmostí neupravovat dlážděním,
návozem kameniva atp., ale ponechat přirozené podmostí z místního materiálu.
 Výr velký (Bubo bubo) – v oblasti možného hnízdění provést před výstavbou podrobný
průzkum lokality. Druh je na hnízdišti zjistitelný zejména v období leden až březen. Výr ze
svého hnízdiště může běžně zalétat na silnici R49 a živit se přejetými živočichy (např.
ježky), bude tedy silničním provozem silně ohrožen. Vzhledem k jejich vysoké mobilitě
nelze stanovit vhodné podmínky pro zamezení případné možné srážky jedince s jedoucím
automobilem.
Z hlediska biotopů druhů vázaných na mokřadní ekosystémy je nutno eliminovat zásahy do
přírodního prostředí zejména v oblasti Lačnovských rybníků – rozsah záborů pouze v nejnutnější
míře, neumisťovat v jejich těsné blízkosti zařízení staveniště ani deponie, důsledně dodržovat
preventivní opatření.
Zásahy do přírodního prostředí a do biotopů zjištěných druhů živočichů je ve všech případech
žádoucí minimalizovat vhodně zvoleným technickým řešením. Přímé střety však nelze vyloučit
ani v následujících případech:
a) doprovodná zařízení komunikace, především protihlukové stěny a pohledové bariéry – riziko
úrazu ptáků na těchto zařízeních lze snížit např. zhotovením z neprůhledných materiálů, které
neztěžují ptákům orientaci, či z lepeného pruhování skel, pískovaného skla, či použít skel,
která odrážejí část UV spektra, takže ptáci je vnímají jako tmavá nebo naopak jasně zářící,
zatímco pro lidi jsou průhledná. Vysázení krycí zeleně v dostatečném odstupu od překážky
může vhodně modifikovat trasu letu apod.
b) provoz na komunikaci – zajištění možnosti migrace v území některou z forem ekoduktu,
v závislosti na druhu. V místním měřítku jsou funkční především pro obojživelníky a drobné
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savce. Obnovou částečně nebo zcela nefunkčních malých vodních nádrží a tůní na vhodném
místě lze např. nabídnout nové lokality pro rozmnožování obojživelníků a jejich migraci tak
alespoň zčásti usměrnit.
c) v případě větších savců, resp. domácích zvířat, jsou vhodnější zábrany, případně směřované
k jednomu nebo několika větším přechodům mimo úroveň vozovky a takových parametrů,
aby byly pro větší savce akceptovatelné případně atraktivní. Tam, kde je to technicky možné,
upřednostnit dostatečně dimenzované přemostění nebo vedení trasy tunelem. Vzhledem
k nákladnosti takových objektů je vhodné umístit je přibližně v migrační trase (pokud je
známa), nebo mezi dvěma dostatečně velkými částmi původně celistvé lokality v kombinaci
se zábranami a případně i vhodnou výsadbou.
d) sedimentační jímky, kde dno je níž než dno propustku jsou pastmi pro tyto živočichy (pro
ostatní méně pohyblivé druhy ako např. slepýš křehký atp.). Proto se doporučuje nebudovat
sedimentační jímky s kolmými stěnami v místech propustků pod silnicí.
Fragmentace krajiny a migrace živočichů
Hodnocení dopadů fragmentace má pouze pravděpodobnostní charakter a je vyjádřeno jako
riziko fragmentace krajiny. Komunikace je trasována přes dvě nefragmentované oblasti.
Nefragmentovanou oblastí UAT 168 prochází jen okrajově a její významné ovlivnění se
nepředpokládá. I po „odříznutí“ malého segmentu zůstane tato nefragmentovaná plocha
zachována. Polygonem UAT 151 je silnice vedena centrální částí. Obě nově vzniklé dílčí plochy
jsou menší než 100 km2 a nesplňují tak základní podmínku definice nefragmentované oblsti.
UAT 151 tedy vlivem realizace rychlostní komunikace R49 zanikne.
V rámci stavby rychlostní silnice se počítá s výstavbou řady mostních objektů přes vodoteče,
prvky ÚSES, apod., které budou zároveň sloužit jako průchody a podchody pro živočichy.
Realizace těchto staveb by měla zabránit střetu motorových vozidel s živočichy, případně omezit
toto riziko na minimum. K minimalizaci střetů zvířat s vozidly na rychlostní silnici je nutné při
stavbách mostních objektů počítat se zvětšením světlosti mostů tak, aby vedle vodní hladiny
existoval v celé délce mostního objektu dostatečně široký suchý břeh. Zabránění vstupu zvěře na
rychlostní silnici je možné zajistit vysázením vhodně strukturovaných pásů zeleně. V místech,
kde by se toto řešení jevilo jako neúčinné, je třeba realizovat oplocení.
Jako migračně významné oblasti byly vymezeny tři koridory v návaznosti na CHKO Beskydy
(Lyský průsmyk, Vizovické vrchy Lidečko – Lužná, Vizovická hornatina - Hostýnské vrchy
v oblasti Pozděchova). V přírodně cenném území Vizovických vrchů, které představují území
značně lesnaté, málo urbanizované a dále v úseku, kde komunikace prochází v těsném sousedství
CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, je třeba počítat se zvýšeným migračním potenciálem
fauny. Vzhledem k technickému řešení stavby (mosty a tunelové úseky) nebude komunikace
R49 představovat migrační bariéru s nepřijatelným negativním vlivem. Její výstavbou vznikne
významná migrační bariéra, její negativní vlivy však budou technickým řešením a
optimalizačními opatřeními do značné míry eliminovány.
Celkově lze konstatovat, že navržené technické řešení stavby rychlostní komunikace R49
v úseku km 19,00 – 59,50, která překonává značně členité území četnými mosty a tunely,
zajišťuje dostatečný počet migračních profilů pro zvěř, které vyhovují obecným doporučením
ochrany přírody. V navazujícím stupni projektové dokumentace je třeba zaměřit pozornost na
řešení technických detailů objektů, které by minimalizovaly rušivé vlivy provozu a navozovaly
pocit bezpečí pro zvěř. Jedná se především o vegetační a terénní úpravy okolí, oplocení, ochranu
proti hluku či osvětlení aj.
Jednotlivé příčné objekty navrhované na komunikaci R49 byly posouzeny v v příloze B.5.1
Posouzení fragmentace a migrační prostupnosti na základě TP 180 „Migrační objekty pro
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zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy“. Byl zhodnocen jejich migrační
potenciál technický. Hledisko eliminace rušivých vlivů za provozu hodnoceno nebylo, neboť
podkladová technická studie stavby jednotlivé objekty do takovéto podrobnosti neřeší.
Využívání nadjezdů (kromě dvou navržených ekoduktů v km 22,425 a 38,894) jako migračních
profilů se neuvažuje.
Lze konstatovat, že rozmístění a charakter navržených příčných objektů (mostů), zhodnocených
jako migrační profily, je vyhovující pro kategorie živočichů A i B. Pro kategorii C hraje
důležitou roli více než rozměry migračních profilů jejich četnost. Vzhledem k tomu, že kromě
posuzovaných mostních objektů budou v rámci navrhované komunikace realizovány také
rámové mostky, propustky aj., je možno reálně předpokládat, že parametry příčných objektů a
jejich rozmístění je dostačující i pro tuto kategorii. Migrační potenciál posouzených mostních
objektů umístěných na trase R49 je patrný z tabulek uvedených v migrační studii.
Rušivými vlivy pro migraci živočichů v okolí komunikací je zejména hluk z dopravy, světelné
emise a optický kontakt. Tyto rušivé vlivy lze omezit jednak protihlukovými stěnami
navrženými podél rychlostní silnice a jednak realizací vhodných vegetačních úprav. Jedná se
zejména o úpravy v blízkosti migračních objektů, kde je žádoucí, aby byla zvěř co nejméně
rušena a byla tak zajištěna funkčnost těchto objektů. Návrh vegetačních úprav celého tělesa
rychlostní silnice včetně migračních objektů bude proveden v dalším stupni projektové
dokumentace.
K redukci mortality na RS mimo migrační objekty je nutné v maximální možné míře oplotit
silniční těleso a to vždy oboustranně tak, aby se jednostranné plocení nestalo pro zvěř pastí (to
platí i pro oplocení v případě jednostranných protihlukových stěn). Plocení je vždy nutné
důsledně napojit na migrační objekt, aby byla zvěř navedena podél plotu k objektu, kde může
bezpečně překonat rychlostní silnici. Plocení je nutné realizovat zejména v úsecích
procházejících lesními porosty a územím s vyšší frekvencí pohybu zvěře. Konkrétní řešení
oplocení podél RS bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace.

D.I.7.3 Ekosystémy
Jestliže je ekosystém definován jako základní funkční jednotka v přírodě, charakterizovaná
vzájemnou interakcí živých organismů a jejich vztahy k fyzikálním a chemickým faktorům
vnějšího prostředí, je jednoznačně nejzávažnějším zásahem do jeho rovnováhy jakékoliv
rozdělení (fragmentace) na menší části, které spolu vzájemně komunikují buď omezeně, nebo
vůbec ne. Každá liniová stavba představuje určitý stupeň fragmentace krajiny a závažnost
důsledků takové fragmentace závisí jak na charakteru zasažených ekosystémů, tak na jejich
velikosti (ploše). Obecně nejcitlivější jsou přírodní a přírodě blízké ekosystémy, jejichž vnitřní
vazby se vytvářely nepřerušeně po dlouhou dobu, a drobné plochy (okrajové části) oddělené od
celku a nepostačující pro vznik samostatného, stabilního systému. Takové plochy zpravidla
postupně degradují a jejich biodiverzita i stabilita klesá.
Posuzovaná trasa rychlostní komunikace R49 prochází převážně krajinou, silně pozměněnou
činností člověka, přesto však velmi harmonickou s vysokou krajinářskou a estetickou hodnotou.
Z jejího vedení po úpatí kopců a poměrně úzkým údolím Dřevnice, Lutoninky a Bratřejovského
potoka (v úseku Lípa – Pozděchov) a později do Lyského průsmyku údolím oddělujícím
předhůří Beskyd a Bílých Karpat (Pozděchov – státní hranice SR) plyne, že jsou dotčena
především území související se zástavbou nebo zemědělské pozemky s různým typem
hospodaření – pole s převažujícími kulturami bramborářsko-žitnými, pastviny a kosené louky.
V těchto částech trasy bude výstavba komunikace i její následný provoz typickým civilizačním
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stresorem trvalého charakteru, jehož působení bude mít vliv na oslabení biodiverzity a stability
ekosystémů především v těsném sousedství stavby, převážně z následujících příčin:
a) fragmentace
b) narušení půdního krytu a obnažení substrátu vhodného pro průnik ruderálních a invazních
druhů rostlin
c) vznik nových zpevněných ploch s velmi nízkou retencí vody
d) znečištění vody a půdy cizorodými látkami a imisemi jak za výstavby, tak za provozu
Z hlediska stability ekosystémů jsou kritická místa, kde dochází:
1. ke kontaktu se skladebnými částmi územního systému ekologické stability (ÚSES).
Podrobnější specifikace ovlivnění jednotlivých částí ÚSES v území je sumarizována v Tab.
88.
2. ke křížení trasy s vodními toky, které jsou zde převážně v přírodním nebo přírodě blízkém
stavu (a to i když nejsou skladebnými částmi ÚSES). Zásah do jejich koryt a nivy
s břehovými porosty, které jsou navíc významnými krajinnými prvky ve smyslu zákona,
bude vždy představovat závažné narušení ekosystému, a to nikoliv pouze v místě křížení. Je
proto vhodné v DÚR stavby generelně navržené zásahy do takových lokalit minimalizovat
(opevnění, přeložky toků, odstranění břehových porostů apod.) a rozsah upravovaných úseků
v navazující projektové dokumentaci přesně definovat na základě požadavků správců toků a
znalosti podrobných hydrologických vlastností jednotlivých vodotečí.
K zásahu do nich je zapotřebí závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (obce
s rozšířenou působností) formou rozhodnutí. Sumarizace křížení a navrhovaných úprav
vodních toků je uvedena v příloze B.6.2 (Vlivy na vody).
3. k průchodu trasy většími lesními celky. Komentář k ovlivnění lesů je uveden výše v textu
této kapitoly (část D.I.7.1 Flóra a v příloze B.5.2 – Vlivy na lesy)
Kontakt se skladebnými částmi ÚSES
Již v průběhu zpracovávání technického řešení navrhované komunikace v technické studii, která
je podkladem pro předkládanou dokumentaci, byly příčné objekty voleny a řešeny s ohledem na
stávající síť skladebných prvků ÚSES v území. Mnoho konfliktů a křížení dotčených prvků
ÚSES s trasou komunikace je řešeno mostními objekty, případně jsou ve dvou profilech
navrženy ekodukty.
Tab. 88 Přehled kontaktů prvků ÚSES s trasou komunikace a návrh opatření
Typ

Název

Konflikt

Za
LBK
Trasa R49 kříží tento LBK na
200021 Vítovským- kolmo.
21591

V Chrastí- Trasa R49 kříží tento
RBK
215914 Hornoveský LBKpřibližně na kolmo.
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Pro zachování koryta potoku a plné funkčnosti biokoridoru je
navrženo přemostění v km 19,503. Šířka přemostění cca 45 m
je dostatečná pro zachování funkčnosti LBK. Přeložka koryta
toku pod mostem musí být provedena s důrazem na
minimalizaci nutného opevnění toku pod mostním objektem a
preferovat přírodní materiály (kamenivo) před tvrdým
opevněním (beton). Pokud možno přírodní charakter dna toku.
Rovněž je nutno zvážit a eliminovat veškeré zásahy do
břehových porostů. V průběhu stavby je třeba věnovat
zvýšenou pozornost ochraně toku před znečištěním.
Přemostění v km 20,878 o šíři cca 102 m je dostatečné pro
zachování funkčnosti koridoru. Pro eliminaci negativních
vlivů stavby platí z hlediska opevnění toku komentář viz.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Vítovský potok.
Vlivem stavby dojde k rozsáhlejšímu kácení dřevin a
přesunům zeminy. Pro eliminaci škodlivých důsledků
odstranění porostního pláště je nutná jeho rychlá obnova, a to
především na straně návětrného průseku. Předpokládá se
výsadba domácích dřevin a stanovištně odpovídající druhové
skladby s následnou péčí po dobu min. tří let.
U
ZOO- Trasa tento LBK v místě jeho
Pro eliminaci migrační bariéry, kterou nová silnice vytvoří, je
Velíkovské vstupu do LBC Velíkovské Boří. v tomto profilu (km 22,425) navržen ekodukt v šíři 16 m. V
rozšířených plochách vstupů i na vlastní ploše bude doplněn
Boří
vhodnou výsadbou.
Velíkovské Trasa tento LBK kříží
Koryto vodního toku, které LBK sleduje, bude v délce cca 210
Boří-Úlehle
m přeložen a proveden pod tělesem komunikace trubním
propustem v km 23,279. V navazující PD se doporučuje
realizovat rámový propust či mostek tak, aby délka byla pro
převedení LBK dostatečná – tedy min cca 15 m. V úseku, kde
těleso komunikace zasahuje při západní hraně do trasy LBK
svahem náspu se doporučuje rozšířit LBK na druhou stranu od
komunikace (tedy západním směrem).
Úlehle
Trasa míjí toto LBC v těsné
V této lokalitě se doporučuje nebudovat žádný typ zařízení
blízkosti jeho východního okraje. staveniště a deponií, ani dočasných.
ÚlehleTrasa prochází v těsné blízkosti
V této lokalitě se doporučuje nebudovat žádný typ zařízení
Hluboká
staveniště a deponií, ani dočasných. Případnou úpravu toku
východního okraje tohoto LBK
provést přírodním charakterem při minimálním technickém
řešení (tvrdé opevnění). V případě zásahu tělesa komunikace
do vymezeného LBK se doporučuje vymezit LBK na druhou
stranu od komunikace. V průběhu stavby je třeba věnovat
zvýšenou pozornost ochraně toku před znečištěním.
HlubokáTrasa vede v souběhu s tímto
Mezi vodním tokem, na kterém je LBK vymezeno, a
Zadální
LBK, nezasahuje do něj.
navrhovanou silnicí, prochází stávající komunikace, která
škodlivé vlivy stavby do určité míry „odcloní“.
Pod
Trasa R49 kříží tento LBK na
Přemostění v km 25,963 o šířce cca 68 m. Pro eliminaci
negativních vlivů stavby platí komentář viz. Vítovský potok.
Padělkykolmo.
200069
Zadální
V jižní části tohoto LBC je
Zásahy do břehových porostů omezit na nezbytně nutnou
provedena přeložka toku Ostratky. míru. Tvrdé opevnění omezit na technicky nutné minimum. V
průběhu stavby je třeba věnovat zvýšenou pozornost ochraně
Stávající koryto se ocitne pod
toku před znečištěním. Doporučuje se LBC rozšířit severním
náspem silnice, proto bude
realizována přeložka, nové koryto směrem o plochu, o kterou bude při svém JV okraji zmenšeno
zásahem tělesa komunikace.
podejde komunikaci šikmým
mostem na levou stranu násypu a
po cca 200 m se opět šikmým
přesypaným mostem dostane na
pravou stranu násypu, kde se
napojí na stávající koryto.
V místech napojení na LBC
LazyLBC sleduje vodní tok Ostratky, která je v úseku 27,313 –
Zadální
Zadální platí předchozí komentář. 27,639 přeložena. Aby nebyl LBC veden 2x přes profil
Dále trasa R49 kříží tento LBK v komunikace, doporučuje se v tomto úseku jeho vymezení
mimo tok podél západní hrany komunikace tak, aby za km
km 28,217.Dojde zde k změně
oblouku toku Ostratky, tak aby
27,639 volně na tok Ostratky navázal.
nezasahoval do násypového tělesa Přemostění 28,217o šířce cca 43 m. Pro eliminaci negativních
vlivů stavby a přeložky toku platí komentář viz. Vítovský
komunikace.
potok.
U Jezu-Lazy Trasa R49 kříží tento LBK v km Přemostění v km 30,190 o šířce cca 500 m (9 polí) je pro
zachování ekostabilizační funkce toku (biokoridoru)
30,190 komunikace. Za účelem
odsunutí meandru řeky od pilířů dostatečné. Současně je nutné omezit zásahy do břehových
mostu je navržena v tomto profilu porostů a koryta toku. Opevnění a přeložka toku by mělo být
provedeno s ohledem na technické řešení a dále upřesněno a
přeložka toku Dřevnice.

Velíkovské Trasa R49 protíná lesní celek
LBC
100076 Boří
Velíkovské Boří směrem k obci
Ostrata v jeho jihozápadní části
zářezem.
LBK
200061
LBK
200062

LBC
100074
LBK
200064

LBK
200069
LBK
200068
LBC
100128

LBK
200120

LBK
200121
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LBC
100129
LBK
200205
LBC
100192
LBK
200214
LBK
200212

LBC
100193

LBK
200223

LBC
100205
LBK
200228

LBK
200232
LBK
200234

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

Název

Konflikt

minimalizováno na základě znalostí podrobných
hydrologických charakteristik toku s cílem zachovat přirozený
charakter koryta.
U Jezu
Trasa míjí toto LBC v těsné
V této lokalitě se doporučuje nebudovat žádný typ zařízení
blízkosti jeho východního okraje. staveniště a deponií, ani dočasných a to i s ohledem na limity
Zelená var. vede napříč rameno
údolní nivy.
MUK po mostním objektu.
200122-U Trasa 49 kříží tento LBK.
Přemostění v km 31,210 o šířce cca 210 m (6 polí) se i s
ohledem na omezenou funkčnost biokoridoru (Lutoninka
Zádveřic
protéká po okraji intravilánu a průmyslové zóny) jeví jako
dostatečné.
V celé délce LBC je trasa vedena po mostě v km 31,748 (7
U Zádveřic Trasa R49 tímto LBC prochází
polí o šířce 262 m). Platí stejný komentář viz.LBK 200205.
jeho středem
U Zádveřic- Toto LBKse proti směru
V průběhu stavby je třeba věnovat zvýšenou pozornost
Na
Lutoninky od trasy R49 odklání na ochraně toku před znečištěním.
Lutonínce významnou vzdálenost eliminující
škodlivé vlivy komunikace.
Stávající koryto Horského potoka, Horský potok, na kterém je LBC vymezeno, je v místech
200214na kterém je LBK vymezeno, se křížení přeložen a proveden pod R49 mostem o délce 12 m.
Dolní
ocitne pod náspem silnice, proto Tento profil je již v současné době veden zastavěným územím
Trávníky
bude realizována přeložka. Nové s průmyslovým využitím. Při plánovaných úpravách se
doporučuje dodržet minimálně parametry současného stavu.
koryto podejde stávající silnici
II/492 šikmým mostem, v prostoru
mezi větví 5 křižovatky Zádveřice
a hlavní trasou je kruhový oblouk,
následuje šikmý přesypaný most
pod hlavní trasou, kruhový oblouk
a šikmý most pod větví 3 a 4 poté
se trasa obloukem napojuje na
stávající koryto.
Vzhledem k lokalizaci do těsného sousedství průmyslové zóny
Trasa prochází po jižní hranici
Na
Lutonince tohoto LBC.
je jeho funkčnost velmi omezena. Tělesem komunikace
nebude LBC zasaženo, zvýšenou pozornost si však vyžádá při
výstavbě. V této lokalitě se doporučuje nebudovat žádný typ
zařízení staveniště a deponií, ani dočasných.
Na
Trasa 49 kříží toto LBK na kolmo V případě fialové varianty je trasa komunikace vedena
Lutonince-U
tunelem a k negativnímu ovlivnění LBK nedojde. V případě
Janové hory
varianty základní (červené) je křížení s tělesem R49
realizováno trubním propustem v km 34,422. Jeho rozměry
jsou pro převedení LBK nevyhovující, minimální doporučená
délka přemostění je 15 m.
U
Janové Vzhledem k vedení fialové
Opatření jsou doporučena zejména pro fázi výstavby, a to
varianty tunelem nebude toto LBC neumisťovat v dané lokalitě žádné zařízení staveniště nebo
hory
dotčeno. Základní varianta trasy deponie, a to ani dočasné.
LBC nekříží.
U
Janové Trasa kříží toto LBK v obou
V obou variantách jsou v profilech křížení navrženy
hory-200227 variantách.
dostatečně dimenzované mosty. Je třeba věnovat pozornost
především dodržování takových postupů a technologií při
výstavbě, které by vyloučily znečištění vodních toků
v důsledku stavební činnosti, doporučuje se rovněž
nezasahovat do koryt těchto toků a v nivě neumisťovat žádné
zařízení staveniště nebo deponie, a to ani dočasné.
Pod
Trasa kříží Dubovský potok, na
V profilu křížení je navrženo přemostění v km 37,564 o šířce
Hrbatýmcca 113 m (5 polí). Pro eliminaci negativních vlivů stavby
kterém je LBK vymezeno, na
Spálený
platí komentář viz. Vítovský potok. Do nivy toku by neměly
kolmo.
zasahovat případné pilíře ani náspy.
200233-Na Trasa modré i červené varianty
Zmírnění negativních vlivů komunikace a navrhované
Výpusti
přeložky trasy potoka přestavuje navrhované převedení polní
kříží vodní tok, na které je toto
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LBK vymezeno, trubními
propustmi.

cesty a biokoridoru přes projektovanou R 49 ekoduktem v km
38,894. Součástí tohoto ekoduktu je cesta pro pěší a vhodná
výsadba, navrhovaná šíře 18-21 m je (na dolní hranici)
dostačující i pro živočichy skupiny A podle příslušné
metodiky. V průběhu stavby je třeba věnovat zvýšenou
pozornost ochraně toku před znečištěním.
V obou variantách je navrženo dostatečné přemostění – km
40,332 základní var. Pro eliminaci negativních vlivů stavby
platí komentář viz. Vítovský potok. V průběhu výstavby bude
rovněž třeba věnovat pozornost opatřením, která by zabránila
znečištění přírodního prostředí (včetně drobných vodotečí) v
důsledku stavebních činností nebo zásahů do koryt drobných
vodních toků.
Na lokalitě nedoporučujeme zřizování žádného typu zařízení
staveniště ani deponie.
Navržené přemostění je dostatečně dimenzované pro
zachování ekostabilizační funkce toku. Pro eliminaci
negativních vlivů stavby platí komentář viz. Vítovský potok.
Při výstavbě je třeba věnovat pozornost především dodržování
takových postupů a technologií, které by vyloučily znečištění
vodních toků v důsledku stavební činnosti, doporučuje se
rovněž nezasahovat do koryt těchto toků a v nivě neumisťovat
žádné zařízení staveniště nebo deponie, a to ani dočasné.
V této lokalitě se doporučuje nebudovat žádný typ zařízení
staveniště a deponií, ani dočasných.

Pod Lazy- Trasa R49 kříží v obou variantách
LBK
200242 200241
(modrá, červená) LBK těsně před
jeho vstupem do LBC Pod Lazy.

Pod Lazy
LBC
Trasa R49 je vedena severně od
100209
LBC v těsném sousedství.
LBK
U
Žlebů- Trasa sv. Modré varianty kříží
200245 200244
tento LBK v místech napojení na
LBC U žlebů.

LBC
U Žlebů
100212

2148-U
LBK
200246 Žlebů
RBC
10116

U Kotka

NRBK Mezné-U
214931 Kotka

Trasa R49 ani v jedné variantě do
tohoto LBC přímo nezasahuje, je
však v obou variantách (zejména
v sv. modré) vedena v těsném
kontaktu.
Komunikace kříží tento LBK před Navržené přemostění v km 41,789 o 4 polích široké cca 132 m
jeho vstupem do LBC U Žlebů v je pro zachování ekostabilizačních funkcí toku dostatečné. Pro
eliminaci negativních vlivů stavby platí komentář viz.
základní variantě.
Vítovský potok.
Trasa R49 v základní variantě
V lesní části se jedná o velmi kvalitní přírodně cenné lokality.
prochází po severním okraji
Ttrasa v převážné délce přechází přes RBC tunelem.
tohoto RBC
Vzhledem k poměru dotčené části RBC a jeho celkové
velikosti se předpokládá zachování funkčnosti tohoto RBC. Ve
vytvořeném průseku bude nutno věnovat pozornost urychlené
obnově porostního pláště u odkrytých porostních stěn, zvláště
na návětrné straně. Zejména při výstavbě je nutno dbát
veškerých opatření eliminující škodlivé účinky stavby.
Případně je možno zvážit rozšíření RBC o zabrané plochy
jižním směrem.
Osu NRBK kříží trasa v základní Překlenutí biokoridoru v lesním komplexu širokým mostem v
km 42,881 (6 polí, 225 m šíře) je dostačující pro zachování
variantě.
všech jeho nezbytných ekostabilizačních funkcí, a to včetně
funkce migrační. U vodního toku, na kterém je osa NRBK
vymezena, je důležitá vhodná úprava podmostí včetně
ponechání vodního toku v přirozeném korytě. Ve vytvořeném
průseku bude nutno věnovat pozornost urychlené obnově
porostního pláště u odkrytých porostních stěn, zvláště na
návětrné straně. Při výstavbě je nutno dbát veškerých opatření
eliminující škodlivé účinky stavby (ochrana vodního toku,
kácení v nezbytně nutné míře).
Stavba zasahuje do ochranného pásma NRBK prakticky v celé
jeho šíři a představuje tedy závažný přímý zásah do
skladebné části ÚSES nadregionální úrovně. Z tohoto
důvodu je třeba požádat o stanovisko k zásahu příslušný
orgán ochrany přírody, tedy Ministerstvo životního
prostředí.
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NRBK U
Osu NRBK kříží trasa světle
214930 Bratřejovky- modré varianty.
Mezné

LBK
46

NRBK
21486
LBC
49

č. Pozděchovs
ký
(Pod
Svéradovem
–
Bratřejovka)

PalejsekGrapa
č. Grapa

NRBK č. Pozděchovs
50
ký
(GrapaBařinky)
LBC
51

č. Bařinky

NRBK č. bezejmenný
52
(BařinkyVařáková)

Překlenutí biokoridoru v hospodářsky využívané krajině
širokým mostem je postačující. Pro zachování
ekostabilizačních funkcí toku, na kterém je NRBK vymezen,
je důležitá vhodná úprava podmostí včetně ponechání vodního
toku v přirozeném korytě. V údolní nivě eliminovat veškeré
zásahy do břehových porostů. Při výstavbě je nutno dbát
veškerých opatření eliminující škodlivé účinky stavby
(ochrana vodního toku, kácení v nezbytně nutné míře).
Stavba zasahuje do ochranného pásma NRBK prakticky v celé
jeho šíři a představuje tedy závažný přímý zásah do
skladebné části ÚSES nadregionální úrovně. Z tohoto
důvodu je třeba požádat o stanovisko k zásahu příslušný
orgán ochrany přírody, tedy Ministerstvo životního
prostředí.
Trasa toku, na kterém je LBK vymezen, je v obou profilech
Trasa kříží toto LBK v obou
variantách (základní a sv. modrá). vedena pod mostními objekty, jejichž dimenze je dostatečná.
Pro zachování funkčnosti LBK je však třeba minimalizovat
nutné opevnění toku pod mostním objektem a preferovat
přírodní materiály (kamenivo) před tvrdým opevněním
(beton). Rovněž je nutno zvážit a eliminovat veškeré zásahy
do břehových porostů. V průběhu stavby je třeba věnovat
zvýšenou pozornost ochraně toku před znečištěním. V případě
základní varianty, kde trasa komunikace prochází zalesněnou
oblastí, věnovat pozornost urychlené obnově porostního
pláště.
Osa NRBK je křížena trasou
V případě sv. modré varianty kříží komunikace osu NRBK v
tunelovém úseku 600 m, což významně eliminuje negativní
komunikace v obou variantách.
vliv silnice. V základní variantě je bezproblémové křížení
umožněno v lokalitě Bařinky tunelem délky 400 m.
Západním okrajem tohoto LBC
Trasa prochází v převážné délce dotčeného okraje LBC
prochází trasa sv. modré varianty tunelem, ovlivnění je tedy minimální. Vzhledem k poměru
zasažené části LBC a jeho celkové rozloze se předpokládá
zachování jeho ekostabilizační funkce. Při výstavbě je nutno
dbát veškerých opatření eliminující škodlivé účinky stavby
(ochrana vodního toku, kácení v nezbytně nutné míře,
urychlená obnova porostního pláště).
Trasa R49, která kříží toto NRBK, Komunikace R49 je v tomto úseku vedena tunelem a navržená
je v obou variantách vedena
opatření se proto týkají zejména fáze výstavby. Je nutno dbát
tunelem.
veškerých opatření eliminující škodlivé účinky stavby (kácení
v nezbytně nutné míře, urychlená obnova porostního pláště),
dále se nedoporučuje výstavba žádného typu zařízení
staveniště a deponií, ani dočasných.
Trasa R49 prochází středem
Trasa rozdělí biocentrum na 3 malé části, které nesplní
tohoto LBC.
požadavek na minimální velikost biocentra a toto LBC tedy ve
své vymezené lokalitě zanikne. Doporučujeme jej nově
vymezit jižněji podél západní hrany komunikace.
Trasa R49 kříží osu NRBK.
Bezproblémové křížení je zajištěno přemostěním v km 46,920
o 12 polích a šířce 491 m. Pro zachování ekostabilizačních
funkcí koridoru je toto opatření dostatečné. Je nutné omezit
zásahy do koryta toku a lesního porostu na nejnutnější
minimum. Opevnění toku by mělo být provedeno s ohledem
na technické řešení a dále upřesněno na základě znalostí
podrobných hydrologických charakteristik toku. Jeho rozsah je
třeba minimalizovat pouze na oblast podmostí, preferovat
přírodní materiály (kamenivo) před tvrdým opevněním
(beton). Při výstavbě je nutno dbát veškerých opatření
eliminující škodlivé účinky stavby (kácení v nezbytně nutné
míře, urychlená obnova porostního pláště), dále se
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Typ

Název

LBC
č.74

Rybníky

LBC
95

č. V oboře

NRBK č. Hraniční
94

Konflikt

Návrh opatření

nedoporučuje výstavba žádného typu zařízení staveniště a
deponií, ani dočasných.
Trasa prochází v dostatečné
Trasa komunikace LBC míjí, avšak je vedena v území, které
vzdálenosti od od SV položených leží nad soustavou Lačnovských rybníků, z části napájených
Lačnovským potokem. Proto je třeba věnovat zvýšenou
rybníků
pozornost ochraně toku před znečištěním při výstavbě i za
provozu stavby a během výstavby nezasahovat nad nutnou
míru do koryta Lačnovského potoka (zejména mechanické
zásahy zvyšují riziko zanášení níže ležícího rybníka
plaveninami).
Trasa prochází v těsném
V této lokalitě se doporučuje nebudovat žádný typ zařízení
sousedství se severním okrajem staveniště a deponií, ani dočasných.
tohoto LBC.
Kříží
Bezproblémové křížení je zajištěno přemostěním vodního toku
Korytná v km 59,040 (3 pole, 95 m šíře) a je pro zachování
ekostabilizační funkce toku dostatečné.
Jedná o závažný přímý zásah do skladebné části ÚSES
nadregionální úrovně, je třeba rovněž zde požádat o
stanovisko k zásahu příslušný orgán ochrany přírody, tedy
Ministerstvo životního prostředí.

D.I.7.4 Zákonem chráněná území
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Jak je uvedeno v kap. C.2.7, všechny lokality jsou ve značné vzdálenosti od záměru. Podle
stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj.: KUZL
34694/2008 ze dne 17.5.2006 nemůže mít záměr významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na velkoplošná a maloplošná chráněná území v zájmové oblasti stavby
Trasa nové komunikace nezasahuje přímo do žádného velkoplošného zvláště chráněného území.
V koncovém úseku v oblasti Lyského průsmyku je však vedena v těsné blízkosti hranic CHKO
Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. Vliv posuzované stavby na přiléhající okrajové části obou
uvedených velkoplošných zvláště chráněných území bude proto nepřímý, ale nikoliv
zanedbatelný.
V katastrálních územích dotčených stavbou rychlostní komunikace R 49 nacházejí pouze
maloplošná ZCHÚ v kategorii „přírodní památka“, přičemž žádná z těchto lokalit nebude
stavbou přímo narušena. Zčásti se však nacházejí v blízkosti posuzované stavby (od kontaktu
s hranicí ZCHÚ do vzdálenosti asi 1 km) a lze očekávat jejich nepřímé ovlivnění. Nejblíže se k
tělesu komunikace nachází PP Pozděchov. Ta je od osy komunikace v km cca 44,000 základní
varianty vzdálena severním směremcca 470 m, od osy komunikace v km cca 44,700 sv. modré
varianty cca 160 m. Hlavním předmětem ochrany tohoto území je výskyt silné populace šafránu
bělokvětého, který při floristickém průzkumu území v trase komunikace zjištěn nebyl. Vzhledem
k blízkosti lokality od trasy komunikace se po zprovoznění komunikace doporučuje provést
dlouhodobý monitoring stavu lokality a v případě zjištěných změn provést podrobný průzkum
podmínek na lokalitě a navržení vhodné nápravy.
V km cca 50,500 km je jihozápadním směrem situována PP Lačnov ve vzdálenosti cca 1 200 m
(vzdušnou čarou). Vzhledem k tomu, že je mezi touto památkou a navrhovanou komunikací
situována zastavěné území obce a vrch Oříovce, komunikace R49 přírodní památku neovlivní. O
něco blíže (cca 560 m) je k tělesu nové komunikace v km 52,500 situována přírodní památka

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

230

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

Sucháčkovi paseky. Ani zde se však negativní vlivy vzhledem k morfologii terénu
nepředpokládají. Trasa komunikace je vedena po odvrácené straně kopce Vrch.
Přírodní památka Hrádek je situována cca 1350 m od tělesa komunikace a ani zde se vzhledem k
morfologii terénu negativní ovlivnění nepředpokládá.
Přírodní parky
V zájmovém území jsou soustředěny značné přírodní hodnoty,což se odráží i v tom, že jsou zde
vyhlášeny celkem čtyři přírodní parky (z hlediska širších vztahů). Dva z těchto přírodních parků
budou navrhovanou komunikací R49 přímo dotčeny (prochází po hranici jejich území) a to
Hostýnské vrchy a Vizovické vrchy. Nepřímý vliv lze vyloučit u přírodního parku Želechovické
paseky, který leží na správním území statutárního města Zlína a přímo sousedí s Vizovickými
vrchy.
Do území Hostýnských vrchů zasahuje trasa R49 v počátečním úseku mezi km 19,000 – 20,875
a dotýká se pouze okrajové části. V oblasti Fryštácké nádrže prochází přes jižní výběžek tohoto
přírodního parku.
Do území Vizovických vrchů vstupuje v oblasti Zádveřic v km cca 32,000 a opouští ho v km cca
45,500. Vzhledem k předmětu ochrany přírodního parku (krajinný ráz) je míra ovlivnění
posouzena v kap. D.I.8 této Dokumentace.
Protože jsou přírodní parky zřizovány zejména k ochraně krajinného rázu, je nezbytné v místech
průchodu tělesa komunikace těmito územími realizovat takové vegetační úpravy tělesa
komunikace, aby došlo k harmonickému začlenění tělesa do krajiny bez rušivých vlivů. K těmto
opatřením lze především počítat ozelenění náspů a zářezů vhodnou zelení, s přirozenou
druhovou skladbou.
Významné krajinné prvky
Předkládaný záměr zasáhne do mnoha významných krajinných prvků, které jsou v přírodně
hodnotném zájmovém území bohatě soustředěny. Nejvýznamněji jsou v hodnoceném území
zastoupeny lesy, vodní toky a jejich údolní nivy.
Obecně platné podmínky pro zásahy do významných krajinných prvků
Vodní tok. V případě přeložek vodního toku minimalizovat opevnění břehů vodního toku,
případně neprovádět opevnění břehů vodního toku vůbec. V případě přemostění vodního
toku, ponechat alespoň na jednom břehu volnou suchou cestu (platí pro normální průtok ) v
šíři minimálně 50 cm. Podmostí neupravovat dlážděním, návozem kameniva atp, ale
ponechat přirozené podmostí z místního materiálu. Při zakládání mostních pilířů nebo
jiných částí stavby v blízkosti vodního toku, nečerpat (vypouštět) případnou vodu ze
stavby přímo do vodního toku, ale přes sedimentační jímku z důvodu zvýšení znečistění
vodního toku pevnými částicemi a také z důvodu možného zpoždění a zachycení
kontaminace vody při stavebních pracích.
Údolní niva. Při překonávání údolní nivy stavbou je třeba omezit stavební práce v nivě na
nezbytné minimum (např. při výstavbě mostních pilířů provádět skrývku zeminy pouze v
půdorysu pilíře a ne více). Do nivy neumisťovat ani dočasné deponie materiálů,
neumisťovat do nivy sklady materiálů, neprovádět zde parkování techniky. V údolní nivě
omezit kácení zeleně na nezbytnou míru. Do nivy neumisťovat dočasné stavby sloužící
stavbě. Pokud v nivě neexistuje přístupová cesta, zajišťovat přístup pouze ve stopě nové
komunikace (pod budoucím mostem).
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Les. Před zahájením kácení z důvodu umístění stavby provést přesné vytýčení trvalého záboru a
kontrolu všech stromů určených ke kácení. Zjistit, zda některý ze stromů není doupný.
V kladném případě je nutné po jeho skácení provést náhradu a to v poměru minimálně 1:3
tj. Za jeden skácený doupný strom vyvěst minimálně 3 budky odpovídající velikosti. O
těchto skutečnostech je třeba vést v deníku stavby záznamy. Kácení porostů provádět v
první polovině mimovegetačního období (listopad, prosinec) z důvodu možného
zahnízdění některých druhů ke konci mimovegetačního období. Pro zamezení škodlivých
vlivů odstranění porostního pláště (vývraty, polomy) učinit jeho rychlou obnovu,
především na návětrné straně průseku.
Z hlediska registrovaných krajinných prvků bude dotčen sirný pramen U Dudíků, který leží
přímo v trase R49 v km 37,070 v údolí bezejmenného PB přítoku Bratřejovky, jižně od
zemědělského areálu na okraji obce Vizovice. Tento pramen je v terénu vymezen betonovými
skružemi, jeho hladina zřejmě koresponduje s hladinou potoka, na jehož levém břehu leží. Potok
překonává trasa R49 mostním objektem. V rámci další projektové přípravy stavby se doporučuje
na základě přesného terénního zaměření navrhnout pilíře mostní konstrukce tak, aby nebyl tento
pramen stavbou dotčen (viz kap.D.I.4.).
Památné stromy
Většina zjištěných památných stromů v zájmovém území je situována v blízkosti zástavby obcí.
V trase komunikace ani v jejím těsném okolí se žádný památný strom nenachází a proto se střet
nepředpokládá.

Porovnání variant
Z hlediska trasování komunikace ve variantně řešených úsecích lze konstatovat následující:
 varianta Lípa (zelená) (29,740 – 32,500 km) – rozdílné řešení mimoúrovňové křižovatky
Lípa. Křižovatka je situována napříč v inundačním území řeky Dřevnice severně od
průmyslové zóny Zádveřice a je navržena ve tvaru trubky s přivaděčem na stávající silnici
II/491. Zelená varianta se z větší části vyhýbá drobným zářezům a periodickým vodotečím
v nivě Dřevnice a do těsného sousedství průmyslového areálu v Lípě umisťuje MÚK Lípa.
Toto řešení se z hlediska zásahu do krajiny (třebaže silně pozměněné činností člověka a
bez cenných lokalit) jeví jako vhodnější. Také z hlediska kácení zeleně a dřevin vyžaduje o
cca 20 % nižší nároky.
 varianta Zádveřice (hnědá) (31,000 – 35,100 km) – vedení trasy R49 v souběhu jižně se
stávající silnicí I/49 v úseku Zádveřice – Vizovice.
Odlišnost obou variant z hlediska závažnosti zásahu do ekosystémů je v tomto případě
nevýznamná. V této části posuzované trasy se nacházejí pouze běžná, často ruderalizovaná
společenstva nevelkého rozsahu a netypického druhového složení, jako referenční byl zvolen
LBk na Lutonince.
 Varianta Vizovice (fialová) (34,000 – 38,000 km) – spočívá v tunelovém vedení komunikace
jižně od základní trasy bez realizace mimoúrovňového napojení Vizovic.
Vzhledem k tomu, že u fialové varianty odpadá budování mimoúrovňové křižovatky na
jižním okraji Vizovic a velká část trasy tohoto alternativně řešeného úseku je vedena
tunelem, jeví se tato varianta z hlediska šetrnosti k přírodnímu prostředí jako vhodnější než
varianta základní (vykazuje o cca 50 % nižší nároky na kácení). I toto řešení však portálem
tunelu zasahuje do lesního porostu nad Želechovickým potokem, kde byl zjištěn výskyt
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zvláště chráněný rostlinný druh (v kategorii ohrožený) – áron plamatý. Vyústění tunelu
(východní portál) v zalesněném svahu nad údolím Želechovického potoka je zásah
srovnatelný se základní variantou, která stejný hřeben Janovy Hory překonává o přibližně
500 m severněji rozsáhlým zářezem, na který opět navazuje přemostění údolí. V případě
obou variant proto platí postup uvedený v části D.I.7.1 – doporučení pro zmíněný chráněný
druh. Třebaže přímo v posuzované trase výskyt tohoto zvláště chráněného druhu zaznamenán
nebyl (jedná se tedy především o zásah do biotopu), považujeme za vhodné provést před
zahájením stavby podrobné terénní šetření v trase a pro případně zjištěné jedince áronu
plamatého zajistit ve spolupráci s ochranou přírody záchranný transfer na vhodně zvolenou
náhradní lokalitu.
 Varianta Lhotsko(oranžová) (36,500 – 41,000 km) – tato varianta předpokládá vybudování
tunelu Lhotsko o délce 280 m těsně za odpočívkou Vizovice a následné přemostění místní
vodoteče dostatečně dimenzovaným mostním objektem. Odlišnost obou variant z hlediska
závažnosti zásahu do ekosystémů je v tomto případě nevýznamná.
 Varianta Bratřejov (tm. modrá) (36,500 – 41,000 km) – se v severním směru vyhýbá
zástavbě v lokalitách Na chrámečném a Končiny. Současně tak dochází k omezení přímých
zásahů do rozptýlené zeleně (sady, remízy, pastviny) v blízkosti uvedených sídel a variantní
trasa je vedena především po několikrát ročně kosených, intenzivněji využívaných loukách.
Údolí s drobnými vodotečemi a malou vodní nádrží překonává tato modrá varianta
mostním objektem a z hlediska zájmů ochrany přírody je i tato varianta velmi dobře
přijatelná. Z hlediska krajinářského se dokonce jeví jako mírně příznivější (třebaže delší) v
porovnání s variantou základní, protože méně narušuje historicky vzniklý typický charakter
zdejší kulturní krajiny.
 Varianta Pozděchov (sv. modrá) (41,000 – 46,500 km) – Vzhledem k významně odlišnému
situačnímu řešení a trasování komunikace v tomto úseku, je porovnání těchto variant
provedeno v rozsáhlejším komentáři:
Základní červená varianta vstupuje přibližně v km 41,600 do okraje hlavního souvisle
zalesněného hřebene Vizovických vrchů, který překonává několika tunely: 360 m dlouhým
tunelem Bratřejov, 600 m dlouhým tunelem Pozděchov a 420 m dlouhým tunelem Lačnov. V
podstatě je trasa vedena střídavě v tunelech a na mostech, navazujících na jednotlivé portály
a překlenujících hluboce zaříznutá, zalesněná údolí. Třebaže se toto řešení jeví jako poměrně
šetrné k zasaženému území, negativní vliv projektované stavby na přírodní (zejména kvalitní
lesní) společenstva, která se v něm nacházejí, bude nesporný. Z lokality bude třeba v průběhu
výstavby odstraňovat velké objemy výkopové zeminy, protože však nelze v žádném případě
doporučit zřizování jakýchkoliv deponií v dotčeném území (a to ani dočasných), bude okolí
stavby silně zatíženo dopravou související se zemními pracemi. Rovněž výstavba portálů
projektovaného tunelu Bratřejov a navazujících mostů přes hluboká údolí (a s nimi spojené
odlesnění) bude mít na lokalitu silný negativní vliv.
Jako alternativa k vedení trasy několika tunely je navržena “světle modrá” varianta
Pozděchov, v níž je trasa vedena severněji po lučních a polních pozemcích jižně od obce
Pozděchov, v porovnání se základní variantou méně náročným terénem a s menšími zásahy
do cenných lesních společenstev na svazích Vizovických vrchů. Zde je MÚK Pozděchov
umístěna z větší části mimo lesní komplex Pod Svéradovem (k lokalitě Palések), a hřeben
Vizovických vrchů překonává 600 m dlouhým tunelem Pozděchov a 580 m dlouhým
tunelem Lačnov – tedy menším počtem delších tunelů. Tato varianta se rovněž vyhýbá
lokalitám, na nichž byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, především lesním
lemům v lokalitě Rudovňa pod vrchem Svéradov. Nezasahuje přímo ani do vymezeného a
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zcela funkčního lesního RBc U Kotka (červená varianta prochází jeho severním okrajem) a
zcela se vyhýbá vloženému lokálnímu biocentru “Na Mezných”. Z hlediska zásahu do
cenných lesních a lemových společenstev se tak “světle modrá” varianta jeví jako
šetrnější k přírodnímu prostředí (menší plocha zasažená přímo nebo nepřímo budováním
tunelových portálů a mimoúrovňových křížení). Výrazně rozdílné jsou také nároky na
kácení, ať již doprovodné a rozptýlené zeleně v krajině (zejména var. sv. modrá) či v lesních
celcích (var. základní), kdy var. sv. modrá představuje cca 60 % nároků var. základní.
Těsně po opuštění tunelu Bratřejov (světle modrá varianta severněji v lokalitě “Na
mezných”) překonávají obě varianty trasy v km 42,800 – 43,100 osu nadregionálního
biokoridoru 148 “Kelčský Javorník”, jehož součástí je i část s označením 214 931 “Mezné-U
Kotka”. Do tohoto nadregionálního biokoridoru jsou vložena biocentra, z nichž regionální Bc
U Kotka, vymezené na lesních pozemcích severně od vrchu Klášťov, se nachází jižně od
posuzované trasy (červená základní varianta zasahuje do jeho severního okraje), lokální
biocentrum pak severně od ní ( z něj vychází část NRBk 148 Kelčský Javorník s označením
“U Bratřejovky – Mezné”). V km 43,700 – 44,600 je jižně od obce Pozděchov na svazích
vrchu Svéradov vymezena lokalita Rudovňa, kde nalezneme některé ohrožené a silně
ohrožené druhy rostlin, především z čeledi vstavačovitých (Orchis sambucina).
Souhrnně lze konstatovat, že nejzávažnějším zásahem do prostředí je v případě základní
červené varianty výstavba portálů tunelů, provázená velkým objemem výkopových prací a
nezbytnou související dopravou v území. Rovněž umístění MÚK Pozděchov uvnitř
zalesněné plochy a v těsné blízkosti vymezeného LBc pod Svéradovem není vhodné. Z
hlediska dlouhodobého působení v území se však jeví jako méně dominující v krajině
(především z hlediska fragmentace drobných krajinných prvků u světle modré varianty).
Světle modrá varianta je vedena územím sice méně hodnotným z hlediska přírodních
ekosystémů v porovnání s hřebenem Vizovických vrchů, ale přesto velmi kvalitním a
zahrnujícím typický soubor ekosystémů extenzivně využívané krajiny podhůří. Umístění
MÚK blíže k okraji lesního porostu je patrně vhodnějším řešením než u varianty předešlé.
Negativní vliv projektované stavby na přírodní společenstva, která se v zasaženém území
nacházejí, nelze ani u jedné z variant zcela vyloučit. Je však skutečností, že pokud má
trasa navrhované R 49 překonat hřeben Vizovických vrchů, zásahu do těchto cenných
jedlobukových lesů se vyhnout nelze, negativní dopad stavby lze pouze zmírnit.
 Varianta Horní Lideč (oranžová) (53,500 – 54,500) – V základní var. je MÚK situována
východně od křížení R49 se stávající I/57 do zářezu nad obcí Valašské Příkazy s přivaděčem
napojeným na stávající silnici I/57. Křižovatka má trubkový tvar. Jako alternativa je
navržena s ohledem na výškové řešení křižovatka kosodélného tvaru s počátky větví na
hlavní trase mimo mostní objekt. Odlišnost obou variant z hlediska závažnosti zásahu do
ekosystémů je v tomto případě ne příliš významná. Rozdílně se jeví pouze zásah do
lesního remízu v lokalitě Bukovec, který bude v důsledku umístění trubkovité křižovatky a
vedení přivaděče z velké části vykácen. Křižovatka kosodélná se mu prakticky vyhýbá.

Shrnutí
Tab. 89 Kategorie vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie

Podkategorie

Zvláště
chráněná
území

Národní park
Chráněná krajinná oblast

PRAGOPROJEKT, a.s.

Výskyt
+/-

Poznámka
Trasa R49 nezasahuje, ale prochází v těsném
sousedství CHKO Beskydy a CHKO Bílé
Karpaty. Možno očekávat sekundární vlivy.
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Podkategorie
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka

Významné
Ze zákona
lesy
krajinné prvky (č.114/1992 Sb.
v platném znění) rašeliniště
vodní toky
rybníky

Územní
systém
ekologické
stability

Zvláště
chráněné
druhy

jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Nadregionální
biocentrum
biokoridor
Regionální
biocentrum
biokoridor
Lokální
biocentrum
biokoridor
Rostliny
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
Živočichové
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené

Přírodní park
Natura
ptačí oblasti
2000
evropsky významné lokality
+
-

Výskyt
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Poznámka

Trasa R49 nezasahuje, ale v její blízkosti (do
1 km) se nachází PP Pozděchov a PP
Sucháčkovi paseky.
Trasa zasahuje do malých lesních remízků i
uceleného celku Vizovických vrchů
Trasa kříží celou řadu vodních toků.
Trasa se nedotýká žádného rybníka, v
blízkosti je situováno VD Fryšták, MVN
Ostratky a Lačnovské rybníky
Podél dotčených vodních toků.
Sirný pramen u Dudíků – zachovat
6 nadregionálních biokoridorů
1 regionální biocentrum
2 regionální biokoridory
12 lokální biocentra
20 lokálních biokoridorů
1 zjištěný druh
3 zjištěné druhy
1 zjištěný druh
11 zjištěných druhů
13 zjištěných druhů
Vizovické vrchy, Hoštýnské vrchy

vyskytuje se v trase rychlostní komunikace R49 nebo v její bezprostřední blízkosti
nevyskytuje se v trase rychlostní komunikace R49

Dílčí závěr kapitoly D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Z hlediska flóry bude výstavba nové rychlostní komunikace představovat zásah přiměřený
k rozsahu záměru. V několika lokalitách je potenciální riziko zásahu biotopu zvláště
chráněného druhu (lokalita Želechovského a Slatinského potoka, LBC U žlebů, lokalita
Rudovňa) a je nutno žádat o výjimku. Většina záborů se odehrává na zemědělském půdním
fondu a budou tak zasaženy především agrocenózy. K nejvýznamnějším zásahům do lesních
ekosystémů dojde ve středním úseku trati, kde komunikace překonává lesnaté Vizovické vrchy.
Vlivy na faunu budou dvojí druhu. Míra ovlivnění a zásahů je obdobná jako u flóry - je
přiměřená rozsahu záměru. K zásahům do biotopů zvláště chráněných druhů bude nutno
požádat o výjimky. Realizací každé nové liniové stavby v krajině obecně vzniká nový
fragmentační prvek, který působí jako významná migrační bariéra. Tento významný nepříznivý
vliv bude zmírněn technickým řešením stavby, která je v důsledku velmi členitého terénu vedena
po mostech a několika tunelovými úseky. Tyto objekty nabízejí migrační možnosti volně žijících
živočichů v přijatelné míře.
Z hlediska zásahů do území chráněných zákonem nedochází k žádnému přímému střetu. Trasa
je vedena přes území dvou přírodních parků, účelem jejich ochrany je však více než ochrana
přírody a ekosystémů ochrana krajinného rázu. Sekundární vlivy lze očekávat na v těsném
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sousedství ležící CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. Tyto vlivy mohou být při dodržení opatření viz
kap. D.IV minimalizovány na akceptovatelnou míru.
Významnější je vliv nové komunikace na ekosystémy. Ve své trase kříží komunikace řadu
skladebných prvků ÚSES a je v kolizi s řadou významných krajinných prvků. U převážné
většiny prvků ÚSES je jejich ekostabilizační funkce biokoridorů a biocenter vzhledem
k technickému řešení komunikace (mosty, ekodukty, tunely) zachována. LBC č. 51 Bařinky
rozdělí trasa komunikace na 3 malé části, které nesplní požadavek na minimální plochu a toto
LBC tedy jako jediné biocentrum v důsledku předkládané stavby zanikne.Vzhledem k
možnostem navazující krajiny se doporučuje vymezit toto biocentrum jižněji od původní lokality
při západní hraně R49. Z hlediska vlivů na VKP je nutno dodržovat opatření viz. kap. D.IV
(např. Opevňování toků koryt, zásahy do zeleně atd. Minimalizovat pouze na nejnutnější
rozsah).
Významně rozdílné vlivy mezi základním a alternativním řešením variantně řešených úseků
komunikace jsou zejména v úseku Vizovic a Pozděchova.
Vzhledem k tomu, že základní varianta prochází v oblasti Vizovic složitým kopcovitým terénem,
jeví se fialová „tunelová“ varianta jako vhodnější řešení.
V oblasti Pozděchova nelze negativní vliv zcela vyloučit ani u jedné z variant. Světle modrá
varianta je sice vedena územím méně hodnotným z hlediska přírodních ekosystémů v porovnání
s hřebenem Vizovických vrchů, přes které prochází varianta základní, ale přesto je trasována
velmi kvalitními lokalitami zahrnujícími typické soubory ekosystémů extenzivně využívané
krajiny podhůří. Přesto se světle modrá varianta jeví jako šetrnější k přírodnímu prostředí.
Rozdílné vlivy jsou také u řešení MÚK Lípa, kde se jako vhodnější jeví varianta zelená.
Souhrnně lze konstatovat, že vlivy stavby jsou vzhledem k jejímu rozsahu (cca 40 km rychlostní
komunikace) a v porovnání se stavbami obdobného charakteru přijatelné. Trasa komunikace
nezasahuje do žádného zákonem chráněného území. Počet dotčených biotopů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů není vzhledem k délce stavby vysoký. Technické řešení
stavby (četné a dlouhé mostní objekty) přispívá již ve své podstatě k minimalizaci negativních
vlivů na ekoyststémy a fragmentaci krajiny.
Pro navazující stupně přípravy projektu se doporučuje:
 v kritických profilech potenciálního ohrožení chráněných druhů před započetím výstavby
přesně zaměřit trasu silnice a v nutném případě provést záchranné transfery na vhodně
zvolené náhradní lokality.
 ověřit nutnost a rozsah upravovaných úseků vodních toků a navržená opatření
minimalizovat s vazbou na podmostní objekty.
 kácení zeleně na základě podrobného vytýčení stavby v terénu eliminovat na nejnutnější
míru.
 vypracovat projekt ozelenění a komplexních vegetačních úprav s odsouhlasenými
výsadbami, které těleso vhodně začlení do krajiny.
 doprovodná zařízení komunikace (protihlukové stěny a pohledové bariéry) zhotovit
z neprůhledných materiálů, průhledné vybavit nálepkami siluet dravých ptáků, vysázení
krycí zeleně.
 zaměřit se na zpracování detailů u jednotlivých migračních objektů, které budou eliminovat
rušivé vlivy z provozu komunikace.
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz
V krajině vznikne nová liniová stavby, která přinese lokální změny krajinného rázu především v
souvislosti s realizací náspů a zářezů v terénu či četnými mostními konstrukcemi. Zájmové
území je situováno na rozhraní antropogenní krajiny v údolní nivě Dřevnice a Lutoninky a
harmonické krajiny zvedající se Zlínské vrchoviny. Komunikace je situována v okrajové části
Přírodního parku Vizovické vrchy, který byl vyhlášen v roce 1993. Pro nižší polohy přírodního
parku, kudy je trasována komunikace, je charakteristický krajinný ráz pasekářského osídlení.
Střídají se drobné sady, pole, květnatné louky a pastviny. Významný podíl na utváření krajiny
má nelesní zeleň, rostoucí především na kamenitých hrázích a v remízcích. Ze soliterních dřevin
převládají lípy, duby a hrušně. Podle dokumentace Krajinný ráz Zlínského kraje (Arvita P spol. s
r.o., 2005) je zájmové území situováno v krajinném celku 7. Vizovice a 8. Zlínsko. Celkový stav
krajiny je dobrý se zhoršujícími se tendencemi v souvislosti s rozšiřující se zástavbou. Krajinný
ráz je výrazný a podíl území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu přesahuje 10%.
Pro zhodnocení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz bylo zpracováno hodnocení podle
uznávané metodiky (příloha B.9). Při zpracování studie Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
byly použity metodické postupy, které snižují roli subjektivního prvku v procesu hodnocení,
jejichž autory je cca 15 osobnostní předmětného oboru. Zároveň byly použity objektivní metody
vizuálních analýz, které byly publikovány ve významných vědeckých časopisech.
Realizací záměru nevznikne zcela nový základní znak dotčeného krajinného prostoru, neboť
pozemní komunikace jsou zde charakteristickým znakem krajinného rázu. Navrhovaná
rychlostní komunikace však přináší tentýž znak v rozdílných proporcích, které budou především
z hlediska měřítka krajiny zásadním vlivem na krajinný ráz. Obecně představují významné
(rychlostní) komunikace z povahy věci umělou krajinářskou osu, která na sebe upoutává
pozornost při vnímání krajiny a určujícím způsobem determinuje celkovou kompozici krajinné
scény. Velmi výrazným rysem pozemních komunikací je rovněž jejich dynamický charakter a
akustické vlivy dopravy. Díky této skutečnosti na sebe takové dílo upoutává pozornost na větší
vzdálenost, resp. jeho vizuální vliv ne konkrétní vzdálenost zesiluje o další vlivy.
Na úspěchu zasazení silnic do krajiny, resp. míře vlivu tohoto záměru na krajinný ráz se
rozhodujícím způsobem podílejí především typ a měřítko krajiny, směrové a výškové
uspořádání, objekty typu mimoúrovňových křižovatek, mostů, portálů tunelů, protihlukových
opatření a v neposlední řadě intenzita dopravy.
V zájmovém území stavby byly vymezeny pro dotčený krajinný prostor tři místa krajinného rázu
(viz. kap. C.2.8 a příloha B.9). MKR-I bude ovlivněn záměrem vizuálně i akusticky, MKR-II
především akustiky.
Vyhodnocení změn v prostorových vztazích
Působením nových znaků vzniklých vlivem realizace záměru dojde ke změnám v prostorových
vztazích, které v některých aspektech přesáhnou lokální význam.
 Nová komunikace se stane pohledově dominantní na většině území vymezeném jako DoKP.
Do určité míry tak potlačí současné zásadní rysy tohoto krajinného prostoru, kterými jsou
reliéf, okolní zalesněné členité pohledové hřbety, relace mezi jednotlivými prvky krajinné
scény.
 Komunikace nevnese do krajiny zcela nové (nepůvodní) geometrické tvary, protože v
dotčené krajině dnes existují technicistní liniové stavby obdobného charakteru, avšak
vizuálně menšího významu.
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Záměr způsobí relevantní změnu ve vnímání poměru charakteristik přírodních, resp. přírodě
blízkých a umělých (kulturních) ve prospěch umělých.
Vlivem realizace záměru dojde k částečnému snížení zrnitosti či krajinné heterogenity
dotčeného krajinného prostoru.
Na části území MKR-I, větší části území MKR-III a celém území MKR-II jsou harmonické
měřítko a vztahy atributem současné krajiny. Navržená stavba se stane příčinou narušení
harmonické měřítka i vztahů v rámci DoKP.
Vlivem konfigurace terénu, vegetačního krytu a vzhledem k charakteru záměru bude plocha
vizuálně a akusticky dotčená záměrem srovnatelná s obdobnými záměry.
Vyhodnocení změn v pořadí, významu a projevu charakteristik krajinného rázu
Realizace záměru se stane spoluurčujícím znakem území a částečně změní pořadí
charakteristik v rámci DoKP. Stávající dominantní znaky krajinného rázu, kterými jsou
především reliéf, okolní zalesněné členité pohledové hřbety, relace mezi jednotlivými prvky
krajinné scény, budou doplněny o další dominantní znak.
Dynamický a akustický projev provozu komunikace se stane rysem v krajině, upoutávajícím
pozornost a přispěje k potlačení současných pozitivních znaků a hodnot krajiny.
Vlivem realizace záměru však nedojde ke změně projevu existujících zásadních a
spoluurčujících znaků a hodnot krajinného rázu.
Vlivem realizace záměru nedojde k narušení jedinečných znaků a hodnot krajinného rázu.
Narušeny budou znaky význačné.
Vyhodnocení změny v přírodních a kulturních charakteristikách
Záměr pozmění vizuální projev dominantních znaků reliéfu dotčeného krajinného prostoru.
Realizací záměru dojde k ovlivnění lokalit, které jsou ve smyslu zákona o ochraně přírody a
krajiny (č. 114/92 Sb.) zvláště chráněným územím. S ohledem na předmět ochrany a
vzdálenost těchto lokalit se bude jednat o slabé narušení přírodních hodnot krajinného rázu.
Realizací záměru dojde k ovlivnění významných krajinných prvků v rámci DoKP. S ohledem
na předmět ochrany a vzdálenost těchto lokalit se bude jednat o relevantní narušení
přírodních hodnot krajinného rázu.
I přes přítomnost kulturních památek a kulturních dominant v hodnoceném území, realizací
záměru nedojde k jejich významnému ovlivnění.
Realizací záměru dojde k výraznému ovlivnění území přírodního parku.
Vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo (smyslové vnímání)

Vlivy na obyvatelstvo v kontextu krajinného rázu jsou chápány ne jako přímé vlivy (např. na
zdraví obyvatel), nýbrž jako smyslové zprostředkování těchto vlivů vzniklých realizací záměru.
 Vizuální vliv na obyvatelstvo je zásadním vlivem, který zprostředkovává estetické působení.
V tomto smyslu budou právě vizuální vlivy hrát klíčovou roli v narušení estetické a přírodní
hodnoty krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru. Vizuálně dotčena budou zastavěná
území obcí a jednotlivá stavení. Vliv na obyvatelstvo lze spatřovat též při projíždění nebo
procházení vizuálně dotčenou oblastí (turisté, cykloturisté).
 Negativní akustický vliv na obyvatelstvo se v případě pozemní komunikace předpokládá, v
otevřené krajině je zpravidla relevantní na kratší vzdálenost než vlivy vizuální. Naopak v
zalesněné krajině hraje klíčovou roli právě akustický vliv. Negativním akustickým vlivem ve
smyslu hodnocení krajinného rázu přitom nerozumíme dosažení limitních hladin hluku, ale
časté či téměř permanentní rušení faktorů pohody nižšími úrovněmi hluku, které se však
mohou stát v určitém prostoru dominantními a přispět tak ke změně charakteru celé krajiny.
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Vliv na chráněná území
Realizací záměru nedochází k územnímu záboru žádného velkoplošného ani maloplošného
zvláště chráněného území. Území MKR-III (koncový úsek stavby) je vizuálně kontaktní s dvěma
CHKO – s jižním okrajem CHKO Beskydy a severním okrajem CHKO Bílé Karpaty. S
ohledem na předmět ochrany a vzdálenost těchto lokalit se bude jednat o slabé narušení
přírodních hodnot.
Trasa rychlostní komunikace prochází územím Přírodního parku Vizovické vrchy a vyvolá
(dle výsledné varianty) středně silné až silné ovlivnění tohoto území. Bude se jedna zejména o
akustické a vizuální vlivy. Tělesem komunikace bude narušen význačný znak zásadního
významu, kterým je typicky členitý reliéf Vizovické vrchoviny. Silně negativně tak budou
ovlivněny především přírodní hodnoty krajinného rázu, území přírodního parku a významného
krajinného prvku.
Z hlediska vlivů relevantních ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. dojde vlivem realizace a
provozu záměru ke středně silnému až silnému ovlivnění významných krajinných prvků, které
jsou rozptýleny po celé délce uvažované trasy.
Trasa rychlostní silnice nekoliduje s památnými stromy.
Vliv na kulturní charakteristiky území
V území záměru jsou kulturní památky a dominanty situovány především ve vazbě na zastavěná
území obcí, realizací záměru nedojde k jejich významnému ovlivnění. Předpokládaný vliv na
kulturní dominanty lze hodnotit jako slabý.

Zhodnocení uvažovaných variant
Z hlediska trasování komunikace ve variantně řešených úsecích lze konstatovat následující
porovnání pro rozdílné vedení var. základní a varianty relevantní v daném úseku:
 Varianta Lípa (zelená) - vedení MÚK v údolní nivě v upraveném podélném profilu
negeneruje oproti základní variantě významně jiný vliv na krajinný ráz. Z hlediska
krajinného rázu není odůvodnění pro preferenci jedné z variant.
 Varianta Zádveřice (růžová) – vedení R49 v souběhu se stávající silnicí jižně ovlivňuje
krajinný ráz stejně jako var. základní. Z hlediska krajinného rázu není odůvodněné jednu z
variant preferovat.
 Varianta Vizovice (fialová) – vzhledem k vedení trasy v převážné části dotčeného úseku
tunelem představuje oproti základní variantě znatelné snížení negativních vlivů na krajinný
ráz v krajině s průměrnou až zvýšenou estetickou hodnotou. Varianta tunelu je šetrnější z
hlediska vizuálního, potažmo z hlediska estetické hodnoty krajiny, ale i z hlediska
akustického narušení krajinného rázu. Současně tato varianta snižuje i negativní vlivy na
harmonické vztahy v území. Ačkoliv lze fialovou variantu z hlediska krajinného rázu
jednoznačně preferovat, nepředstavuje základní varianta v tomto úseku R49 takové vlivy na
krajinný ráz, které by daly důvod k jednoznačnému odmítnutí základní varianty.
 Varianta Bratřejov (tmavě modrá) se svým trasováním vyhýbá zástavbě a prochází ve větší
vzdálenosti od hranice přírodního parku Vizovické vrchy. V případě její realizace by tak byly
vlivy komunikace na krajinný ráz a území přírodního parku poměrně nižší. Z hlediska
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krajinného rázu lze proto tmavě modrou variantu preferovat. Přesto vlivy na krajinný ráz
nejsou v tomto úseku limitující ani pro základní variantu.
 Varianta Lhotsko (oranžová) se vlivy na krajinný ráz oproti základní variantě neliší. Z
hlediska krajinného rázu není odůvodněné jednu z variant preferovat.
 Varianta Pozděchov (světle modrá) stejně jako varianta základní představují silný zásah do
krajinného rázu. Obě navržené variantní řešení daného úseku jsou z hlediska vlivů na
krajinný ráz velmi problematické.
Zatímco základní varianta je vedena přímo územím přírodního parku Vizovické vrchy a v
dotčeném krajinném prostoru silně (přímo, vizuálně i akusticky) narušuje význačný znak
zásadního významu, kterým je typicky členitý reliéf Vizovické vrchoviny a to přímo uvnitř
území přírodního parku. V tomto smyslu negativně působí především otevřené úseky mezi
jednotlivými tunely. V tomto případě by tedy došlo k silnému negativnímu ovlivnění
především přírodních hodnot krajinného rázu, území přírodního parku a významného
krajinného prvku.
Světle modrá, severněji vedená varianta je ve své trase delší, vede převážně mimo území
přírodního parku. Její zasazení do terénu je však vizuálně velmi exponované a ovlivní tak
poměrně rozsáhlé území severně od přírodního parku s převážně estetickou hodnotou. V
případě této varianty by došlo k silnému negativními ovlivnění estetických hodnot krajinného
rázu, především harmonického měřítka a vztahů.
 Varianta Horní Lideč (oranžová) – varianty se liší řešením mimoúrovňové křižovatky
(trubkový tvar, situována východně do zářezu nad obcí Valašské Příkazy v základní variantě,
či kosodélný tvar s průběhem větví křižovatky převážně v násypech v oranžové variantě).
Vlivy na krajinný ráz se oproti základní variantě neliší. Z hlediska krajinného rázu není
odůvodněné jednu z variant preferovat, pohledově však varianta základní bude vhodnější.
Doporučení pro navazující projektovou dokumentaci
Pro eliminaci negativních vlivů posuzované liniové stavby na krajinný ráz je kromě technického
řešení objektů podstatné také estetické řešení detailů a začlenění stavby do krajiny vegetačními
úpravami. Výsadba zeleně obecně kompenzuje ekologické ztráty způsobené kácením a současně
utlumuje negativní estetický vjem z novostavby.
 Estetické řešení detailů - při podrobném návrhu technických děl je nutné respektovat okolní
prostředí a uvažovat o možnosti přizpůsobit tvar, případně barvu.
 Vegetační úpravy vlastního tělesa navržené komunikace- ozelenění svahů náspů a zářezů má
pozitivní vliv na celkovou estetiku krajiny a začlenění komunikace do krajiny.
 Výsadba v krajinných prvcích navazujících na komunikaci – např. dosadba břehových
porostů u drobných vodotečí, realizace nefunkčních prvků ÚSES, vegetační úpravy polních
cest. Takovouto výsadbou zeleně se rozčlení krajina a sníží se optický kontakt s navrhovanou
silnicí.
Ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí bude vypracována samostatná studie vegetačních
úprav, která bude při konkrétním návrhu vhodných dřevin a jejich uspořádání respektovat
hledisko estetické, volby místních přirozených, geograficky původních dřevin, zásad územních
systémů ekologické stability, migrace živočichů a údržby zeleně. Pozornost je nutno věnovat i
možnosti ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami.
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Dílčí závěr kapitoly D.I.8 Vlivy na krajinu
Celkově lze plánovanou výstavbu a provoz rychlostní komunikace R49 v daném úseku
charakterizovat jako záměr s obvykle rozsáhlým ovlivněným území, v krajině se zvýšenou i
průměrnou estetickou hodnotou. Harmonické měřítko krajiny a vztahy v krajině, které jsou v
současnosti atributem větší části dotčené krajiny, budou stejně jako estetické a přírodní
hodnoty v případě realizace záměru ovlivněny středně silně až silně.
Realizací záměru nebude významněji dotčeno zvláště chráněné území, vliv na kulturní
dominanty krajiny lze hodnotit jako slabý.
Vlivem realizace záměru bude přímo, akusticky i vizuálně dotčen přírodní park, dle výsledné
varianty bude jeho území ovlivněno středně silně až silně. Ke stejné míře ovlivnění dojde
vlivem stavby na významné krajinné prvky.
Z hlediska variantního řešení není ve většině úseků odůvodněné s ohledem na krajinný ráz
preferovat základní či variantní řešení komunikace, vlivy na krajinný ráz vyzní obdobně v
základním i variantním řešení. Pouze na dvou úsecích (var. Vizovice (fialová) a var. Bratřejov
(tm. modrá)) je z hlediska krajinného rázu doporučeno preferovat variantní řešení, avšak ani
vlivy základního řešení komunikace nejsou v daných úsecích limitující a nezadávají důvod k
jednoznačnému odmítnutí červené varianty.
Kritické místo trasy R49 představuje variantně řešený úsek v oblasti Pozděchova (Vizovických
vrchů), kde obě varianty (základní a sv. modrá) generují silný zásah do krajinného rázu.
Zatímco základní varianta je vedena přímo územím přírodního parku a silně negativně
ovlivňuje především přírodní hodnoty krajinného rázu, sv. modrá varianta je zasazena do
terénu vizuálně velmi exponovaně a silně negativně ovlivňuje estetické hodnoty krajinného
rázu, především harmonického měřítka a vztahů.
Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana
stávajících přírodních prvků, např. v rámci ÚSES a tvorba nových stabilizujících prvků.
Negativní vliv nové rychlostní silnice na krajinný ráz může být do značné míry zmírněn
vegetačními výsadbami. Pro zásah do krajinného rázu je nutný souhlas orgánu ochrany
přírody.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
D.I.9.1 Vliv na hmotný majetek
K demolici jsou v technické studii určeny objekty, kterých se navrhovaná stavba přímo týká.
V Tab. 90 je uveden přehled demolic. Při podrobném průzkumu bylo zjištěno, že v terénu jsou
objekty (kůlny, haly, hospodářské a zemědělské), které nejsou zaneseny do katastru nemovitostí
a tedy formálně neexistují. Počet objektů celkem zahrnuje i tyto objekty.
Tab. 90 Přehled nutných demolic
Km

k.ú.

Počet objektů
bydlení celkem

Popis a identifikace podle KN

Úsek 19,000 – 29,740
červená
27,438 - 27,490
28,350

Slušovice
Veselá u Zlína

0
0
0

3
2
1

budovy na parcele č. 1741 nezapsané v KN
budova na parcele č.407 nezapsaná v KN

Úsek km 29,740 – 31,500, varianty MÚK Lípa
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Km

k.ú.

červená
zelená

Počet objektů
bydlení celkem
0
0
0
0

Popis a identifikace podle KN

Úsek 31,500 – 34,000 varianty Zádveřice
červená

2
1

26
3

1

4

32,960 – 33,100

0

19

hnědá

4
0
1
1
1

34
1
3
2
3

1

4

32,960 – 33,100

0

19

33,300

0

1

34,250

0

1

32,410
32,867

Zádveřice

32,395
32,410
32,420
32,700
32,867

Zádveřice

bydlení čp.230 s přilehlými hosp. objekty
bydlení čp. 232, 3 bytové jednotky
s drobnými objekty
budovy lesů ČR bez evidence v KN, 2 velké a
řada menších objektů na parc. č. 1365/19
neidentifikovaná budova na parc č.717
bydlení čp.230 s přilehlými hosp. objekty
bydlení čp. 362 s kůlnou
bydlení čp. 441 s přilehlými objekty
bydlení čp. 232, 3 bytové jednotky
s drobnými objekty
budovy lesů ČR bez evidence v KN, 2 velké a
řada menších objektů na parc. č. 1365/19
zemědělská stavba bez čp. část zemědělského
areálu p.č. 1367
zemědělská stavba bez čp. parc.č.st 1279

Úsek 34,000 – 37,800 varianty Vizovice
červená

1
0

8
1

35,600

0

4

35,645 – 35,774
36,100

fialová

1
0
8

2
1
15

35,650 – 35,750 Vizovice

8

15

35,100

Vizovice

budova na st. parcele č. 1827 PFČR
3 budovy nezapsané v KN na parcele 4477/3 a
4487/10
bydlení čp. 1102 + zahradní objekt
kůlna bez evidence na parcele č. 4063/56
bydlení čp. 673, 1195, 684, 685, 746, 798,
309, 863 + přidružené objekty

Úsek 37,800 – 41,000 varianty Lhotsko - Bratřejov
červená
tmavě modrá
oranžová

0
0
0

0
0
0

Úsek 41,000 – 46,500 varianty Pozděchov
červená

2
1
1
3
1
1
1

11
6
5
8
3
2
3

červená

1

5

59,025

0

3

1
0

1
1

43,728 – 43,790
Pozděchov
44,240

světle modrá
43,140
43,540
43,820

Bratřejov
Pozděchov

Hradiště, čp. 65, č.e. 18, 4 zemědělské budovy
Kúty, bydlení čp.29 + hosp. a menší objekty
bydlení čp. 112 + hospodářské budovy
bydlení čp. 185 + hosp. budovy
bydlení čp. 157 + hosp. budovy

Úsek 46,500 – 59,645

59,115
59,195

Střelná

PRAGOPROJEKT, a.s.

bez čp./č.e. 3 průmyslové objekty parc. č. st.
411,412,413
objekt bydlení parc.č. st 381 (ubytovna)
bez čp./č.e. průmysl objekt parc č. st. 405
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Celkem tedy záměr představuje (podle zvolené varianty) demolici 50 – 68 objektů, z toho pak 6
– 16 objektů k bydlení (některé z těchto objektů jsou však ve skutečnosti využívány pouze
rekreačně). Konečný počet demolic může být ve skutečnosti vyšší o objekty k bydlení, kde nelze
zajistit dostatečnou ochranu před hlukem. U těchto objektů lze alternativně navrhnout jejich jiné
využití.
Z hlediska demolic je základní červená varianta vedena vhodně, v úsecích navržených variant lze
konstatovat:
 varianty Zádveřice – hnědá varianta zvyšuje počet nutných demolic po jižní straně stávající
I/49 (doporučujeme prověřit nezbytnost demolice domu čp. 441 – např. návrhem zárubní
zdi), červená varianta představuje méně nutných demolic, znemožňuje však využití
motorestu a čerpací stanici (nelze je připojit na RS) a předurčuje je k likvidaci či jinému
využití.

Obr. 12 Zádveřice – varianta červená

Obr. 13 Zádveřice – varianta hnědá (odsunutá na jih)
 varianty Vizovice – fialová varianta zasáhne do hustší zástavby než varianta červená a
vyžaduje demolice většího počtu objektů k bydlení
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Obr. 14 Vizovice – varianta červená (severní) a fialová (jižní tunelová)
 varianty Pozděchov – obě varianty zasáhnou objekty k bydlení a jsou v podstatě rovnocenné,
ve variantě světle modré je však možné v další projektové přípravě uvažovat o zmenšení
počtu přímo zasažených objektů úpravou směrového vedení trasy (zůstaly by však v těsné
blízkosti silnice). Obě varianty zasahují vlek v lokalitě Palásek, světle modrá varianta jej
likviduje.
K narušení budov by mohlo teoreticky dojít při výstavbě v jejich těsné blízkosti – tento problém
bude sledován v dalších stupních PD.
Hmotný majetek bude dále dotčen při demolici stávajících komunikací v místech křížení s
posuzovanou stavbou a v případě přeložek inženýrských sítí.

Křížek u Ostraty

PRAGOPROJEKT, a.s.

Křížek u Vizovic
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D.I.9.2 Vliv na kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
V blízkosti navrhovaného záměru byly zjištěny tři křížky či boží muka, které by mohly být
ohroženy:
 Km 24,687 – křížek u silnice jižně od Ostraty
 Km 36,187 - křížek u silnice II/488 jižně od Vizovic
 Km 56,580 – křížek jižně od Střelné u lesa
V případě trvalého ohrožení křížku bude navrženo jeho přemístění na jiné místo odsouhlasené
památkáři, v případě možného ohrožení v průběhu stavebních prací bude zajištěna jeho ochrana.

D.I.9.3 Viv na archeologické lokality
Zájmové území stavby je plynule osídleno od paleolitu až po období vrcholného středověku.
Proto je třeba nezbytně počítat se skutečností, že v průběhu stavebních prací může dojít
k narušení archeologických situací.
Trasou komunikace budou dotčeny lokality spadající do starších fází vývoje lidské společnosti tedy především neolitu, eneolitu, ale i doby halštatské (kultura popelnicových polí). Stejně
výrazné sídelní formy jsou charakteristické také pro dobu laténskou a dobu hradištní
(slovanskou).
Celou trasu komunikace R 49 lze klasifikovat jako území archeologického zájmu, tzn. Území s
archeologickými nálezy (ÚAN) ve smyslu § 22 odst. 2) z. č. 20/1987 Sb. a ve znění jeho
pozdějších novel, kategorie III, ve dvou lokalitách se jedná o ÚAN vyšší.
 V úseku km cca 44,0 v katastrálním území Pozděchov je komunikace trasována v obou
variantách (v červené více) přes ÚAN II. kategorie. Jedná se o lokality Hradiště a Svéradov.
 Přes území s archeologickými nálezy I. kategorie prochází komunikace na území katastru
Střelná v km cca 56,5 - lokalita Střelná I.
Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a je tedy
nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (v první fázi formou dohledu při
zemních pracích). Před zahájením terénních prací na území katastru Střelná je nutné upřesnit
rozsah lokality Střelná I. V zalesněném území je v celé trase vhodné vymapovat prvky
antropogenního reliéfu (zaniklé plužiny, úvozy zaniklých cest). Investor je povinen na základě
výše uvedeného zákona umožnit oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického
výzkumu.
Při provádění všech zemních prací je stavebník povinen podle § 22, odst. 2 zákona 20/1987 Sb. o
státní památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním památkovým
ústavem a umožnit provedení případného záchranného výzkumu. Dále je podle § 23 zákona
povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů), stejně
tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí apod.), k tomuto účelu zajistí
stavebník u výše zmíněné organizace archeologický dohled.
Dílčí závěr kapitoly D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizace všech variant je podmíněna demolicemi obytných a hospodářských budov
V Zádveřicích u varianty hnědé doporučujeme prověřit nutnost demolice čp. 441
Kulturní památky nejsou záměrem ohroženy, potenciálně je možné přemístění a ochrana
několika malých památkových objektů.
Celý záměr je v území archeologického zájmu, ve dvou lokalitách zasahuje do ÚAN II.
kategorie
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.II.1. Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Všechny vlivy stavby a provozu rychlostní silnice R49 jsou popsány v kapitole D.I. Pozitivní
vlivy (kromě pozitivních vlivů, které vedou k návrhu záměru, tj. zlepšení spojení a pohoda
řidičů) se budou projevovat pouze v dopadu na obyvatelstvo podél stávajících silnic, jsou
popsány níže a jsou pro všechny uvažované varianty prakticky shodné.
Charakteristika trvalých negativních předpokládaných vlivů záměru je vyhodnocena 5-ti člennou
stupnicí pro hodnocení staveb a činností (Anděl). Jedná se o stupnici převzatou z metodik
multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu nebo činnosti
(proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení). Je zde hodnocen celkový dopad záměru
a jeho přijatelnost bez ohledu na uvažované varianty, které jsou vzájemně vyhodnoceny v kap. E.
Tab. 91 Pětičlenná stupnice hodnocení staveb a činností
č.

Výskyt
škodlivin

Impakt
(Plošný vliv)

Přijaté
riziko

Finanční
náklady

Důležitost
(váha
ukazatele)

Užitečnost

Obecná
přijatelnost
řešení

1

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)
na hranici
limitu
(80-120%)
pod limitem
(40-80%)
hluboko pod
limitem
<50% limitu

likvidace objektu,
zásadní ohrožení
funkce
silné narušení,
funkce je vážně
ohrožena
průměrný, může
vést k ohrožení
funkce
částečný,
neohrožuje funkci
bez reálného vlivu
(nulový vliv)

extrémní

nepřijatelné

nulová

minimální
velmi nízká

jednoznačně
nepřijatelné

nadprůměrné

vysoké

malá

malá

průměrné

průměrné

průměrná

podprůměrné

nízké

velká

nulové

žádné

rozhodující

2
3
4
5

nepřijatelné nebo
přijatelné s velkými
výhradami
přijatelné s většími
průměrná
střední
výhradami
(rozhraní)
velká
přijatelné s dílčími
výhradami
maximální,
jednoznačně
velmi vysoká
přijatelné,
bezproblémové,
ideální

D.II.1.1 Rozsah vlivů na krajinu, ZCHÚ, ÚSES, VKP, Natura 2000
V území vlivem nově vybudovaných zpevněných ploch poklesne koeficient ekologické stability
maximálně o jednu desetinu. V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé
složky ochrany přírody.
Tab. 92 Přehled kategorie ochrany přírody a vliv trasy na jednotlivé složky

Národní park
Chráněná krajinná oblast

+/-

Přijatelnost
zásahu
5
5

Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Přírodní park

+/+

5
5
5
5
3

Kategorie Podkategorie
Zvláště
chráněná
území

Krajinný
ráz

PRAGOPROJEKT, a.s.

Výskyt

Opatření
V dostatečné vzdálenosti, trasa
prochází mimo území CHKO.

Trasa prochází v sousedství PP.
Začlenění stavby do krajiny
pomocí vegetačních úprav.
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Ze zákona
lesy
(č.114/1992 Sb.
v platném znění)
rašeliniště
vodní toky

+

Přijatelnost
zásahu
3

+

5
3

rybníky
jezera
údolní nivy

+
+

4
5
3

+

4

biocentrum
biokoridor

+

5
3

biocentrum

+

4

biokoridor

+

4

biocentrum

+

3

biokoridor

+

3

+
+
+
+
+
+

5
5
5
3
3
3
3
3
4

Jakost

+

4

Podzemní vody

+

3

ZPF

+

3

PUPFL

+

3

+/-

5

-

5
5

Kategorie Podkategorie
Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Registrované
přírody
Nadregionální

Regionální

Lokální

Natura
2000
Zvláště
chráněné
druhy

EVL
PO
Rostliny

Živočichové

Složky

Voda

Půda

Výskyt

orgánem

ochrany

kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
Průtoky a odtokový
režim

Eroze

Geologie

Kontaminace
Nerostné zdroje
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Opatření
Optimalizace zásahu do lesa,
minimalizace záborů, urychlená
obnova porostů.
Přemostění, minimalizace zásahů
do vodních toků.
Předčištění odpadních vod
Přemostění, minimalizace zásahu
do údolních niv.
Minimalizace zásahů.

Převedení
biokoridorů
pod
mostním objektem či v tunelovém
úseku trasy.
Trasa je v daném úseku vedena
převážně tunelem.
Převedení
biokoridoru
pod
mostním objektem.
Úprava hranic biocentra dle
hranice záborů, případně vymezit
nově. Při výstavbě nebudovat
žádný typ staveniště ani deponií.
Přeložení biokoridorů, úprava
mostních
objektů,
ekodukty.
Minimalizace zásahů do vodních
toků.

Minimalizace záboru, transfer.
Minimalizace záboru, transfer.
Minimalizace záboru, průzkum
území,
záchranné
transfery.
Zabránění vstupu na vozovku
Řízené odvodňování zpevněných
ploch
(dešťová
kanalizace)
s ochrannými opatřeními (retenční
nádrže).
Instalace filtrů, sedimentačních
jímek, odlučovačů s nornými
stěnami, aj.
Na základě podrobného HG určit
míru ovlivnění, případně vyhledat
nové vodní zdroje. Monitoring.
V době výstavby důraz na
preventivní opatření.
Minimalizace záborů, skrývka
ornice.
Minimalizace kácení, urychlená
rekultivace půdy.
Stavba neovlivní reliéf terénu
ploch, které nebudou dotčeny
záborem.

PRAGOPROJEKT, a.s.

247

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

Kategorie Podkategorie

Výskyt
Sesuvná území
Zásah do podloží

+
+

Přijatelnost
zásahu
3
4

Opatření
Sanační opatření.
.

Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu je záměr přijatelný s některými výhradami, vyplývajícími
z nutnosti průchodu přírodním parkem a v blízkosti zdrojů podzemních vod.

D.II.1.2 Rozsah vlivů na populaci
Návrh záměru splňuje svůj účel, umožní spojení ČR a SR, zvýší bezpečnost provozu a převezme
část dopravy (tranzitní i místní) projíždějící v současnosti obcemi včetně Zlína.
Tab. 93 Rozsah negativních vlivů záměru vzhledem k populaci
Kategorie

Podkategorie

Vlivy
na Zdraví
obyvatelstvo
Hluk

Vlivy
na
antropogenní
systémy

Vliv
na
strukturu
a
funkční využití
území

Výskyt
+
+

Ovzduší

+

Imise v obcích
Vibrace

+
+

Světelné znečištění

+

Sociální a
ekonomické dopady
Vliv na budovy
Vliv na
architektonické
památky
Vliv na archeologické
lokality
Vliv na kulturní
hodnoty
Vliv na dopravu
včetně nehodovosti
Vliv na estetické
kvality území

+

Přijatelnost
Popis
zásahu
Celkové snížení počtu obyvatel zasažených
4
negativními vlivy dopravy.
Realizace záměru včetně instalace PHS v obcích
4
sníží hladinu hluku na současně průjezdných
komunikacích, především silnici I/49 a I/57. Na
okrajích obcí, přilehlých k R49 dojde ke zvýšení
hladiny hluku, redukované návrhem PHS, přesto je
v některých případech nereálné pomocí standardně
navrhovaných technických opatření dosáhnout
dodržení požadovaných limitů v chráněném
venkovním prostoru, resp. v chráněném venkovním
prostoru staveb.
V zájmovém území nebude vlivem provozu na
4
hodnocené komunikaci v oblasti bytové zástavby
docházet s výjimkou oblastí v blízkosti portálů
tunelů k překročení příslušných imisních limitů.
V obcích podél stávající I/49 se sníží emise.
5
Mírně negativní vliv během výstavby, téměř
5
zanedbatelné.
Zhoršení adekvátní nově přivedené dopravě,
4
zlepšení v obcích.
Mírně zhoršující vliv.
4

+
-

3
5

Demolice objektů v ploše záboru komunikace.

+/-

5

+

5

+

5

+

3

Vliv na krajinný ráz

+

3

Vliv na rozvoj
infrastruktury

+

5

Archeologický dozor bude zajištěn zejména
v lokalitách ÚAN I. a II.
Možný pouze nepřímý vliv následkem stavebních a
terénních úprav.
Záměr bude mít jednoznačně pozitivní vliv na
stávající úroveň dopravy.
Záměr bude mít přijatelný negativní vliv na
estetické kvality území (nové PHS, kácení porostů,
snížení rekreační atraktivity území, zásah do
hodnot přírodního parku,.).
Záměr bude mít vliv na krajinný ráz,který je
v daném území chráněn statutem Přírodního parku.
Předpokládá se pozitivní vliv.
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Podkategorie

Výskyt

Vliv na rozvoj měst a
obcí
Vliv na rekreační
kvality území

+
+

Přijatelnost
Popis
zásahu
Ovlivnění okrajových oblastí přilehlých měst a obcí
4
hlukem a imisemi.
Předpokládá se zhoršení rekreační kvality území,
4
naopak zlepšení dopravní obslužnosti.

Celkově lze konstatovat, že trvalé negativní vlivy představuje především nutnost demolic a
ovlivnění krajinného rázu, které jsou však vzhledem k významu stavby akceptovatelné. Dalším
významným negativním vlivem je hluk z dopravy v současných klidových oblastech (okraje
obcí), který je ve většině případů omezován protihlukovými stěnami na úroveň hygienických
limitů, v některých případech to však není bohužel reálné. Vzhledem ke snížení hlukové zátěže
v centrech obcí by tato skutečnost měla být tolerována.
Během výstavby budou vlivy přiměřené rozsahu výstavby. Velký problém však představuje
staveništní doprava v úseku Vizovice – Horní Lideč, kde je špatný přístup na stavbu. V této části
také vznikne velký přebytek výkopů, jehož uložení není prozatím vyřešeno a jehož přeprava
bude zatěžovat obce na přepravní trase.

D.II.3 Ovlivnění obcí
Vliv na obce se projeví (kromě záboru půdy v katastru) především změnou dopravního režimu
v území.
Tab. 94 Vliv záměru na jednotlivé obce
Obec

Část obce

Zlín, Malenovice
Fryšták
Horní Ves
u Fr.
Vítová
Lukov
Zlín

Velíková
Štípa
Klečůvka

Hrobice
Ostrata

Hvozdná
Březová
Slušovice
Veselá
Lípa

Lípa

Vliv záměru
Obce mimo dosah R49, doprava na silnici I/49 se významně sníží o 37 %.
Doprava na silnici II/489 klesne o 23 %, mírně se sníží hluk u této silnice,
naopak se mírně zvýší hluk u domů nejbližších k R49, celkově se situace mírně
zlepší.
Doprava na silnici II/489 na okraji obce klesne o 23 %, podmínky v obci se
v podstatě nezmění.
Doprava na silnici II/489 klesne o 23 %, mírně se sníží hluk v průtahu silnice
obcí, zvýší se hluk na jižním okraji obce (zhruba na stejnou hodnotu jako v obci)
limity budou dodrženy.
Doprava na silnici III/4911 na severním okraji obce klesne o 50 %, klesne zde i
hluk, na jižním okraji obce se hluk zvýší, limity budou dodrženy.
Doprava na silnici II/491 klesne o 6 %, což se prakticky neprojeví, na severním
okraji obce se hluk zvýší, limity budou dodrženy.
Vliv R49 se v obci nijak významně neprojeví.
Doprava na silnici III/4911 v průtahu obcí klesne o 50 %, klesne zde i hluk.
Pro ochranu jižního okraje obce bude na R49 postavena PHS pro dodržení
hlukových limitů, přesto bude u jednoho objektu hluk mírně nadlimitní.
Vzhledem k vedení komunikace zářezem existuje potenciální riziko ovlivnění
domovních studní u rekreačních objektů (závisí na hloubce studní).
Doprava na silnici II/491 klesne o 61 %, poklesne zde i hluk, na severním okraji
obce se hluk zvýší, limity budou dodrženy, chatová osada je kryta zářezem a
lesem.
Doprava na silnici III/4911 na okraji obce klesne o 50 %, na obec to bude mít ale
minimální vliv, na JZ okraji obce se hluk zvýší, limity budou dodrženy.
Doprava na silnici II/491 od Hvozdné klesne o 61 %, směrem na Lípu pouze o
2 %, hlukové poměry v obci se prakticky nezmění, limity z hluku z R49 budou
dodrženy, demolice dvou chat západně od obce.
Souběhem silnic R49 a II/491 dojde ke zvýšení hluku ve východní části obce,
přes realizaci PHS bude ekvivalentní hladina hluku nadlimitní, demolice jednoho
objektu u sil. II/491.
Na silnici II/491 doprava stoupne o 47 %, na silnici I/49 klesne o 40 %, zdroje
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Obec

Část obce

Vliv záměru

hluku jsou zde hlavně železnice i stávající silnice, celkově hluk díky PHS na R49
mírně poklesne.
Při červené variantě bude prakticky po celé délce zástavba severně i jižně od R49
ZádveřiceZádveřice
chráněna PHS, u nejbližších objektů však nebudou přesto limity dodrženy. Dojde
Raková
k výraznému hlukovému zhoršení v centrální části obce u stávajících silnic,
doprava zde stoupne až 3,5x (důsledek neexistence MÚK Zádveřice), budou
demolovány 2 obytné domy a 23 dalších budov.
Při hnědé variantě budou objekty severně od R49 více hlukově zatíženy (hlukem
ze silnice I/49 bez PHS), v centrální části však nedojde ke zhoršení stávajího
stavu, budou demolovány 4 obytné domy a 30 dalších budov.
Doprava v centru obce klesne o 50 % (na I/49 i I/69), směrem na východ až o
Vizovice
Vizovice
80 %, s tím se výrazně sníží i hluková zátěž, negativní vlivy dopravy se projeví
zejména na jižním okraji města, v Lázeňské, Dělnické, případně Lípové ulici.
Přes návrh PHS nebudou u nejbližších objektů k R49 dodrženy hlukové limity.
červená varianta předpokládá demolici 1 obytného domu a 7 dalších objektů,
fialová varianta pak 8 obytných domů a 7 dalších objektů.
Vliv zářezů na vodní zdroje pod zářezovým tělesem bude negativní zejména
v úseku km 35,95 – 36,44. V ostatní trase se nepředpokládají rozdílné vlivy
variant – malý až bezvýznamný vliv na možné zdroje podzemní vody.
Doprava v průjezdu obcí po silnici I/49 klesne až o 80 %, tomu odpovídá pokles
Lhotsko
hluku až o 10 dB, na jižním okraji obce hluk stoupne od dopravy na R49, ale i
bez PHS budou hlukové limity dodrženy.
Poternciální riziko ovlivnění zdrojů podzemní vody je srovnatelné pro obě
varianty (základní, oranžová) – předpokládá se málo významný vliv na podzemní
vodu v horninovém masivu.
Doprava po silnici I/49 v severní části obce klesne až o 80 %, s tím poklesne
Bratřejov
Bratřejov
významně i hluk z dopravy, v jižní části obce u nejbližších soliterních domů
nebudou i přes návrh PHS limity hluku z R49 dodrženy.
V části Na Chrámečném budou i přes návrh oboustranných PHS v nejbližších
objektech překročeny limity hluku v obou variantách.
Demolici jednoho obytného domu s hospodářskými budovami si vyžádá světle
modrá varianta.
Rozhodujícím způsobem budou negativně ovlivněny zdroje podzemní vody
v osadě pod objektem zářezu. Ovlivnění vodních zdrojů u sv. modré varianty,
která na rozdíl od červené vede komunikaci po mostních objektech, se
nepředpokládá. Červená var. (tunel Bratřejov) představuje potenciální riziko
dočasného ovlivnění.
Doprava
po I/49 v průjezdu obcí poklesne až o 80 %, s tím poklesne významně i
Pozděchov
hluk z dopravy, přes návrh PHS budou u domů nejbližších k R49 překročeny
limity hluku.
Při červené variantě je nutno demolovat 2 obytné domy (podle KN) a 9 dalších
objektů, při světle modré variantě pak 2 obytné domy a 3 další objekty, ve světle
modré variantě bude odtraněn lyžřaský vlek.
V případě základní varianty bude negativně ovlivněn rezervní vrt HV3, snížení
infiltrace do HG struktur povede k částečnému snížení vydatnosti studní HV1 a
HV2. Sv. modrá var. nezasáhne vrt HV3, ovlivnění vrtů HV1 a HV2 se
předpokládá přechodné negativní.
Doprava po I/49 v průjezdu obcí poklesne až o 80 %, s tím poklesne významně i
Prlov
hluk z dopravy.
Valašská Polanka Valaš.Polanka Doprava stoupne téměř o 90 %, měla by však být převedena na novou silnici I/57
mimo obec.
Doprava poklesne o 70 %, s tím se zmenší i negativní vlivy dopravy.
Lužná
Lužná
Doprava poklesne o 70 %, s tím se zmenší i negativní vlivy dopravy.
Lidečko
Lidečko
Obec nebude nijak ovlivněna.
Tichov
V současnosti klidné prostředí bude významně ovlivněno, hluk z dopravy na R49
Lačnov
však nebude přesahovat stanovené hygienické limity.
V obci na silnici I/49 poklesne doprava o cca 70 %, na silnici I/57 pak o 33 %,
Horní Lideč
což přispěje ke zklidnění obce, u domů na západním okraji obce se hluková
hladina zvýší, budou však dodrženy hygienické limity.
Centrální část obce nebude záměrem ovlivněna, v severní části obce budou
Valašské Příkazy
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Střelná
Študlov
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Část obce

Vliv záměru
objekty ochráněny PHS, v místech vypočteného vyššího hluku je dominantním
zdrojem železnice.
V průtahu obcí poklesne doprava o 75%, objekty na jižním okraji obce nebudou
zasaženy nadlimitním hlukem z R49, dominantní je zde železnice. U hranic se
SR bude nutno demolovat celkem 5 objektů.
Na severním okraji obce se zvýší hladina hluku z R49, i bez PHS však budou
dodrženy hygienické limity.
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D.II.2 Charakteristika možnosti přeshraničních vlivů
Navrhovaný záměr, především v úseku Zádveřice – státní hranice ČR/SR, bude plnit významnou
úlohu v mezinárodní, hlavně tranzitní nákladní dopravě. Z mezinárodního hlediska propojuje
dálniční sítě ČR (D1, R55, D47) a SR (D1) v místě silničního hraničního přechodu Střelná –
Lysá pod Makytou, kde navazuje na rychlostní komunikaci R6 Púchov - státní hranice ČR/SR, a
zároveň vytváří nový dostatečně kapacitní hraniční přechod stabilizovaný ve středu společné
hranice.
Vytvoření schengenského prostoru umožňuje rozsáhlejší a širší hospodářskou a kulturní
spolupráci zemí Evropské unie s volným pohybem osob. Perspektivním územím pro
hospodářský růst je i region středního Pováží v propojení na Zlínský kraj. Navrhovaný záměr
zlepšením silniční infrastruktury významným způsobem přispěje k rozvoji tohoto území.
Z hlediska napojení Slovenska na Evropský komunikační systém je výstavba navrhované silnice
pozitivním vlivem, kounikace propojuje dálnice D1 v ČR s dálnicí D1 v SR.
Po zprovoznění rychlostní silnice R 49 (Fryšták – hranice ČR/SR) a na ní navazující rychlostní
silnice R6 (hranice ČR/SR – Púchov) na Slovensku je možné očekávat přeshraniční vlivy
spojené s nárůstem dopravní zátěže v dotčeném území. Propojením dvou rychlostních silnic
dojde k převedení dopravy v rámci ČR a SR. S tímto souvisí i vliv na akustickou a rozptylovou
situaci.
Kritériem pro návrh postupu výstavby R 49 je návaznost na R6 na Slovensku a uvedení do
provozu celého úseku Hulín – státní hranice ČR/SR – Púchov v co nejkratším možném termínu.
Realizace R6 se předpokládá v termínu 2011 – 2015.
Kromě stávající dálnice D2 bude rychlostní silnice R49/R6 druhým kapacitním propojením obou
republik s možností rychlé dopravní trasy ve směru západ – východ z ČR pokračováním po D1
až na východ SR s napojením na Ukrajinu. Zároveň se vytvoří nový kapacitní hraniční přechod
mezi ČR a SR, vhodně umístěný ve středu společné hranice.
K oznámení záměru „Rýchlostná cesta R6 Púchov – št. hranica SR/ČR“ se bylo možno na
základě Espoo úmluvy (Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice
států) vyjádřit v srpnu 2004 a ke zprávě o hodnocení pak v říjnu 2008. Oznamovatelem je
Národná dialnična spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, obě dokumentace
zpracovala firma EKOJET s.r.o., Bratislava podle zákona č. 391/2000 Z.z. časť EIA.
Podle této úmluvy bude mezistátně projednávána i předkládaná dokumentace.
Dešťová voda z části R49 (povodí Smolinky, Brumovky a Lysky) odtéká do povodí Váhu.
Z posouzení v kap. D.I.4 vyplývá, že odvodnění R49 nebude mít na vody ve Váhu žádný
přeshraniční vliv. Protože se však opatření a záměry stavby budou týkat hraničních vod, bude
nutné tento záměr projednat v Česko-Slovenské komisi pro hraniční vody ustavené dohodou
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách
podepsánou 16. prosince 1999, kdy také vstoupila v platnost.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Možnost vzniku havárií a dopad na okolí
Základním rizikem bezpečnosti provozu na rychlostní komunikaci jsou dopravní nehody (střety
vozidel, vyjetí vozidel mimo vozovku). Hlavní příčiny spočívají zejména v nekázni a
nepozornosti řidičů, v technickém stavu vozidel, či v náhlých změnách počasí (náledí, mlha) a
kolizích se zvěří. S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru
havarovaného vozidla či jeho nákladu.
Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu posuzovaného záměru, je kontaminace
povrchových a podzemních vod, půd a podloží při provozu na komunikaci. Havárie a úniky
nebezpečných látek, které mohou být součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Největším
ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních
prostředků přepravujících nebezpečné látky.
Míra nebezpečnosti havárie závisí především na místě, kde se stane, a na rozsahu a následcích na
automobilech a přepravovaných nákladech. Nebezpečné jsou zejména havárie v blízkosti zdrojů
pitné vody.
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor.
Obecně lze konstatovat, že havárie na moderních silnicích vybavených kontrolovaným
odvodněním jsou z hlediska ovlivnění okolí podstatně méně nebezpečné, než havárie na
stávajících nezabezpečených komunikacích.
Omezení provozu na větvích mimoúrovňové křižovatky v základní/zelené variantě při
povodňových situacích na toku Dřevnici a Lutonince nenastane, všechny komunikace jsou
navrženy nad úrovní stoleté hladiny Q100.
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nedodržování platných bezpečnostních předpisů,
nedodržování havarijních řádů a technického stavu strojů a vozidel (špatná údržba, nedostatečná
kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.
Potřebná opatření jsou uvedena v kap. D.IV.
Dalším potenciálním nebezpečím jsou nehody vozidel projíždějících po komunikacích ve styku
se stavbou, vzniklé v důsledku nepozornosti apod. Z toho důvodu je nutné věnovat velkou
pozornost návrhu a instalaci dopravních opatření, regulujících průjezd v místě provádění záměru.
Riziko havárií na objízdných trasách bude sníženo vhodnými dopravními opatřeními včetně
dopravního značení.

Preventivní opatření
Za nejúčinnější způsob omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovování
podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů. Při přepravě nebezpečných látek je nutno dodržovat
restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
platnou od 1.7.2001
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Preventivním opatřením je zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Již samotnou výstavbou
moderní rychlostní silnice R 49 včetně všech opatření pro zajištění bezpečnosti provozu je
pravděpodobnost nehod minimalizována. Jak je uvedeno v kap. D.I.1, dálnice a rychlostní
komunikace vykazují nejnižší relativní nehodovost. Kombinací nejnovějších opatření a
vynucováním dodržování pravidel silničního provozu lze docílit obecně nízkého rizika vzniku
havárií.
K dalším opatřením minimalizace vlivu havárie patří zamezení úniku látek z tělesa komunikace.
Jedná se o tvarování bezprostředního okolí komunikace tak, aby v něm byly nebezpečné látky
zachyceny a sanovaná plocha se tím zmenšila na minimum. V rámci výstavby R49 jsou
navrhovány retenční nádrže s instalovanými filtry, sedimentačními jímkami či odlučovači
s nornými stěnami, které zajistí předčištění dešťových vod před jejich vypuštěním do recipientů.
Velký počet profilů, které umožňují migrační prostupnost pro živočichy, snižuje v kombinaci
s instalovaným oplocením R49 riziko střetu dopravy se zvěří.

Následná opatření
Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy (úkapy, únikem nafty, únikem benzínu
apod.), je třeba tento znečištěný materiál okamžitě odstranit a zneškodnit vhodným způsobem. V
případě většího úniku ropných látek dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním plánu
správce komunikace, zejména:
• zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek, tj. neprodleně provést první zásah, který
směřuje k zajištění požární bezpečnosti, dále zabránit dalšímu vytékání kapaliny
nejvhodnějším způsobem, tj. utěsnění trhlin a děr, uzavřením ventilů apod.,
• sanovat postižené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex, Kurol,
případně piliny, písek, rašelina, škvára apod.),
• co nejrychleji uložit zachycené ropné produkty do vhodných nádob a následně odvézt
k likvidaci oprávněnou osobou.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
D.IV.1 Navržená opatření
Opatření navržená v rámci TS, případně doplněná v jednotlivých kapitolách EIA jsou
znázorněna v grafické příloze A.5.


Pro ochranu přilehlé zástavby jsou v potřebné míře navrženy protihlukové stěny, které sníží
nepříznivé vlivy komunikace na akustickou situaci (viz kap.D.I.3).



Pro ochranu vod jsou navrženy retenční nádrže s instalovanými filtry, sedimentačními
jímkami či odlučovači norných stěn (viz kap. D.I.4).



Prostupnost jak pro obyvatelstvo, tak pro organizmy zajišťují v celé délce mostní objekty,
případně tunely (viz kap. D.I.1 a D.I.7).



V místech ohrožených sesuvy jsou navržena opatření pro stabilitu zemního tělesa (viz kap.
D.I.6).

D.IV.2 Fáze projektových příprav (DÚR, DSP)


Podle novelizované ČSN 73 6101 se při rychlostních silnicích podle charakteru provozu
budují odpočívky situované v prostorech mimo křižovatky a ve vzájemných vzdálenostech
nejméně 20 km s definovaným základním vybavením. V navazující projektové přípravě
doporučujeme zvážit nutnost realizace obou ve studii navržených odpočívek, vzdálených od
sebe 13 km. Na slovenské straně je navržena odpočívka u Lysé pod Makytou ve vzdálenosti
cca 10 km od Lačnova. V posuzovaném úseku se v další přípravě zabývat realizací pouze
jedné z nich dle doporučení v kap. E. předkládané dokumentace.



Dořešit uložení a přepravu velkého množství přebytečného materiálu z výkopů na vhodné
skládky.



Součástí další stupňů PD budou ZOV, v jejich rámci bude zpracován i soubor organizačních
a technických opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy
na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na:
 provádění zemních prací v rozsahu nezbytně nutném;
 stanovení a odsouhlasení odvozních a dovozních tras ze stavby;
 zpřesnění bilance výkopových zemin, včetně způsobu jejich třídění a odstranění podle
úrovně jejich případné kontaminace;
 organizaci odborného dohledu při odtěžování kontaminovaných zemin;
 včasný odvoz přebytečného materiálu ze stavební činnosti k využití, resp. recyklaci,
popřípadě odstranění;
 při výběru zařízení staveniště a manipulačních prostor je nutno vycházet z výsledků
biologických průzkumů a eliminovat zásahy do cenných částí ekosystémů, plochy
staveniště vymezit zejména v antropicky výrazněji ovlivněných částech území mimo
ekologicky hodnotné partie (nivy vodních toků, PUPFL, ÚSES).
 omezení mezideponií a skladování prašných materiálu;
 omezení sekundární prašnosti skrápěním;
 zajištění řádné údržby a sjízdnosti využívaných komunikací a zamezení jejich znečištění
se zajištěním účinné techniky k jejich čištění;
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vhodné nakládání s odpady (třídění a shromaždování jednotlivých druhů odpadů, vedení
evidence, přednostní využívání odpadů);
výběr vhodných stavebních mechanizmů a jejich časové využití a souběh podle
výsledku akustické studie pro provádění stavebních prací (bude-li zpracována);
technický stav stavebních a dopravních mechanizmů, zejména z hlediska exhalací,
hlučnosti a úniku ropných látek.



Navržené osvětlení odpočívek musí směřovat dolů tak, aby se v maximální možné míře
zamezilo umělému osvětlování okolní krajiny.



Navrhnout plán havarijních opatření pro období výstavby i pro období provozu komunikace
dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.



Vypracovat povodňový plán pro etapu stavebních prací v záplavových území toků.



Zažádat o vyjádření orgánů o vydání rozhodnutí a podmiňujících stanovisek viz. kapitola
B.I.9

Zejména je nutno přijmout následující opatření:
Obyvatelstvo


Zpracovat podrobnou hlukovou studii a navrhnout definitivní opatření pro splnění požadavků
vyhlášky č. 148/2006 Sb. Protihlukové stěny budou navrženy podle potřeby buď pevné či
průhledné s potřebnou zvukovou pohltivostí. Průhledné stěny budou upraveny tak, aby byly
zřetelné pro ptáky (např. svislé proužky). Bude upřesněno, kde bude případně nutné provést
další protihluková opatření - výměnu oken, pokud vzhledem k poloze chráněných objektů
těsně u silnice je nelze pomocí protihlukových stěn ochránit.



Doporučujeme při zpracování územních plánů obcí respektovat prostor, na jehož hranici
bude dodržen hygienický limit hladin hluku pro denní i noční dobu (LAeq = 60/50 dB), a to
vč. jeho režimu, tj. vyhlášení stavební uzávěry a návrhu opatření na ochranu stávajících
chráněných objektů před hlukem.



Na základě návrhu ZOV, zejména stanovených dopravních, případně objízdných tras,
zpracovat rozptylovou a hlukovou studii pro období výstavby a případně navrhnout patřičná
opatření na eliminaci nepříznivých vlivů stavebních prací, pokud to bude v některých
místech vyžadovat hygienická stanice.



V případě, že budou příjezdové cesty ke stavbě pro těžkou mechanizaci a nákladní
automobily v nevyhnutelném případě vedeny přes zastavěné území, nutno provést veškerá
hygienická měření týkající se otřesů, hluku, emisí a následně provést patřičná kompenzační
opatření.



Včas informovat vlastníky objektů a příslušné obce o nezbytnosti provedení demolic a
projednat náhrady za demolované objekty. V případě nutných asanačních úprav řešit ve
spolupráci s obcemi náhradu za objekty pro bydlení.



Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky dotčených pozemků.



Na základě dohody s majiteli dotčených lesů navrhnout kompenzační opatření, stanovit výši
náhrad, případně dořešit dotčení cestní sítě.



V případě požadavku zahájit ve spolupráci s příslušným pozemkovým úřadem práce na
nutných pozemkových úpravách pro zajištění přístupnosti pozemků, řešení odtokových
poměrů území a účelové zemědělské dopravy, atp.
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Povrchové a podzemní vody


Koncepci odvodnění rychlostní silnice, stejně tak řešení křížení komunikace s vodními toky
projednat se správci jednotlivých dotčených vodních toků (LČR, ZVHS, Povodí Moravy,
s.p.). a uživatele toku, tj. Moravského rybářského svazu. Z hlediska ochrany III. PHO
Fryšták je nutné mít kladné stanovisko provozovatele a uživatele toku a současně
provozovatele zdroje pitné vody, tj. vodárenské společnosti.



Odvodňovací příkopy i kanalizaci navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro
přívalové srážkové vody, které zabezpečí odtok vod z vozovek.



Odvodnění komunikace navrhovat tak, aby v co největší (technicky možné) míře byla
zachována spádovost vodních toků – tzn. aby zachycené vody byly svedeny do povodí a
vodních toků, do kterých přirozeně směřují.



Zajistit ochranu povrchových a podzemních vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů
z RS je nutno provést pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří havarijní a čistící
zařízení, které musí plnit následující funkce:
- zachycení látek škodlivých podzemním a povrchovým vodám, které nejsou mechanicky
odstranitelné;
- zachycení většího množství lehkých kapalin při haváriích, ke kterým může dojít na
zpevněných plochách RS;
- průběžné odstraňování ropných látek z úkapů a prvních splachů po začátku deště;
- zachycení splavenin a nerozpuštěných látek.



Na základě znalosti podrobných hydrologických charakteristik vodních toků a na základě
zapracování požadavků správců toků posoudit nutnost a rozsah realizace generelně
navržených úprav vodních toků. S ohledem na zajištění stability koryt navrhnout
nejvhodnější úpravy a opevnění upravovaných úseků. Tam, kde to bude z hydrotechnického
řešení možné, bude pro ztlumení kinetické energie použito jiných prostředků než kalníků
(např. kamenný zához). Stejně tak pro zachycení sedimentů před propustky bude použito
pokud možno přírodě blízkého řešení (např. zatravněné pásy místo sedimentačních jímek).
Bude-li nezbytné navrhnout kalníky či sedimentační jímky, navrhnout opatření, která
nebudou představovat migrační bariéru (např. minimálně jedna šikmá stěna s instalací
výstupků a zdrsnění povrchu stěn aj.). Tato opatření musí být zaměřena na minimalizaci
délky upravovaného úseku s maximálním využitím přírodních materiálů a zachováním
stávajícího charakteru koryt. Opatření navrhovat ve vazbě na úpravu podmostí objektů.



Na základě požadavků správců vodních toků na likvidaci dešťových vod a znalosti podrobné
charakteristiky jednotlivých vodotečí stanovit přesnou lokalizaci retenčních nádrží s
definováním jejich technických parametrů. Zohlednit zajištění ochrany kvalitativních
charakteristik toků a to zejména v oblastech ÚSES a přírodovědecky hodnotných lokalit. To
představuje především návrh instalace filtrů, sedimentačních jímek či odlučovačů s nornými
stěnami.
- Norné stěny se sedimentačním prostorem nebo sedimentační jímky s nornou stěnou
(výběr dle prostorových podmínek), tato zařízení budou vybudována v silničních
příkopech, nebo v místech vyústění kanalizací do příkopů. Norné stěny jsou jednoduché
příčné betonové prahy kolmo na osu příkopu nebo koryta, mající dvě drážky na osazení
dřevěných dluží - stavítka a vlastní norné stěny. Sedimentační prostor nad nornou stěnou,
kde se může akumulovat závadná látka bude odlážděn. Ve stísněných podmínkách je toto
možné realizovat v železobetonové jímce.
- Havarijní uzávěry použít spíše výjimečně v místech se stísněnými poměry, kde není
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možno vybudovat jiná zařízení nebo v úsecích velmi krátkých stok. Jedná se o osazení
kanalizačních uzávěrů v posledních šachtách před vyústěním kanalizací. V případě úniku
závadných látek budou tyto zachyceny a akumulovány v dálniční kanalizaci.


Navrhnout provozní a manipulační řády odvodňovacích zařízení rychlostní komunikace.



Pro ochranu jakosti vody vodní nádrže Dolní Lačnovský rybník se doporučuje v profilu
Lačnovského potoka navrhnout opatření, která povedou ke snížení znečištění BSK5
(například zvážit realizaci retenční nádrže jako přírodní nádrže s výsadbou vhodných
mokřadních rostlin). V konkrétním řešení jednotlivých retenčních nádrží zvážit možnost
(nutnost) jejich dotace nadržením vody z místních vodotečí (pro období sucha).



V místech přechodu rychlostní silnice R49 přes odvodňovací systémy bude nutné navrhnout
taková technická opatření, která umožní zachovat jejich stávající funkci. Ověřit průběh
drenážních, případně zavlažovacích systémů v krajině a vypracovat plán opatření k
zachování jejich funkčnosti



V případě zahájení pozemkových úprav vyvolaných v důsledku výstavby rychlostní
komunikace R49 zahrnout do jejich řešení také vodohospodářskou problematiku, zejména
řešení extravilánových vod.



Pro posouzení ovlivnění záplavového území řeky Dřevnice a Lutoninky stanovit v kritických
místech vliv snížení průtočného profilu na povodňové průtoky (u řeky Dřevnice zahrnout
ovlivnění plánovanou výstavbou poldru). Na základě hydraulického modelu bude možno
stanovit nové záplavové čáry a aktivní zóny proudění a případně opatření pro provoz
komunikace.



Koordinovat projektovou přípravu komunikace R49 s připravovaným záměrem poldru na
řece Dřevnici. Stanovit nové záplavové čáry a aktivní zóny proudění a případně opatření pro
provoz komunikace.



V úseku obce Lhotsko koordinovat záměr obce na vybudování veřejného vodovodu s
vedením trasy R49. Přemístit vodojem plánovaný v místech vedení komunikacena jiné místo,
vodní zdroje jsou umístěny jižně od obce ve svahu vrchu Papradná daleko od trasy.



Z hlediska ochrany vodních zdrojů stanovit v navazující projektové dokumentaci na základě
detailního zaměření terénu přesné polohy potenciálně ovlivněných vodních zdrojů. Zde
provést hydrogeologický průzkum, který potvrdí, resp. upřesní jejich možné ovlivnění
výstavbou komunikace. Po dokončení výstavby monitorovat hladinu těch vodních zdrojů, u
kterých bude určeno potenciální riziko ovlivnění. Jedná se zejména o lokality:
- V úseku km 25,500 – 26,000 (lokalita MVN Ostratky) provést terénní průzkum zaměřený
na lokalizaci domovních studní a na základě podrobného hydrogeologického průzkumu
potvrdit předpoklad, že jsou studny vrtány do hloubky s dosahem pod úroveň erozní báze
místních toků a stanovit míru jejich potenciálního ovlivnění. Po dokončení výstavby
monitorovat hladinu těchto vodních zdrojů.
- V úseku km cca 34,500 – 36,500 na základě podrobného HG průzkumu lokality přesně
stanovit možnou míru vlivu projektovaných odřezů na podzemní vodu zásobující studny
v přilehlém okolí Vizovic.
- V úseku obce Lhotsko (úsek km cca 38,000 – 39,000) na základě podrobného HG
průzkumu přesně stanovit potenciální riziko ovlivnění průzkumných vrtů (resp.
plánovaných vodních vrtů pro vodovod obce Lhotsko) v lokalitě „Les“ a „Louka“.
- Bratřejov (úsek km 40,400 – 41,000) – na základě podrobného HG průzkumu určit
riziko a míru ovlivnění vodních zdrojů v obci Bratřejov. V případě, že HG průzkum
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potvrdí negativní vlivy a znehodnocení vodních zdrojů, které jsou pro obyvatele obce
v některých místech jediným zdrojem vody (tzn. že nejsou ani plánovaně nebudou
napojeny na veřejný vodovod obce), v rámci stavby R49 nalézt a realizovat nové řešení
jejich zásobení vodou (např. vybudovat zdroje náhradní, napojení na veřejný vodovod
obce, aj.).
Na základě přesného zaměření určit dotčení vrtů HV1 – HV3 Pozděchov vedením trasy
jednotlivými variantami. Podrobný HG průzkum provést v rozsahu min. ochranného
pásma 2. stupně. Z jeho závěrů vyplyne míra ovlivnění zdrojů pitné vody pro konečnou
variantu. V případě jejich znehodnocení bude nutno v rámci stavby R49 vyhledat a
realizovat nové vrty tak, aby vyhovovaly všem kvalitativním i kvantitativním
parametrům pro zásobování obce Pozděchov.



Vyplyne-li tak ze závěrů HG průzkumů a bude-li to žádoucí z hlediska ovlivnění
hydrogeologických poměrů území, realizovat tunelové objekty jako těsněné (se zamezením
drénování na rubu tunelu) tak, aby po dokončení jejich výstavby mohlo dojít k normalizaci
hydrogeologických poměrů na původní stav.



Na základě HG průzkumu navrhnout ochranná opatření (např. bezpečné odvedení
znečištěných dešťových vod z RS mimo pásmo ohrožení, zamezit nekontrolovanému
vsakování znečištěných dešťových vod z provozu na RS v pásmu ohrožení, atd.).



Na úsecích průchodu rychlostní silnice OPVZ I a OPVZ IIa vybudovat automatický
signalizační systém pro hlášení nestandardních situací v provozu na RS odpovědným osobám
určeným v havarijním plánu (PČR, HZS, SSÚD, správce vodního zdroje). Systém může být
napojen na řídící centrum tunelů.









Půdy
Při zásahu do pozemků budu dodržována ustanovení zákonů č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu a č. 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů,
minimalizovat dočasný zábor ZPF a pokud možno eliminovat dočasný zábor PUPFL.
Zemědělský půdní fond
- projednat návrh trasy s orgány ochrany ZPF a opatřit jejich souhlasem dle § 7.
- požádat podle § 9 odst. 5 zákona o souhlas s odnětím ze ZPF.
- dodržet zásady ochrany ZPF dle § 4 a 8 zákona (zejména: projednat práce s vlastníky
dotčených pozemků, zabránit škodám na pozemcích a porostech, zabezpečit řádné a
šetrné zacházení s kulturní vrstvou půdy, zajistit provedení rekultivace dotčených ploch).
- Provést vyhodnocení bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a vytvořit plán na
jejich přemístění a další využití.
Pozemky určené pro plnění funkce lesa
- Před vydáním územního rozhodnutí vyžádat si podmínky vedení trasy liniové stavby přes
lesní pozemky u orgánu státní správy lesů.
- V místech, kde bude trasa nově vstupovat na lesní pozemky nebo kde bude zasahovat do
50 m od kraje lesa, požádat o odnětí z PUPFL, příp. o souhlas se zásahem do ochranného
pásma.
Zpracovat výpočet náhrad škod na lesních a zemědělských pozemcích a určit výši poplatku
za trvalé a dočasné odnětí dotčených pozemků určených k plnění dané funkce.

 Zpracovat projekt rekultivace lesních pozemků dočasně odňatých z PUPFL zemědělských
pozemků dočasně odňatých ze ZPF.
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Geologie a horninové prostředí


Vypracovat návrh technických opatření (úprav geofyzikálních vlastností zemin) vedoucích k
využití maximálně možnému množství výkopových zemin pro nové těleso komunikace.
Vyřešit problematiku materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu
nevhodného materiálu.



Navržená trasa prochází oblastí, kde je řada úseků náchylných k sesuvům. Proto je třeba
zejména v místech navržených zářezů realizovat v dalších fázích projektových příprav
podrobný IG průzkum a posouzení stability svahu geotechnickým výpočtem. Konkrétně
zpracovat geologický průzkum v části Drahy dokládající, že nedojde k sesuvu zeminy a k
následnému ohrožení statiky přilehlých staveb.



Vzhledem k přítomnosti jílů a jílovců v dotčeném území stavby, které jsou pro vodu špatně
propustné, může docházet při vydatných deštích ke stékání vody po povrchu svahu, vytváření
plošných splachů, případně erozivních rýh a jejímu vytékání do zářezů, nebo jejímu
hromadění u paty násypů. Proto je účelné zachycení a odvedení těchto povrchových vod
mimo komunikaci a učinit vhodná opatření, aby k erozivní činnosti nedocházelo. V zeminách
náchylných k erozi (deluviální sedimenty, navětralé jílovcovito-prachovcovité horniny) je
třeba provést podrobný IG průzkum a posouzení stability svahu geotechnickým výpočtem, v
rámci kterého bude navrženo i jeho zajištění.
Ekosystémy a zeleň



Zohlednit vlivy na přírodní parky, ÚSES, VKP a zvážit navržená opatření v rámci
dokumentace EIA vycházejících z odborných expertíz.
- ÚSES - Profily křížení komunikace se skladebnými prvky ÚSES realizovat s ohledem
na zachování jejich ekostabilizačních funkcí, preferovat přírodní materiály navozující
přírodní charakter prostředí objektů. Minimalizovat zásah a zábor půdy na území
biocenter.
- VKP - upřesnit technická opatření, aby funkčnost významných krajinných prvků byla
zachována.



LBC č. 51 Bařinky nově vymezit mimo trasu rychlostní komunikace.



Nahradit nedostatečné propusty přes skladebné prvky ÚSES přemostěním v délce alespoň
15 m – týká se km 23,279; 34,422.



Prověřit a optimalizovat řešení průchodu LBC 200234 (Na Výpusti) v km 38,80.



Respektovat opatření doporučená pro eliminaci nepříznivých vlivů na faunu a flóru uvedená
v kap. D.I.7 především v lokalitách:
- Želechovský a Slatinský potok
- LBC Na Výpusti
- Bratřejov – Vlčice
- LBC U žlebů
- Rudovňa
- Přibližně v km 55,000 trasy v olšovém porostu na břehu vodoteče



Na základě geodetického zaměření zpracovat podrobný dendrologický průzkum v němž je
nutné provést zhodnocení dřevin určených ke kácení, uvést jednotlivé druhy, množství a
obvody jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm nad zemí. Následně stanovit rozsah nutného
kácení a zachování všech dřevin, které nejsou v přímé kolizi se záměrem, identifikovat
dřeviny nadprůměrných sadovnických hodnot, které by měly být zachovány i v partiích
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výrazněji dotčených stavebními pracemi. Dále stanovit odpovídající kompenzaci za tyto
pokácené dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb.


Zpracovat projekt vegetačních úprav s výsadbami, které těleso vhodně začlení do krajiny. Při
návrhu vegetačních úprav tělesa komunikací a přilehlých ploch je třeba dodržovat
doporučenou druhovou skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná
solance (příp. jiným přípravkům pro zimní údržbu komunikace). Preferovat vhodný
sortiment domácích dřevin a použití zapěstovaných vzrostlejších jedinců (výšky cca 1,5 m a
stáří 2 roky) v navrhovaných výsadbách, pohledově svahy násypu osadit souvislým pruhem
křovin a stromů stanovištně příslušných. Doporučujeme použití popínavých rostlin na
protihlukových stěnách jako prvku zjemňujícího estetické působení objektu (stěny pokryté
zelení zvýší současně funkci proti střetům ptáků s projíždějícími vozidly). Druhovou skladbu
vegetačních úprav přizpůsobit místním podmínkám složení a v jednotlivých případech
konzultovat s orgány ochrany přírody. Projekt ozelenění je potřeba následně schválit
příslušnými orgány ochrany přírody a na základě tohoto návrhu zpracovat technickou studii
území s počty a druhovým zastoupením plánovaného ozelenění stavby (projekt zeleně), který
bude řešen a předložen k odsouhlasení v rámci stavebního řízení.



Půdy na svazích silničního tělesa dotovat biomasou, zatravnit a případně osázet vzrostlými
dřevinami (cca 1,5 m). Následný projekt rekultivací musí splňovat požadavky ochrany
přírody (přednostní používání autochtonních dřevin, atd.) a zabezpečit svahy před erozí.



Vzhledem k existenci přírodně cenných lokalit zpracovat a projednat s příslušnými orgány
ochrany přírody revitalizace území, a prověřit možnost výsadby zeleně v ochranném pásmu
R49.
Fauna a migrační prostupnost



Zpracovat podrobné zmapování migračních cest vybraných druhů obratlovců v okolí
navržené trasy komunikace – účelem je navrhnout přesnou lokalizaci veškerých opatření
(zábrany, apod.) na základě skutečných migračních tras, zjištěných dlouhodobým sledováním
výskytu a chování zvěře v uvedeném prostoru. – např. využít informací mysliveckých
sdružení. Po výběru varianty a upřesnění technických parametrů záměru, bude v rámci DÚR
vypracována detailní migrační studie podle kap. 4.4 TP180.



U navržených migračních profilů (mostní objekty, ekodukty) věnovat náležitou pozornost
řešení detailů, které povedou k eliminaci rušivých vlivů provozu komunikace a zvýšení
faktorů pohody – např. vegetační úpravy (optické vjemy), charakter povrchu (pohybové
vjemy), protihlukové stěny a technické řešení mostních objektů (hluková zátěž) či stínící
opatření pro ochranu proti osvětlení.



S ohledem na zajištění dostatečného množství průchodů pro obojživelníky a ostatní drobné
živočichy (včetně bezobratlých) by měly být v maximální možné míře vyloučeny trubní
propustky a nahrazeny co největšími rámovými konstrukcemi s minimálním zpevněním.
Vždy musí být zachovány dostatečně široké suché břehy s maximálním omezením
technického opevnění. Požadavkům pro tyto skupiny organismů by měly být přizpůsobeny i
průchody pro velké savce (drobné úkrytové možnosti vytvořené např. pařezy, kameny). Před
v tokem do propustku nenavrhovat usazovací jímky s kolmými stěnami. Pro zajištění
migrace obojživelníků musí být obě vyústění bezbariérové – tzn. bez překážek vyšších než
10 cm.



V kritických profilech trasu komunikace vybavit zábranami, které znemožní vstup
obojživelníků do vozovky a zábranami je navést do podchodů pod vozovkou.
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V případě přemostění vodních toků ponechat alespoň na jednom břehu suchou cestu při
normálním průtoku v šíři minimálně 0,50 m. Podmostí velkých mostů, kde nemůže dojít
k ohrožení opěr, je vhodné neupravovat dlážděním a pokud možno řešit jako zemní
s nezpevněným povrchem.



U navržených kalníků či sedimentačních jímek navrhnout taková opatření, která zabrání
vniknutí živočichů a jejich následnému uvěznění v těchto prostorech.



Pro zamezení střetů vozidel se zvířaty přebíhajícími přes komunikaci oplotit těleso
komunikace. Oplocení by mělo navést zvěř do migračně prostupných profilů a mělo by být
ve spodní části hustší pro zábránění vstupu menších živočichů (např. ježků). Ploty nesmí
zvířata odtahovat od migračních cest či jim bránit k přístupu na migrační cestu. Před
vybudováním plotů by měla být okolní krajina prozkoumána, aby nedocházelo k vytvoření
paralelních linií, které by mohly tvořit pasti. Oplocení navrhnout podél komunikace se 100 m
přesahem mimo les. PHS navrhovat viditelné pro ptáky.



V místech křížení komunikace s koridory na vodních tocích navrhnout oboustrannou
výsadbu keřů na svazích tělesa komunikace, která splní funkci oplocení a zamezí vstupu
především velkých savců na vozovku. Výsadba musí začínat na křídlech mostu a dosahovat
délky alespoň 30 m podél komunikace, v případě prvků regionálních a nadregionálních
alespoň 100 m. Obě její strany se musejí trychtýřovitě sbíhat do prostoru pod mostem.
Druhové složení této výsadby doporučujeme konzultovat s orgány ochrany přírody.
Odpady



Navrhnout pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění.



Provést zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. – bude součástí
Projektu nakládání s odpady v dalším stupni PD, ve kterém budou rovněž uvedeny výměry
hlavních druhů odpadů jak pro stavbu, tak pro provoz zařízení.



Bude upřesněna bilance odpadů a zpracován plán odpadového hospodářství, který specifikuje
nakládání se vzniklými odpady v souladu s legislativou a to jak pro fázi výstavby, tak pro
fázi provozu. Zásady likvidace odpadů jsou popsány v kap. B.III.3.

D.IV.3 Období výstavby


Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno z kritérií i specifikování garancí
na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby. Zohlednit celkovou délku trvání
výstavby, používání moderních a progresivních postupů výstavby s využitím technik
šetrných k životnímu prostředí, případně certifikaci dle ČSN EN ISO 14 001.



Provádět stavební práce, zejména mostní objekty a PHS v sousedství obytné zástavby pouze
v denní době podle podmínek hygienické stanice. Realizovat preventivní opatření na
minimalizaci hluku při výstavbě (např. protihluková ochrana stacionárních zařízení,
dodržování pracovní doby od 6 do 21 hod, vyloučení provádění hlučných prací v noční době
od 21,00 do 7,00 hodin, omezení těžké nákladní dopravy na pracovní dny, minimalizace
výstavby o víkendech, omezení hlučných stavebních prací v brzkých ranních a pozdních
odpoledních hodinách apod.) s cílem zajistit dodržení limitních hodnot hluku dle NV č.
148/2006 Sb.



Ochranná opatření u významných zdrojů hluku (kryty, mobilní zástěny, kontrola technického
stavu) na základě výsledků hlukové studie, která bude pro fázi výstavby zpracována
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v případě, že si tak vyžádá příslušný orgán ochrany zdraví. Správnou organizací výstavby
minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby.


Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení.



Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě (např. skrápěním při demolicích) včetně
opatření, které zajistí, že okolní vozovky nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby,
případně zajistit jejich okamžité čištění. V případě, že přesto dojde ke znečištění veřejných
komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.



Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.



Kontrolovat zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
cesty.



Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.



Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů. Po dobu údržby, přestávek a odstávek
vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanizmů.



Vypracovat pro stavbu Havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých
okolnímu prostředí. Bude předložen k posouzení vodohospodářskému orgánu.



Před započetím stavebních prací doložit údaje o kvalitě a množství podzemních vod v ploše
stavby a blízkém okolí. Množství a kvalita spodních vod nesmí být stavbou zhoršena.



Provádět monitoring povrchových vod (viz. kap. 6 přílohy B.6.2.) a podzemní vody (dle
výsledků hydrogeologických průzkumů) před zahájením stavby, v jejím průběhu i po jejím
dokončení.



Během realizace stavby na každém křížení s vodotečí vybudovat provizorní zemní nádrže
pro zachycení splachů ze staveniště.



Výstavba bude probíhat v souladu se schválenými ZOV. Staveniště musí být vybaveno tak,
aby veškeré produkované odpadní vody byly řádně zneškodňovány a nedocházelo ke
znečisťování povrchových ani podzemních vod. Všechny používané stroje při realizaci
stavby i odlesňování musí být v dobrém technickém stavu a to zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek. Používat chemická WC.



Odpadní vody ze zpevněných ploch staveniště (včetně odpadních vod z výplachu
domíchávačů a výroby betonu) ve fázi výstavby budou zachycovány a odváděny přes lapoly.



Neskladovat (nebo alespoň minimalizovat skladování) v areálu staveniště látky škodlivé
okolnímu prostředí a vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy, nezbytná
množství látek této kategorie skladovat odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou
vanou). Nutné doplňování pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních zdrojů
realizovat za přísných preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).



S výjimkou běžného denního ošetření neprovádět na staveništi opravy ani údržbu
mechanismů.



Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi, technika parkující v prostoru
stavby bude zabezpečena lokálním zpevněným podložím (panely) a instalací záchytných
nádob se sorbenty pod stojícími stavebními mechanismy.
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Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.



Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.



V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících
prováděcích předpisů.



Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště. Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření a
sanačních prací.



Zabezpečit veškeré skládky a meziskládky proti možným únikům škodlivých látek do okolí.



Zvláštní pozornost bude věnována pracím v ochranných pásmech vodních zdrojů. V těchto
pásmech nebudou doplňovány pohonné hmoty do strojů, nebude zde parkována
a odstavována stavební technika.



Zajistit odborný dohled při odtěžování kontaminovaných zemin, eventuálně zjištěných
v ploše záměru geologickým průzkumem; vytěžené zeminy této kategorie třídit podle úrovně
znečištění a zajistit jejich odstranění odpovídajícím způsobem (skládka S-OO,
resp.spalování) nebo likvidaci oprávněnou osobou.



Vytvořit ze strany dodavatele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.



Dodržovat zásady likvidace odpadů stanovené dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve
znění pozdějších předpisů a příslušné vyhlášky.



Nakládat s odpady v souladu s legislativou, mj. třídit stavební odpad a zajistit jeho likvidaci
osobami či firmami oprávněnými k nakládání s odpady podle výše uvedených zásad.



Přednostně znovu využívat, popř. recyklovat a energeticky využívat vzniklé odpady před
jejich ukládáním na skládku.



Upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění.



Určit a technicky vybavit místa na dočasné skladování nebezpečných odpadu a sběrná místa
na separovaný odpad (stanoviště sběrných nádob na tříděný plastový, skleněný a papírový
odpad). Nutno zabezpečit pro neoprávněné manipulaci.



Ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadu z výstavby, včetně
výkopové zeminy, a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění a dále smlouvy
zabezpečující využití, resp. odstranění odpadu při provozu objektu.



K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů,
nebo okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo hrázky. Tyto
objekty musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto nežádoucímu
vlivu zamezily, nebo ho alespoň omezily na minimum. Vybudování provizorních opatření
(zemní hrázky, tabulové stěny, zemní jímky apod.) je žádoucí zejména v oblastech ohrožení
vodních zdrojů.



Minimalizovat navržené dočasné zábory půdy.
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Zabránit škodám na pozemcích a porostech, zabezpečit řádné a šetrné zacházení s kulturní
vrstvou půdy, zajistit provedení rekultivace dotčených ploch a dodržet zásady ochrany ZPF.



Zajistit pečlivé sejmutí a oddělené deponování ornice a podorniční vrstvy. Sejmutou ornici je
nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.



Stabilizaci svahů a násypů proti erozním účinkům vody realizovat pokrytím tenké vrstvy
hrubšího materiálu s následnou vhodnou výsadbou zpevňovacích dřevinných porostů



Zajistit během výstavby odborný ekologický dozor, zaměřený především na činnosti v
environmentálně hodnotnějších partiích přírodních parků. Dohled by měl vést k minimalizaci
škod spojených s pohybem techniky, skladováním stavebních materiálů, technologických
celků a pohonných hmot.



V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou
mechanizací (oplocení, bednění kmene apod.).



Kácení zeleně na základě podrobného vytýčení stavby v terénu eliminovat na nejnutnější
míru. Kácení dřevin realizovat v období vegetačního klidu (říjen-březen). Chránit stromy,
které nebudou pokáceny a budou se nacházet v blízkosti pohybu stavební techniky, podle
ČSN 839061, tzn. realizovat opatření na zachování zbytkové zeleně (ochrana kmene i
ochrana kořenové části) během stavby, včetně ochrany dřevin při přeložkách inženýrských
sítí.



Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní
vrstvy půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.



Realizovat navržené sadové úpravy stavby přesně dle projektu. Pro výsadbu budou využity
zejména domácí druhy dřevin. Těleso komunikace ozelenit co nejrychleji, aby došlo v co
nejkratší době k začlenění novostavby do krajiny.



Na svahy násypů a zářezů použít podorničí ze skrývky. Zatravnění a výsadbu zeleně provést
v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů. Na
svahy s větším sklonem použít geotextilii s travním semenem.



Již v průběhu vegetačních úprav a především pak po jejich ukončení sledovat a zabraňovat
případnému šíření neofytních a expanzivních druhů rostlin.



V kritických profilech potenciálního ohrožení chráněných druhů před započetím výstavby
přesně zaměřit trasu silnice a v nutném případě provést záchranné transfery na vhodně
zvolené náhradní lokality.



Přírodně cenné plochy podél vodních toků, zatravněné pozemky mezí a remízy podél trasy
nesmí být využívány jako skládky materiálu, mezideponií ani odpadu.



Při přeložkách VN instalovat opatření proti zasažení ptáků elektrickým proudem, pokud je
stávající vedení již takto zabezpečeno.



Za zrušení stávajících krmících a loveckých zařízení pro spárkatou zvěř z důvodu budování
R49 vybudovat nová v jiných místech honitby.



Před zahájením terénních prací prostorově upřesnit rozsah archeologické lokality ve Střelné.
V zalesněných terénech se doporučuje vymapovat prvky antropogenního reliéfu. Při
provádění zemních prací je stavebník povinen podle § 22, odst. 2 zákona 20/1987 Sb. o státní
památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním památkovým
ústavem a umožnit provedení případného záchranného výzkumu. Před započetím
výkopových prací musí upřesnit přesný termín a místa stavebních aktivit. Dále je podle § 23
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zákona povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek,
hrobů), stejně tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí apod.),
k tomuto účelu zajistí stavebník u výše zmíněné organizace archeologický dohled.

D.IV.4 Období provozu


Zajistit důslednou kontrolu a postprojektovou analýzu vlivů stavby a opatření po ukončení
stavby na životní prostředí (ovzduší, příroda, plynulost a bezpečnost dopravy). Po zahájení
provozu v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví provést kontrolní měření
hluku (akustický monitoring) vybrané obytné zástavby pro ověření závěrů akustické studie a
účinnosti navržených protihlukových opatření zejména u nejbližších objektů.



Po dokončení stavby pokračovat po dobu min. tří let v monitoringu pod vyústěním
dešťových vod z odvodňovacího systému RS do recipientu a potenciálně ohrožených
vodních zdrojů a dále alespoň po dobu pěti let provádět namátkově 1-2 krát ročně prohlídky
koryta a drobných objektů na recipientech pod vyústěním odvodnění nové komunikace.



O vysázené dřeviny na svazích tělesa je nezbytné alespoň dva roky pečovat (zálivka,
dosadba).



Bude zajištěna následná péče o nově založené lesní porosty (plochy z dočasného odnětí
z PUPFL) až do stadia jejich zajištění ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.



Zajistit pravidelnou údržbu odvodňovacích zařízení rychlostní komunikace v souladu s
„Provozními řády“ tak, aby tato zařízení byla vždy schopna v maximální míře omezit odtok
znečištění do infiltračních oblastí vodních zdrojů podzemních vod, nebo do povrchových
vod. Správce RS zajistí provádění monitoringu vodních zdrojů potencionálně ohrožených
provozem na rychlostní silnici.



Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí. Množství solí
používaných k zimní údržbě doporučujeme co nejvíce snížit a dát přednost inertním
posypovým materiálům (např. písek).



V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících
prováděcích předpisů.



Likvidace, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí
probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s
odpady.



Realizovat dopravní opatření, jejichž cílem bude usměrnění provozu v trase Vizovice –
Střelná tak, aby bylo maximalizováno využití navrhované komunikace na úkor stávajících
tras, vedoucích přes zastavěná území (např. obec Horní Lideč, Střelná). Tedy dopravními
opatřeními maximalizovat přínos R49 pro odlehčení původních tras a omezit snahy
nákladních vozidel vyhýbat se zpoplatnění na rychlostní komunikaci.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Odborným podkladem pro posouzení vlivů předkládané stavby na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví byly studie přiložené k dokumentaci (viz přílohy B.):
Použité metodiky
Dále je uveden stručný přehled metodických postupů použitých pro celkové hodnocení vlivů,
v jednotlivých přílohách je v případě potřeby metodika popsána podrobněji.
Dopravní prognóza
Základními daty pro stanovení dopravní zátěže v roce 2030 je příloha Technické studie C.2 –
Dopravně inženýrské údaje zpracovaná firmami Mott MacDonald a CzechConsult (současná a
výhledová síť) na základě podrobných výsledků směrových dopravních průzkumů na
relevantních stanovištích a údajů ŘSD (celostátní sčítání silniční dopravy v r. 2005 a výhledové
koeficienty růstu automobilové dopravy). Pro mezinárodní a tranzitní dopravu byly použity
podrobné výsledky dopravních průzkumů na hraničních přechodech ČR z období let 1993 až
2005. Dopravní zatížení základní varianty a varianty nulové je předmětem dopravního modelu,
který je platný i pro varianty Lhotsko – Bratřejov a Pozděchov. Na základě tohoto modelu s
použitím platných výhledových koeficientů růstu dopravy bylo stanoveno předpokládané
dopravní zatížení silniční sítě v r. 2030.
Osídlení území
Podklady o počtu obyvatel v zasaženém území byly získány na základě mapového podkladu 1:10
000, údajů zveřejňovaných při nahlížení do katastru nemovitostí a údajů Statistického lexikonu
obcí ČR (2005). Z vyhodnocení takto získaných dat o obyvatelstvu v daném území byl zjištěn
počet potenciálně dotčených osob.
Vlivy na zdraví
Použitá metodika hodnocení vychází ze základních metodických postupů hodnocení zdravotních
rizik (Health Risk Assessment), vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního
prostředí (US EPA). Postup hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:
 Identifikace nebezpečnosti – jedná se o určení faktorů, které mají být hodnoceny, popis jejich
vlastností se zaměřením na nebezpečnost pro člověka a podmínky, za kterých se může
projevit.
 Určení vztahu dávky a účinku – kvantitativně hodnotí vztah mezi úrovní expozice danému
faktoru (látce v ovzduší, hladině hluku apod.) a mírou rizika.
 Hodnocení expozice – obsahuje kvalitativní vyjádření kontaktu hodnoceného faktoru
s hranicemi organismu a kvantitativní vyjádření intenzity tohoto kontaktu. Cílem je získat
informaci, jakými cestami, v jaké míře a množství je konkrétní populace vystavena působení
hodnocené chemické látky, hluku apod.
 Charakterizace rizika – obsahem této etapy je vyjádření míry zdravotního rizika exponované
populace na základě poznatků o nebezpečnosti působícího faktoru a odhadu konkrétní
expoziční úrovně. Jedná se o kvalitativní a kvantitativní popis odhadnutého zdravotního
rizika pro sledovanou populaci, tj. výčet všech možných zdravotních poškození u sledované
populace a uvedení pravděpodobnosti jejich vzniku. Je nutno popsat všechny výchozí
podmínky a fakta zahrnutá do postupu hodnocení rizik, jakož i všechna zjednodušení a
nejistoty, které se zde promítají. Takto hodnocená rizika je vždy nutno považovat za
potenciální, avšak dostatečně pravděpodobná pro populaci v zájmovém území.
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Ovzduší
Pro výpočet byl použit model ATEM, který je v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. uveden jako
jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o
gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě
podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení
rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře a umožňuje:
 výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého počtu
bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší
 výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních bodů tak,
aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického informačního systému
(GIS) a podány v mapové formě
 výpočet znečištění i v relativně komplikovaném terénu na základě většího počtu větrných
růžic, přičemž každá z nich je charakteristická pro určitou část modelové oblasti
Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid
dusičitý. Pro výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu koncentrace NOx, avšak ve
vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOx a tento poměr je nutno znát pro každý
jednotlivý zdroj (např. pro automobilovou dopravu se hodnota NO2/NOx pohybuje obvykle mezi
0,04 a 0,10). Na základě vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a velikosti rychlosti proudění v
úrovni ústí zdroje je nejprve určen čas nutný k překonání dané vzdálenosti. Následně je vypočten
imisní poměr NO2/NOx, který závisí na této časové hodnotě, výchozím poměru NO2/NOx a
limitním poměru NO2/NOx dle meteorologických podmínek.
Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. Výsledky modelových
výpočtů poskytují následující imisní hodnoty:
 Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek (model umožňuje stanovit
koncentrace cca 60 organických a anorganických látek)
 Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty
 Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi
 Podíly jednotlivých skupin zdrojů
 Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění
 Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací
Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny charakteristiky
znečištění ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. V modelovém výpočtu bylo
zohledněno okolí stávající i navrhované trasy posuzovaných silnic v pravidelné trojúhelníkové
síti referenčních bodů s roztečí 250 m, doplněné ve vzdálenosti 50 m od navrhované komunikace
R49 body s roztečí 50 m. Do výpočtu bylo zahrnuto celkem 8 914 referenčních bodů. Oblast v
ploše přes 560 km2 byla vybrána tak, aby zahrnovala území, které může být automobilovým
provozem významněji ovlivněno.
Pro vyhodnocení množství emisí byla použita aktualizovaná verze modelu MEFA 06, který
obsahuje emisní faktory publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba
vozového parku (podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4)
pro území v okolí měst a hlavních silnic v zadaném výpočtovém roce 2030. V případě hodnocení
suspendovaných prachových částic PM10 byly vedle sazí, emitovaných přímo spalovacími
motory do ovzduší (tzv. primární prašnost), vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími
automobily (sekundární prašnost). Množství prachu zvířeného automobily bylo stanoveno
výpočtem na základě metodiky US EPA AP-42 [3]. Použitý výpočetní postup také uvažuje
menší množství prachových částic na vozovce v tunelových úsecích oproti komunikacím na
povrchu a tedy i nižší emise ze sekundární prašnosti.
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Hluk
Výpočet ekvivalentních hladin hluku pro dobu denní a noční byl proveden programem SoundPlan v.
6.5, který je ověřen Národní referenční laboratoří pro hluk v komunálním prostředí v Ústí nad Orlicí.
Program pracuje v modelu 3D, umožňuje tedy do výpočtu zahrnout s dostatečnou přesností vliv
členitosti terénu s veškerými terénními nerovnostmi a sklony povrchu. Výpočet byl proveden dle
normy RLS 90 a Schall 03. Vstupní data do výpočtového modelu (určení průměrných denních i
nočních hodinových intenzit pro osobní, resp. nákladní vozidla) jsou v souladu s II. novelou metodiky
pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (Liberko a kol., Planeta 02/2005), která zohledňuje
skutečné rozložení dopravy na komunikacích v ČR. Dalšími vstupními hodnotami zadaými do
modelu byly průměrné denní a noční intenzity osobní, resp. nákladní železniční dopravy
v předmětném profilu. Ve výpočtu byly uvažovány přípustné hodnoty dané vládním nařízením
č.148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Ve výpočtu byly použity předpokládané intenzity dopravy pro rok 2030. V modelových situacích byl
zkoumán vliv předpokládané hlukové emise z dopravy po nově navrhované komunikaci R49 (resp.
stávající I/49 v 0-variantě), dále po komunikacích I/57, I/69, II/489, II/491, II/492 a některých
komunikacích III. třídy v předmětných úsecích.
Plochy určené dle územního plánu k zastavění pro obytné účely jsou v současnosti využívány
převážně pro zemědělské účely, resp. doplňují intravilán posuzovaných lokalit. Německá norma
RLS 90 použitá ve výpočtu uvažuje veškerý terén jako odrazivý, vypočtené výsledky jsou tedy
zvláště u vzdálenějších objektů maximálně na straně bezpečnosti. Jako pohltivé byly do modelu
zadány pouze plochy vzrostlého lesa.
Půdy
Vyhodnocení stavu a kvality půdního fondu v zájmovém území stavby a vyhodnocení ovlivnění
půdních poměrů bylo provedeno na základě informací o půdách, které byly získány z dostupných
podkladů – údajů v JUAP, katastru nemovitostí, územních plánů dotčených samosprávních celků
a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Byly vyhodnoceny půdní typy a bonita půd v koridoru
stavby a určeny stupně ochrany půdy – pozemky určené k plnění funkcí lesa a zemědělský půdní
fond.
U ZPF byly půdy dále rozděleny do tříd ochrany dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996. Dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění,
bylo orientačně vyčísleno zastoupení jednotlivých pozemků dle využití v rámci celkového
zemědělského půdního fondu v koridoru stavby.
Lesní půda byla rozdělena dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění platných předpisů, do
tří kategorií: lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení.
Flóra a fauna
V zájmovém území bylo provedeno terénní šetření, na jehož základě bylo vypracováno
Biologické hodnocení (příloha B.7 – Biologické hodnocení dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny). Šetření v terénu bylo opakovaně realizováno po převažující část
vegetační sezony (v období duben – říjen 2008). Obsah biologického hodnocení určuje příslušná
vyhláška 395/2002 Sb., jmenovitě její §18. Průzkumy se zaměřovaly na prokázání výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle přílohy Vyhlášky MŽP č.395/2002 Sb.).
Výčet zvláště chráněných druhů živočichů v trase stavby uvedený v biologickém hodnocení byl
doplněn o informace poskytnuté Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, PaedDr. Jan Pavelka.
Bylo provedeno fytocenologické zařazení biotopů a podrobný průzkum přítomných druhů bez
ohledu na stupeň jejich ochrany. Zkoumané plochy byly situovány v předpokládané trase stavby
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do vzdálenosti zhruba 250 m od osy na obě strany, hranice ploch byly však zároveň
přizpůsobeny existujícím ekosystémům.
Zoologická část byla zpracovávána v závislosti na typu organizmů. Obratlovci byli sledováni
klasickými metodami – pozorováním, pozorování na základě pobytových značek, pozorováním
(poslechem) zvukových projevů.
Zvláštní pozornost byla věnována bezobratlým živočichům. Jejich sběr byl proveden buď přímo
sběrem na lokalitě a nebo odchytem do padacích zemních pastí.
Následovně byla provedena determinace a soupis, který vychází ze vzorků zemních pastí
instalovaných na území okresů Zlín a Vsetín během roku 2008. Nainstalováno bylo celkem 12
zemních pastí. U každého druhu je uveden počet determinovaných exemplářů, zařazení do
bioindikační skupiny (platí pouze pro střevlíkovité (Coleoptera: Carabidae) (viz. HŮRKA et al.
1996) a tzv. „velké drabčíky“ z čeledi drabčíkovitých (Coleoptera: Staphylinidae) tribu
Staphylinini (BOHÁČ 1988)), zařazení do kategorií ohroženosti podle seznamu zvláště
chráněných druhů živočichů uvedených v Příloze č. III, vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., tj.
[§ohr] – druh ohrožený a podle Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých (FARKAČ
et al. 2005); [EN] – ohrožený (endangered).
Předběžný dendrologický průzkum (příloha B.8) v trase plánované komunikace, včetně míst
jednotlivých variantních řešení trasy byl proveden začátkem listopadu 2008.
Uvedené Biologické hodnocení sloužilo také jako podklad pro posouzení migrační průchodnosti
stavby (příloha B.5.1). To bylo prověřeno na základě Technických podmínek 180 – Migrační
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (Ministerstvo
dopravy, 2006). Vyhodnocení dále vychází z Metodické příručky k zajišťování průchodnosti
dálničních komunikací pro volně žijící živočichy. Podkladový materiál charakterizující územní
systém ekologické stability v zájmovém území byl převzat z Oznámení předkládaného záměru a
následně byl ověřen a upraven dle informací příslušného orgánu ochrany přírody.
Krajina
Posouzení fragmentace krajiny (příloha B.5.1.) vychází z Metodického doporučení Ministerstva
životního prostředí ČR k posouzení fragmentace krajiny dopravními liniovými stavbami a z
informací uvedených na mapových internetových stránkách Portálu veřejné správy ČR.
Hodnocení vlivu předkládané liniové stavby na krajinný ráz je provedeno v příloze B.9. V době
zpracování předkládané dokumentace neexistuje závazná metodika pro hodnocení vlivu záměru
na krajinný ráz. Studie (B.9) proto vychází ze stávajících metodických doporučení (Vorel et al.,
2004; Míchal et al., 1999; Löw, 1999; Bukáček & Matějka, 1999; Petříček & Macháčková) a
dále z návrhů metodik vyhodnocování vlivů liniových staveb na krajinný ráz (Bajer et al., 2000;
Vorel, 1997; AECOTEM, 1988; Kolektiv, 1994). Ta je konkrétní formou tzv. kauzálního
hodnocení krajinného rázu (Sklenička, 1999) - posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, které je
rozděleno do pěti kroků:
 Vymezení širšího krajinného prostoru dotčeného posuzovaným záměrem z hlediska vlivu na
krajinný ráz (Míchal et al., 1999; Vorel et al., 2004).
 Prostorová diferenciace dotčeného území - vymezení dílčích krajinných prostorů - míst
krajinného rázu a charakteristika oblasti krajinného rázu (Míchal et al., 1999, Bukáček &
Matějka, 1999).
 Identifikace estetických, přírodních a kulturně-historických hodnot spolu s identifikací znaků
charakteristik krajinného rázu včetně jejich prostorových vztahů (Míchal et al., 1999;
Bukáček & Matějka, 1999; Vorel et al., 2004). Stanovení jejich významu a projevu (Bukáček
& Matějka, 1999; Vorel et al., 2004).
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 Vyhodnocení míry vlivu posuzovaného záměru na krajinný ráz (Míchal et al., 1999; Vorel et
al., 2004).
 Souborné vyhodnocení posuzovaného záměru a závěrečná doporučení (Míchal et al., 1999;
Vorel et al., 2004).
Archeologie
Literární rešerže se zaměřením na expcerpci doposud známých archeologických nalezišť v
dotčeném území stavby je obsažena v příloze B.10 a byla vypracována Národním památkovým
ústavem, územní pracoviště v Kroměříži. Základní přehled historie archeologického bádání
podává pro území bývalého okresu Zlín Jana Langová [1995] a Jiří Kohoutek [1995b], který se
též zabýval proměnami sídlištní struktury v tomto území [KOHOUTEK 1995a]. Pro území
bývalého okresu Vsetín zpracoval naposledy přehled současných archeologických znalostí
Ladislav Štěpánek [2002]. Problémem středověkého osídlení daného území se zabýval Dalibor
Janiš spolu s Jiřím Kohoutkem [JANIŠ – KOHOUTEK 2002]. Prostudováním těchto základních
prací lze získat prvotní představu o stavu archeologického výzkumu a limitů vyplývajících z
penza dosavadních znalostí k danému území.
V textu je používána klasifikace území s archeologickými nálezy podle metodiky Státního
archeologického seznamu [Bečvář – Cejpová – Ernée – Knechtová – Krušinová – Sklenářová –
Vachút – Volfík, 2003].
Limitujícím faktorem je stav výzkumu. V prostoru dotčeném plánovanou stavbou R49 nebyla
nikdy prováděna systematická prospekce za použití nedestruktivních metod. Převážná část
dostupných informací pochází ze starších náhodných nálezů, u nichž schází základní nálezové
okolnosti, mezi něž patří i přesná poloha. Tato základní informace znemožňuje nález přesně
prostorově lokalizovat. V lepších případech je znám alespoň pomístní název, který umožňuje
nález přibližně lokalizovat.
Z povahy archeologických pramenů, jež jsou z větší části pod zemí (čekají na své objevení) a z
dosavadních znalostí vyplývá, že předložený soupis nemůže být obrazem aktivit člověka v
minulosti na daném území, ale pouze přehledem dosavadních znalostí. Proto není vyloučena
možnost objevu doposud neznámých archeologických nálezů a nalezišť během vlastní realizace
stavby.
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Výchozí předpoklady
Podklady k dokumentaci
R49 v úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR, technická studie, Mott MacDonald, spol. s r.o.,
01/2009, dopracováno 05/2009.
Rýchlostná cesta R6 Púchov – št. hranica SR/ČR, Správa o hodnotení záměru oznamovatelem
Národná diaľničná spoločnosť, EKOJET spol. s r.o., 05/2008
Dokumentace ZÚR ZK:
 Rozbor udržitelného rozvoje území pro Zlínský kraj, EKOTOXA s.r.o., 05/2007
 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, A. návrh (po projednání s DO, MMR ČR a
sousedními kraji), Atelier T-plan, s.r.o., 03/2008
 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, B. odůvodnění (po projednání s DO, MMR ČR a
sousedními kraji), Atelier T-plan, s.r.o., 03/2008
 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“
podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, EKOTOXA
s.r.o., 04/2008
Část A – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Část B – Hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“
podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, EKOTOXA
s.r.o., 05/2008
Části C, D, E, F
 Stanovisko MŽP podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
k návrhu „Zásad územního rozvoje Zlínského kraje“ (verze po veřejném projednání), vydané
pod č.j. 53913/ENV/08 dne 21.8.2008.
 Opatření obecné povahy zastupitelstva Zlínského kraje, kterým se vydávají Zásady územního
rozvoje Zlínského kraje číslo usnesení 0761/Z23/08 ze dne 10.9.2008 včetně příloh 1. – 9.
 Závěry zjišťovacího řízení k níže uvedeným záměrům čj.: 8512/ENV/07, 8490/ENV/07,
8591/ENV/07 a 7363/ENV/07, MŽP, 01/2007
 Rychlostní silnice R 49, stavba 4902.2 Fryšták - Lípa (2. etapa), Oznámení záměru
zpracované dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb., EKOLA group, 09/2006
 Rychlostní silnice R 49, stavba 4903 Lípa - Pozděchov, Oznámení záměru zpracované dle §
6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.
93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb., EKOLA group, 09/2006
 Rychlostní silnice R 49, stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč, Oznámení záměru
zpracované dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb., EKOLA group, 09/2006
 Rychlostní silnice R 49, stavba 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR, Oznámení záměru
zpracované dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb., EKOLA group, 09/2006
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 Rychlostní silnice R 49/R6, Hulín – Púchov, Studie proveditelnosti a účelnosti (STPÚ), Mott
MacDonald/VIAPONT, 09/2006
Rychlostní silnice R 49/R6, Hulín – Púchov, STPÚ, 4. Krajinářské vyhodnocení staveb
v ČR, Mott MacDonald/VIAPONT, 09/2006
Rychlostní silnice R 49/R6, Hulín – Púchov, STPÚ, 5. Inženýrsko-geologická rešerše,
Mott MacDonald/VIAPONT/Geostar, 09/2006
Vizovice – Střelná inženýrskogeologická studie pro výstavbu rychlostní
komunikace R 49, 07 2001, Geostar spol. s r.o.
Rychchlostní silnice R 49/R6, Hulín – Púchov, STPÚ, 6. Dopravní řešení, Mott
MacDonald/VIAPONT, CzechConsult, 09/2006, dopracované 10/2008)
 Rychlostní komunikace R49, Změny územních plánů obcí Zádveřice – Raková, Vizovice,
Lhotsko, Posouzení koncepce - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle § 10i a Přílohy
č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.
93/2004 Sb., ZK RNDr. Zuzana Kadlecová, 04/2006
 Generel dopravy Zlínského kraje, návrh výhledové koncepce, UDIMO, spol. s r.o. Ostrava,
05/2004
 Rýchlostná cesta R6 Púchov – št. hranica SR/ČR, Oznámení záměru oznamovatelem
Slovenská správa ciest Bratislava, EKOJET spol. s r.o., 05/2004
 Oblastní generel systémů ekologické stability okresu Zlín (mimo CHKO Bílé Karpaty)
ARVITA.P spol. s r.o., 10/2001
 Územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace schválený usnesením vlády ČR č.
150 ze dne 23. 3. 1994 a jeho závazná část byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 87/1994
Sb., ve znění jeho 1. změny a doplňku schváleného usnesením vlády ČR č. 423 ze dne 16. 7.
1997 a vyhlášeného v nařízení vlády ČR č. 213/1997 Sb. a ve znění jeho 2. změny schválené
usnesením vlády ČR č. 891 ze dne 13. 9. 2000 vyhlášené sdělením Ministerstva pro místní
rozvoj ve Sbírce zákonů č. 393/2000 Sb. a odpovídá právnímu stavu ke dni 31. 10. 2000.
 Stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k
posouzení vlivů koncepce na životni prostředí (Změna č. 2B Územního plánu obce Lhotsko,
Změna č. 6 ÚP obce Zádveřice - Raková a Změna č. 12 ÚP sídelního útvaru Vizovice).
 Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v trase stavby „R49 Fryšták – státní
hranice ČR/SR“ – úsek v okrese Vsetín, zpracoval PaedDr. Jan Pavelka, Krajský úřad
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 5.6.2009 (doplnění biologického
hodnocení – příloha B.7).
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Další podklady































Culek M., eds., 1995: Biogeografické členění České republiky – Enigma Praha, 1996
Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa – Stud. Geogr., Brno 1971
Chráněná území přírody České republiky – Český ústav ochrany přírody, 1993.
Minerální prameny Zlínského kraje, - M. Girgel, J. Hrabec, P.Šnajdara, 2008
Hydrologické poměry ČSR, díl III., HMÚ, 1970
Statistický lexikon obcí ČR 2005, Český státní úřad a MVČR.
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www.natura2000.cz
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www.czso.cz
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www.monumnet.npu.cz
www.frystak.cz
www.lukov.cz
www.mestozlin
home.tiscali.cz/stipa/historie/obec.htm
www.slusovice.cz
www.zadverice-rakova.cz
www.mestovizovice.cz
www.avonet.cz/lhotsko
bratrejov.wz.cz
www.hornolidecsko.cz
www.risy.cz
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Posuzování vlivů na životní prostředí vychází z předpokladů, které byly definovány při zahájení
prací.
Jedním z podstatných předpokladů je realizace MÚK s novou silnicí I/57 v prostoru Pozděchova.
Umístění MÚK není pro závěry hodnocení podstatné, pokud bude v prostoru mezi Lhotskem a
Lačnovem. Pokud by však silnice I/57 nebyla na silnici R49 v tomto úseku připojena, zvýší se
dopravní zatížení na silnici I/49 mezi Vizovicemi a Horní Lidčí a u obcí na tomto tahu se méně
projeví pozitivní důsledky realizace záměru.
Technická studie konstatuje, že při realizaci stavby vznikne cca 4 mil. m3 přebytku výkopových
zemin a cca 0,5 mil. m3 ornice. Zatím není dořešeno, kam budou tyto materiály uloženy a nelze
tudíž ani stanovit, jakým způsobem se bude řešit jejich přesun a z toho vyplývající vlivy na
okolí.
Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších
stupních projektové dokumentace běžným postupem.
Celkově bylo při zpracování dokumentace
znalostech a neurčitosti:

nutno akceptovat následující nedostatky ve

 Některé objekty, vedené v KN jako obytné, jsou ve skutečnosti využívány rekreačně.
 Podklady pro řešení odpadového hospodářství nejsou v této fázi dostatečné a skladba odpadu
byla kvalifikovaně odhadnuta.
 Harmonogram a organizace výstavby nejsou v podkladové technické studii stavby prakticky
vůbec řešeny. Jako nejzásadnější se jeví řešení přebytku výkopového materiálu, s čímž jsou
spojeny i nepříznivé vlivy v důsledku jeho přepravy a nakládání s ním. Hlavní zásady jsou
stanoveny pouze rámcově, proto pro období výstavby byly užity předpoklady, které jsou
uvedeny v příslušných kapitolách.
 Vývoj růstu dopravy se může v příštích letech od učiněných předpokladů lišit a tím se mohou
lišit i vlivy na ovzduší a hluk.
 Počet obyvatel exponovaný nepříznivým vlivům komunikace vychází z dostupných
podkladů. Celkové hodnoty vychází z průměrných charakteristik obytných objektů v
jednotlivých oblastech (obcí), ve skutečnosti se tato čísla mohou lišit. Jedná se orientační
hodnoty, které jsou pro předkládané posouzení dostačující.
 Nejistota výpočtu hladin hluku je dána především nejistotou vstupních dat, nejistotou
vlastního modelování a nejistotou danou erudicí výpočtáře. Aplikace použitého SW
SoundPlan garantuje přesnost vlastního výpočtu modelové situace při použití dané metodiky
do rozdílu 0,2 dB. Nejistoty výpočtů uváděné zpracovateli akustických výpočtů jsou většinou
stanoveny formálně a nevycházejí ze skutečné analýzy nejistot. Smyslem akustické studie je
odhad předpokládaného dopadu projektované situace, případně návrhu protihlukových
opatření, s cílem získat informace o míře pravděpodobnosti, že po realizaci akce nedojde
k překročení hygienického limitu. Vkládaná vstupní data (např. údaje o intenzitě a skladbě
dopravního proudu, modelování terénu - dle německé normy RLS 90 uvažován výhradně
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odrazivý povrch) mají charakter maximální možné hodnoty. Výsledky získané z takto
zadaného výpočtového modelu jsou pak horním odhadem očekávané situace, takže v sobě již
zahrnují příslušnou nejistotu, se kterou dále nemá smysl operovat (přičítat nebo odečítat
apod.).
 Při interpretaci výsledků hodnocení zdravotních rizik je nutno zohlednit nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v
následujících oblastech:


stanovení intenzit automobilové dopravy pro výpočtový rok 2030 a modelové stanovení
úrovně akustické zátěže



expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich
výskyt ve vnějším prostředí



ovlivnění individuálního rizika zejména rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti
exponovaných osob



stanovená referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky



dostupné informace o vztahu mezi hlukovou expozicí a jejími zdravotními účinky.
Zejména v případě kardiovaskulárních onemocnění je nutno upozornit, že použité
kvantitativní vztahy nejsou zatím jednoznačně prokázány a jsou použity v rámci
předběžné opatrnosti

Je však možné konstatovat, že tyto nedostatky a neurčitosti neovlivňují významně rozsah a obsah
posouzení v této Dokumentaci a nejsou překážkou k jejímu zpracování.
Ohledně nejistot spojených s organizací výstavby jsou uvedena v příslušných kapitolách a v
kapitole D.IV. opatření, která je nutno realizovat na základě v rámci navazující projektové
dokumentace stavby upřesněných skutečností. Opětně je zde nutno upozornit na neřešený
problém s umístěním a přepravou velkého množství výkopové zeminy, který neumožňuje
posoudit celkové vlivy výstavby.
Při shromažďování podkladů se nevyskytly žádné zásadní problémy a všechny dostupné
informace byly zapracovány do dokumentace. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších
stupních projektové dokumentace v souladu se stavebním zákonem.
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky v podkladech a ve
znalostech, které by bránily formulování konečného závěru.
Celkově lze dostupné podklady hodnotit jako dostačující a nebránící formulování konečného
závěru. Stejně tak přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za
dostatečně spolehlivé ve vztahu k celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru
zdravotního rizika.
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ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Trasa je navržena v jedné základní trase, v některých částech doplněné o variantní řešení podle
vznesených požadavků. Zhodnocení navrhovaného záměru ve vztahu k nulové variantě je
provedeno v kap. D.II.1, v této kapitole se zabýváme vyhodnocením rozdílů variantních řešení
popsaných v kap. B.I.6.

Přehledná data variant
Tab. 95 Varianty MÚK Lípa
Popis

mj.

Délka
Počet MÚK
Služební křižovatky
Plocha křižovatek
Max. stoupání
Plocha vozovek (bez mostů)
Ostatní silnice a kom. (počet)
Ostatní silnice (délka)
Ostatní silnice (plocha)
Cesty vč. chodníku (počet)
Cesty (délka)
Odpočívky (počet)
Únikové zóny
Počet mostů R49
Délka mostů R49
Počet nadjezdů a menších mostů
Celková plocha mostů
Počet tunelů
Délka tunelů
Protihlukové zdi (počet)
Protihlukové zdi (délka)
Protihlukové zdi (plocha)
Ostatní zdi (počet)
Ostatní zdi (délka)
Ostatní zdi (plocha)
Zábor ZPF
Zábor PUPFL
Demolice (celkem/bydlení)
Výkop/výlom
Násyp
Sejmutí ornice

km
ks
ks
m2
%
m2
ks
km
m2
ks
km
ks
ks
ks
m
ks
m2
ks
m
ks
m
m2
ks
m
m2
ha
ha
ks
m3
m3
m3

Varianta
Červená

Zelená

1,760
2
0
24 180
2,29
20 614
2
0,778
8 630
0
0
0
0
3
823
4
26 620
0
0
1
520
3 120
1
85
238
14,63
6,42
0
99 208
502 240
70 390

1,760
1
0
4 516
1,34
13 332
2
2,778
22 646
0
0
0
0
2
1154
6
39 408
0
0
1
520
3 120
1
85
323
10,04
5,50
0
194 439
301 834
64 939

Tab. 96 Varianty Zádveřice
Popis
Délka
Počet MÚK
Služební křižovatky

PRAGOPROJEKT, a.s.

mj.

Varianta
Hnědá

Červená
km
ks
ks

2,500
0
0

2,500
0
0
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Popis
Plocha křižovatek
Max. stoupání
Plocha vozovek (bez mostů)
Ostatní silnice a kom. (počet)
Ostatní silnice (délka)
Ostatní silnice (plocha)
Cesty vč. chodníku (počet)
Cesty (délka)
Odpočívky (počet)
Únikové zóny
Počet mostů R49
Délka mostů R49
Počet nadjezdů a menších mostů
Celková plocha mostů
Počet tunelů
Délka tunelů
Protihlukové zdi (počet)
Protihlukové zdi (délka)
Protihlukové zdi (plocha)
Ostatní zdi (počet)
Ostatní zdi (délka)
Ostatní zdi (plocha)
Zábor ZPF
Zábor PUPFL
Demolice (celkem/bydlení)
Výkop/výlom
Násyp
Sejmutí ornice

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

mj.

Varianta
Hnědá

Červená
m2
%
m2
ks
km
m2
ks
km
ks
ks
ks
m
ks
m2
ks
m
ks
m
m2
ks
m
m2
ha
ha
ks
m3
m3
m3

0
3,38
48 686
2
0,745
5 705
2
0,227
0
0
5
340
2
13 098
0
0
2
2 620
12 873
3
220
1152
12,18
2,95
26/2
168 413
83 864
12 380

0
3,38
47 234
4
1,266
11 495
2
0,227
0
0
5
369
6
13 432
0
0
2
2 620
12 873
1
110
858
21,09
5,52
34/4
661 330
225 194
55 485

Tab. 97 Varianty Vizovice
Popis

mj.

Délka
Počet MÚK
Služební křižovatky
Plocha křižovatek
Max. stoupání
Plocha vozovek (bez mostů)
Ostatní silnice a kom. (počet)
Ostatní silnice (délka)
Ostatní silnice (plocha)
Cesty vč. chodníku (počet)
Cesty (délka)
Odpočívky (počet)
Únikové zóny
Počet mostů R49
Délka mostů R49
Počet nadjezdů a menších mostů

km
ks
ks
m2
%
m2
ks
km
m2
ks
km
ks
ks
ks
m
ks
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Varianta
Červená
3,800
1
0
9 980
4,50
67 364
3
0,489
2 650
4
1,666
0
0
4
739
4

Fialová
3,675
0
0
0
4,50
64 526
3
0,489
2 830
3
1,722
0
0
4
742
2
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Popis

mj.

Celková plocha mostů
Počet tunelů
Délka tunelů
Protihlukové zdi (počet)
Protihlukové zdi (délka)
Protihlukové zdi (plocha)
Ostatní zdi (počet)
Ostatní zdi (délka)
Ostatní zdi (plocha)
Zábor ZPF
Zábor PUPFL
Demolice (celkem/bydlení)
Výkop/výlom
Násyp
Sejmutí ornice

m2
ks
m
ks
m
m2
ks
m
m2
ha
ha
ks
m3
m3
m3

Varianta
Červená

Fialová

23 202
0
0
6
4 890
19 959
4
1 480
9 100
22,91
2,70
8/1
1 051 180
176 700
72 640

23 634
1
960
6
4 694
15 792
0
0
0
11,02
1,63
15/8
667 350
382 100
55 740

Tab. 98 Varianty Lhotsko - Bratřejov
Popis

mj.

Délka
Počet MÚK
Služební křižovatky
Plocha křižovatek
Max. stoupání
Plocha vozovek (bez mostů)
Ostatní silnice a kom. (počet)
Ostatní silnice (délka)
Ostatní silnice (plocha)
Cesty vč. chodníku (počet)
Cesty (délka)
Odpočívky (počet)
Únikové zóny
Plocha odpočívek a únikových zón
Počet mostů R49
Délka mostů R49
Počet nadjezdů a menších mostů
Celková plocha mostů
Počet tunelů
Délka tunelů
Protihlukové zdi (počet)
Protihlukové zdi (délka)
Protihlukové zdi (plocha)
Ostatní zdi (počet)
Ostatní zdi (délka)
Ostatní zdi (plocha)
Zábor ZPF
Zábor PUPFL
Demolice (celkem/bydlení)

km
ks
ks
m2
%
m2
ks
km
m2
ks
km
ks
ks
m2
ks
m
ks
m2
ks
m
ks
m
m2
ks
m
m2
ha
ha
ks
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Červená
3,200
0
0
0
4,50
62 502
0
0
0
4
1,008
2
1
31 680
3
359
3
11 836
0
0
3
1 372
5 323
1
520
3120
21,43
4,37
0

Varianta
Tmavě modrá

Oranžová

3,411
0
0
0
4,50
41 448
0
0
0
6
1,337
2
1
31 680
7
1 257
5
38 343
0
0
2
1 115
3 554
0
0

3,477
0
0
0
4,50
45 963
0
0
0
6
1,036
2
1
31 680
7
1 388
4
41 277
1
280
2
1 115
3 554
0
0

22,01
3,24
0

21,68
3,28
0
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Popis

mj.

Výkop/výlom
Násyp
Sejmutí ornice

m3
m3
m3

Červená

Varianta
Tmavě modrá

970 475
163 404
71 760

977 450
357 250
86 920

Oranžová
1 051 930
462465
87 600

Tab. 99 Varianty Pozděchov
Popis

mj.

Délka
Počet MÚK
Služební křižovatky
Plocha křižovatek
Max. stoupání
Plocha vozovek (bez mostů)
Ostatní silnice a kom. (počet)
Ostatní silnice (délka)
Ostatní silnice (plocha)
Cesty vč. chodníku (počet)
Cesty (délka)
Odpočívky (počet)
Únikové zóny
Počet mostů R49
Délka mostů R49
Počet nadjezdů a menších mostů
Celková plocha mostů
Počet tunelů
Délka tunelů
Protihlukové zdi (počet)
Protihlukové zdi (délka)
Protihlukové zdi (plocha)
Ostatní zdi (počet)
Ostatní zdi (délka)
Ostatní zdi (plocha)
Zábor ZPF
Zábor PUPFL
Demolice (celkem/bydlení)
Výkop/výlom
Násyp
Sejmutí ornice

km
ks
ks
m2
%
m2
ks
km
m2
ks
km
ks
ks
ks
m
ks
m2
ks
m
ks
m
m2
ks
m
m2
ha
ha
ks
m3
m3
m3

Varianta
Červená

Světle modrá

5,500
1
0
14 640
4,50
93 786
0
0
0
6
5,753
0
1
7
1 237
3
49 197
3
1 290
2
282
1 277
1
248
1 488
5,54
31,59
11/2
1 683 935
698 840
111 423

6,297
1
0
10 530
4,50
96 184
0
0
0
5
2,108
0
1
7
1 925
3
58 399
2
1 130
6
3 598
9 589
3
483
3 233
14,34
20,20
8/3
1 418 742
523 155
107 308

Tab. 100 Varianty MÚK Horní Lideč (pouze MÚK bez R49)
Popis

mj.

Délka (větví křižovatky)
Počet MÚK
Služební křižovatky
Max. stoupání

km
ks
ks
%

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

.

Varianta
Červená
1,160
1
0
5,94
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2,380
1
0
5,84
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Popis

mj.

Plocha vozovek (bez mostů)
Počet mostů R49
Délka mostů R49
Počet nadjezdů a menších mostů
Celková plocha mostů
Protihlukové zdi (počet)
Protihlukové zdi (délka)
Protihlukové zdi (plocha)
Ostatní zdi (počet)
Ostatní zdi (délka)
Ostatní zdi (plocha)
Zábor ZPF
Zábor PUPFL
Demolice (celkem/bydlení)
Výkop/výlom
Násyp
Sejmutí ornice

m2
ks
m
ks
m2
ks
m
m2
ks
m
m2
ha
ha
ks
m3
m3
m3

Varianta
Červená

Oranžová

8 820
1
200
1
6219
1
1 154
4 761
2
500
2996
2,40
1,34
0
270 324
5 054
94 380

18 100
1
200
0
5731
1
1 235
5 095
0
0
0
6,00
0,07
0
28 480
93 048
90 000

Zhodnocení variant
Vzájemné porovnání variant vychází z hodnocení v kap. D.I a D.II, nejsou již hodnoceny
položky, které jsou pro varianty shodné, případně ty, jejichž ovlivnění bylo již vyloučeno a není
řešen vztah k nulové variantě.
Pro hodnocení je jako základ použita stupnice popsaná v kap. D.II.1
1- jednoznačně nepřijatelné
2- nepřijatelné, nebo přijatelné s velkými výhradami
3- přijatelné s většími výhradami, na rozhraní
4- přijatelné s dílčími výhradami
5- jednoznačně přijatelné, bezproblémové, ideální
Vzhledem k tomu, že varianty v mnoha hodnocených aspektech vykazují obdobné vlivy nebo je
rozdílnost jejich vlivů velmi malá, je u daného stupně přijatelnosti uvedeno znaménko +, které
ukazuje na mírně příznivější působení varianty oproti variantě druhé, která nese znaménko -.
Tato znaménka fakticky umožňují zohlednit drobné nuance mezi jednotlivými variantami.
Tab. 101 Varianty Lípa
Ukazatel
Obyvatelstvo
Vliv na zdraví
Sociální a ekonomické důsledky
Dělící účinky, faktor pohody, rekreace
Vliv na řidiče
Ovzduší
Emise
Imise
Akustická situace

PRAGOPROJEKT, a.s.

Hodnocení vlivů
Červená
Zelená
5
5
5
5-

5
5
5
5

44

4+
4
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Ukazatel
Podél R49
V obcích
Voda
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na povrchové vody
Vliv na podzemní vody
Půda
Zábor půdy
Kontaminace půdy
Vliv na erozi půdy
Vliv na nerostné zdroje
Geologie
Flóra, fauna, ekosystémy
Vliv na lokality chráněn. druhů
Prostupnost
Vliv na ZchÚ, přírodní parky
Vliv na lesní ekosystémy, zeleň v krajině
Vliv na ÚSES
Krajina
Antropogenní systémy
Vliv na budovy
Vliv na archeologická naleziště
Vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
Vliv na dopravu
Vliv na rozvoj infrastuktury
Vliv na estetickou kvalitu území
Vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
Vliv na ekol. únosnost území
Vliv na celkový stav. ekol. zátěže

Hodnocení vlivů
Červená
Zelená
4+
44
4
5
4
5

5
4
5

44
3

4+
4
3

4
5
3
4
4+
-

4
5
4
3
4-

55
4
-

5
5
4
-

4
4

4
4

Z vyhodnocení je zřejmé, že obě varianty vykazují prakticky stejné vlivy, rozdíly jsou velmi
mírné až nevýznamné, z důvodů vlivů na životné prostředí lze preferovat variantu zelenou, která
má o 20 % nižší nároky na kácení. Rozhodující však bude dopravní účelnost řešení.
Tab. 102 Varianty Zádveřice
Ukazatel
Obyvatelstvo
Vliv na zdraví
Sociální a ekonomické důsledky
Dělící účinky, faktor pohody, rekreace
Vliv na řidiče
Ovzduší
Emise
Imise
Akustická situace
Hluk z R49
Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.
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Hodnocení vlivů
Červená
Hnědá
3
4
4
5

4
3
5
5

4
4-

4
4+

3+
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Ukazatel
V obcích
Voda
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na povrchové vody
Vliv na podzemní vody
Půda
Zábor půdy
Kontaminace půdy
Vliv na erozi půdy
Vliv na nerostné zdroje
Geologie
Flóra, fauna, ekosystémy
Vliv na lokality chráněn. druhů
Prostupnost
Vliv na ZchÚ, přírodní parky
Vliv na lesní ekosystémy, zeleň v krajině
Vliv na ÚSES
Krajina
Antropogenní systémy
Vliv na budovy
Vliv na archeologická naleziště
Vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
Vliv na dopravu
Vliv na rozvoj infrastuktury
Vliv na estetickou kvalitu území
Vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
Vliv na ekol. únosnost území
Vliv na celkový stav. ekol. zátěže

Hodnocení vlivů
Červená
Hnědá
2
3
4+
-

4-

5
4
4

4
4
3

4
5
4-5
5
5

4
5
4-5
5
5

3+
-

3-

4
5
5
4+

5
4
4
4-

23-

2+
3+

Z uvedeného vyhodnocení je zřejmé, že obě varianty vykazují prakticky stejné vlivy na
ekosystémy. Rozdílné jsou vlivy související s dopravou, která je ovlivněna rozdílnými způsoby
organizace dopravy (technické řešení variant), kdy jako méně příznivá vychází varianta základní.
V této variantě bude do obce přivedena doprava od Luhačovic (v současné době rozptýlená na
sil. I/49), a stoupne až 0 250 %.Varianta hnědá má větší nároky na zábor půdy a zvětšuje rozsah
demolic.
Vzhledem k tomu, že u varianty základní byla zrušena MÚK Zádveřice, která řešila napojení
obce na R49, jeví se jako výhodnější varianta hnědá s menším vlivem dopravy na intravilán
obce, případně se snížením počtu demolic na jižní straně R49 (zárubní zdi).
Tab. 103 Varianty Vizovice
Ukazatel
Obyvatelstvo
Vliv na zdraví
Sociální a ekonomické důsledky
Dělící účinky, faktor pohody, rekreace

PRAGOPROJEKT, a.s.

Hodnocení vlivů
Červená
Fialová
4
4
4-

5
3
4+
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Ukazatel
Vliv na řidiče
Ovzduší
Emise
Imise
Akustická situace
Podél R49
V obcích
Voda
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na povrchové vody
Vliv na podzemní vody
Půda
Zábor půdy
Kontaminace půdy
Vliv na erozi půdy
Vliv na nerostné zdroje
Geologie
Flóra, fauna, ekosystémy
Vliv na lokality chráněn. druhů
Prostupnost
Vliv na ZchÚ, přírodní parky
Vliv na lesní ekosystémy, zeleň v krajině
Vliv na ÚSES
Krajina
Antropogenní systémy
Vliv na budovy
Vliv na archeologická naleziště
Vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
Vliv na dopravu
Vliv na rozvoj infrastruktury
Vliv na estetickou kvalitu území
Vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
Vliv na ekol. únosnost území
Vliv na celkový stav. ekol. zátěže

Hodnocení vlivů
Červená
Fialová
5
544

4+
4

33+

3+
3-

4
43-

4
4+
3+

44
4

4+
4
3

4
4
5
44
3

4
5
5
4+
5
4

4
5

3
5

5
44
4

5
4+
5
5

3
4

4
5

Hodnocení vychází v tomto případě zejména z hlediska ovlivnění širšího zájmového území, což
je dáno neexistencí MUK v případě fialové varianty. To vede k (negativnímu) ovlivnění
dopravou generovaných vlivů (tedy akustické a rozptylové situace) na území Vizovic i Zádveřic.
Varianta tunelu je šetrnější z hlediska vizuálního, potažmo z hlediska estetické hodnoty krajiny,
ale i z hlediska narušení krajinného rázu, vyžaduje však více demolic. Varianta červená však
nepředstavuje takové vlivy na krajinný ráz, které by daly důvod k jejímu jednoznačnému
odmítnutí.
Vzhledem k účelu záměru – tedy mj. převzít co nejvíce dopravy ze stávající silnice I/49 je
výhodnější základní červená varianta.
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Tab. 104 Varianty Lhotsko + Bratřejov
Ukazatel
Obyvatelstvo
Vliv na zdraví
Sociální a ekonomické důsledky
Dělící účinky, faktor pohody, rekreace
Vliv na řidiče
Ovzduší
Emise
Imise
Akustická situace
Podél R49
V obcích
Voda
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na povrchové vody
Vliv na podzemní vody
Půda
Zábor půdy
Kontaminace půdy
Vliv na erozi půdy
Vliv na nerostné zdroje
Geologie
Flóra, fauna, ekosystémy
Vliv na lokality chráněn. druhů
Prostupnost
Vliv na ZchÚ, přírodní parky
Vliv na lesní ekosystémy, zeleň v krajině
Vliv na ÚSES
Krajina
Antropogenní systémy
Vliv na budovy
Vliv na archeologická naleziště
Vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
Vliv na dopravu
Vliv na rozvoj infrastuktury
Vliv na estetickou kvalitu území
Vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
Vliv na ekol. únosnost území
Vliv na celkový stav. ekol. zátěže

Červená

Hodnocení vlivů
Tmavě modrá

Oranžová

4
5
45

4
5
4
5-

4
5
4+
5-

4+
4+

43

44-

3
5

3
5

3
5

4
4+
3

4
43

4
43

4
4
4

4
4
4

4
4
3

44
44
5

4
4
4+
4
4

4+
4
4+
4
4

-

-

-

5
4+
4+
4

5
444

5
444

4
4

4
4

4
4

Vzhledem k nevýznamným rozdílům není odůvodněné důsledně preferovat některou z variant.
Základní červená varianta je vedena dále od centra obce, ale prochází ve větší blízkosti
rozptýlené zástavby Na Chrámečném. Z hlediska dopravního je tato varianta vhodnější.
Vlivy na krajinný ráz a ostatní přírodní charakteristiky nejsou v tomto úseku limitující, celkově
se však jako mírně vhodnější jeví varianta základní.
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Tab. 105 Varianty Pozděchov
Ukazatel
Obyvatelstvo
Vliv na zdraví
Sociální a ekonomické důsledky
Dělící účinky, faktor pohody, rekreace
Vliv na řidiče
Ovzduší
Emise
Imise
Akustická situace
Podél R49
V obcích
Voda
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na povrchové vody
Vliv na podzemní vody
Půda
Zábor půdy
Kontaminace půdy
Vliv na erozi půdy
Vliv na nerostné zdroje
Geologie
Flóra, fauna, ekosystémy
Vliv na lokality chráněn. druhů
Prostupnost
Vliv na ZchÚ, přírodní parky
Vliv na lesní ekosystémy, zeleň v krajině
Vliv na ÚSES
Krajina
Antropogenní systémy
Vliv na budovy
Vliv na archeologická naleziště
Vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
Vliv na dopravu
Vliv na rozvoj infrastruktury
Vliv na estetickou kvalitu území
Vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
Vliv na ekol. únosnost území
Vliv na celkový stav. ekol. zátěže

Hodnocení vlivů
Červená
Světle modrá
4
3+
3+
5

4
335

4+
4

44

4
5

3
5

2
3+
3

3
33

3
4
3

4
4
3

3
3+
3
2
33-

4
33
3
3+
3+

3
4
-

3
5
-

5
4+
3
3

5
42
2

3
4

3
4

Obě varianty představují silný zásah do krajinného rázu. Základní zasahuje více do přírodních
hodnot krajinného rázu, na území přírodního parku a do VKP. Světle modrá negativně ovlivňuje
estetické hodnoty, bude viditelnější (ovlivňuje harmonické měřítko a vztahy).
Červená varianta představuje podstatně větší zásah do lesních ekosystémů, které jsou součástí
nadregionálních a regionálních prvků ÚSES.
Obě varianty procházejí ochranným pásmem vodních zdrojů Pozděchov, lze předpokládat, že
základní červená varianta bude mít na tyto zdroje větší negativní vliv.
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Z hlediska obcí je vhodnější varianta vzdálenější, tedy červená. Rozsah demolic je srovnatelný,
ve světle modré variantě se naskýtá možnost snížit jejich počet úpravou trasy, ale objekty
v tomto případě zůstanou v těsné blízkosti silnice. Nepříznivě vyznívá pro světle modrou
variantu nutnost likvidace lyžařského vleku.
Z hlediska celkového hodnocení varianta stojí proti sobě vlivy na obyvatelstvo a vlivy na
přírodní prvky. Obě varianty jsou realizovatelné, přesto však považujeme jako mírně vhodnější
variantu základní červenou vzdálenější od obce.
Tab. 106 Varianty MUK Horní Lideč
Ukazatel
Obyvatelstvo
Vliv na zdraví
Sociální a ekonomické důsledky
Dělící účinky, faktor pohody, rekreace
Vliv na řidiče
Ovzduší
Emise
Imise
Akustická situace
Podél R49
V obcích
Voda
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na povrchové vody
Vliv na podzemní vody
Půda
Zábor půdy
Kontaminace půdy
Vliv na erozi půdy
Vliv na nerostné zdroje
Geologie
Flóra, fauna, ekosystémy
Vliv na lokality chráněn. druhů
Prostupnost
Vliv na ZchÚ, přírodní parky
Vliv na lesní ekosystémy, zeleň v krajině
Vliv na ÚSES
Krajina
Antropogenní systémy
Vliv na budovy
Vliv na archeologická naleziště
Vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
Vliv na dopravu
Vliv na rozvoj infrastuktury
Vliv na estetickou kvalitu území
Vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
Vliv na ekol. únosnost území
Vliv na celkový stav. ekol. zátěže

PRAGOPROJEKT, a.s.

Hodnocení vlivů
Červená
Oranžová
4
4
4
5

4
4
3
5

44

4+
4

3+
4

34

5
4
4

5
4
5

4+
4
4

44
5

5

5

4
4
4+

4
5
4-

-

-

5
4+
4
4

5
43
4

4
4

4
4
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Celkem jednoznačně vychází jako vhodnější varianta základní, tedy trubková křižovatka, která
bude v krajině působit méně výrazně

Návrh odpočívek
Podle názoru zpracovatele je realizace odpočívek na dvou lokalitách Vizovice a Lačnov
nadstandardní a podle příslušných předpisů není nutná. Proto jsou v Tab. 107 posouzeny vlivy
umístění odpočívek na životní prostředí, hodnocení je možno v další projektové přípravě využít
pro definitivní rozhodnutí.
Tab. 107 Oboustranné odpočívky
Ukazatel
Obyvatelstvo
Ovzduší - imise
Akustická situace
Voda
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na povrchové vody
Vliv na podzemní vody
Půda
Zábor půdy
Kontaminace půdy
Geologie
Flóra, fauna, ekosystémy
Vliv na lokality chráněn. druhů
Vliv na ZchÚ, přírodní parky
Vliv na lesní ekosystémy, zeleň v krajině
Vliv na ÚSES
Krajina
Antropogenní systémy
Vliv na budovy
Vliv na archeologická naleziště
Vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
Vliv na rozvoj infrastuktury
Vliv na estetickou kvalitu území
Vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
Vliv na ekol. únosnost území
Vliv na celkový stav. ekol. zátěže

Hodnocení vlivů
Lačnov 51,000
+
0
0

Vizovice 37,895
0
0
0
0

0
+
0

+
0
0
0
0
+
+
0

0
0
0
0
+
- (doprovodná alej)
0

0
0
0

0
0
0

0
+
+

0
-

0
0

-

Vlivy navržených oboustranných odpočívek vycházejí z jejich lokalizace. Odpočívka Vizovice
je umístěna do větší blízkosti zastavěných území (Vizovice, Lhotsko – vzdálenost cca 350 m),
vyjma zásahu do vodního toku a jeho břehového porostu nepředstavuje významný zásah do
přírodního prostředí a estetické kvality krajiny. Logicky však přináší negativní vlivy pro
obyvatelstvo okrajových částí zmíněných obcí.
Odpočívka Lačnov je od zástavby obce Lačnov (vzdálenost cca 800 m vzdušnou čarou) vhodně
oddělena terénem (kopcovitá krajina) . Je však situována do blízkosti Lačnovských rybníků a
významně zasahuje do polní cesty lemované zbytky aleje s keřovým podrostem, která v daném
území přestavuje zajímavý estetický prvek.
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ČÁST F ZÁVĚR
V dokumentaci je provedeno hodnocení záměru „R49 v úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR“
na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA).
Předkládaný záměr je rychlostní komunikace R49 v délce cca 40,5 km (navazující na stavbu
4902.1 u Fryštáku a R6 na hranicích ČR/SR), sestávající ze čtyř staveb:
 stavba 4902.2 Fryšták – Lípa (2.etapa),
 stavba 4903 Lípa - Pozděchov,
 stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč,
 stavba 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR (Střelná),
Z hlediska charakteru terénu lze předkládaný záměr rozdělit na tři části:
 úsek Fryšták – Zádveřice (případně až Vizovice) ve výškách 250 – 350 m n. m.
 úsek Zádveřice (Vizovice) – Horní Lideč, výška terénu se pohybuje od 300 do 690 m n.m.
 úsek Horní Lideč – hranice ČR/SR, terén má horský charakter ve výšce 450 – 530 m n.m.
Stavby 4903 a 4904 rychlostní silnice R 49 procházejí horským hřebenem a je třeba je uvést do
provozu současně.
Podkladem pro hodnocení je Technická studie z r. 2009, která navrhuje jednu základní variantu a
v problematických místech (Lípa, Zádveřice, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Horní
Lideč/Valašské Příkazy) i možné variantní řešení v koridoru, určeném ZÚR Zlínského kraje.
Součástí návrhu jsou i potřebné související komunikace, mosty, opěrné zdi, protihlukové stěny,
odvodnění včetně DUN a úpravy dotčených inženýrských sítí. Navrhovaný záměr předpokládá
propojení se silnicí I/57 MÚK v prostoru Pozděchov.
Z porovnání varianty nulové a varianty nové komunikace vyplývá, že převedením dopravy
na R49 dojde v obcích podél silnic I/49, II/489, II/491 i I/69 k většímu či menšímu snížení
hlukové a imisní zátěže z dopravy. Naopak na okrajích obcí přilehlých k záměru dojde ke
zvýšení hlukového zatížení z dopravy na R49, které v některých případech vyvolá nutnost
výstavby protihlukových stěn.
Záměr je navržen tak, že se nedotýká žádných zákonem chráněných území, částečně však
prochází přírodními parky Hostýnské vrchy a Vizovické vrchy. Negativní vlivy představuje
především zásah do ekosystémů, vodních toků a zábor půdy, záměr se dotkne řady prvků ÚSES
a VKP, negativní působení je snižováno návrhem mostů a tunelů, které přispívají i k prostupnosti
území pro faunu.
Z hodnocení jednotlivých variant vyplývá, že základní (červená) varianta je vhodným řešením
se zařazením varianty hnědé v Zádveřicích. Hlavním důvodem je nemožnost realizovat
z hlediska bezpečnostního na červené variantě MÚK a jako důsledek převedení značné dopravy
do intravilánu obce.
U Lípy bude nezávisle na předkládaném hodnocení rozhodovat vhodnější dopravní řešení.
Celkově je však nutno uvést, že rozdíly v hodnocení jsou malé a především v Bratřejově a
Pozděchově lze akceptovat i variantu tmavě modrou a světle modrou.
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Přestože je záměr posuzován jako celek a jako takový je realizovatelný, je nutné zdůraznit, že
nejméně problémů má stavba 4902.2, která výrazně zlepší dopravní poměry na silnici I/49
v Malenovicích a Zlíně.
V dalším průběhu, především ve stavbách 4903 a 4904, se jeví jako největší problém nedořešené
uložení a manipulace s přebytečnou zeminou z výkopů.
Při hodnocení nebyly zjištěny skutečnosti, které by vylučovaly realizaci záměru. Při dodržení
navrhovaných opatření lze předpokládat, že negativní dopady na životní prostředí budou na
přijatelné úrovni a budou kompenzovány pozitivními přínosy, záměr je tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí realizovatelný.
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ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Identifikace stavby
Název:
Umístění záměru:

R49, v úseku Fryšták – hranice ČR/SR
Kraj Zlínský
Obce: Fryšták, Lukov, Zlín, , Ostrata, Březová, Slušovice, Veselá, Lípa,
Zádveřice-Raková, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov, Tichov,
Pozděchov, Lačnov, Horní Lideč, Valašské Příkazy, Střelná
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
Projektant:
Mott MacDonald, spol. s r.o.
Zpracovatel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s.
Osoba oprávněná:
Ing. Ondřej Čapek

Zdůvodnění záměru
Stávající silnice I/49 Otrokovice - Zlín – Vizovice – Valašská Polanka – Horní Lideč - Střelná –
hranice ČR/SR protíná celou řadu sídelních útvarů. Silnice je využívána jak tranzitní dopravou,
tak i k přímé obsluze přilehlého území, plní tedy hned několik dopravních funkcí. Tento stav se
promítá ve zvyšování negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí obcí.
Po rozdělení Československé republiky v roce 1993 postupně klesl dopravní význam silnice I/49,
po společném vstupu ČR a SR do Evropské unie a realizaci významných investičních aktivit v
obou republikách dochází k přehodnocování významu silnice R49/R6 (R6 je pokračování R49 v
SR) do té míry, že v ČR se připravuje budování rychlostní komunikace R49 Hulín-hranice
ČR/SR jako součásti sítě dálnic a rychlostních komunikací se zvláštním důrazem na zajištění
pokračování až do napojení na dálniční síť v SR (v úseku Hulín – Fryšták byly již stavební práce
zahájeny).
Záměr vybudovat kapacitní dopravní stavbu od Hulína (napojení na dálnici D1 a rychlostní
komunikaci R55) východním směrem až ke hranicím ČR/SR je dlouhodobě potvrzován
usneseními a je trvalou součástí územně plánovací dokumentace dotčených územních celku.

Stručný popis záměru
Od roku 2007 probíhá zpracovávání Zásad územního rozvoje, v září 2008 bylo vydáno Opatření
obecné povahy zastupitelstva Zlínského kraje, kterým se ZÚR vydávají. V ZÚR je stanoven
koridor trasy R49 jako prostor pro veřejně prospěšnou stavbu PK01, který umožňuje návrh
posuzovaného řešení.
V předkládané dokumentaci je posuzována jedna základní varianta vedení rychlostní silnice R49
v úseku Fryšták – hranice ČR/SR v koridoru vymezeném ZÚR Zlínského kraje zpřesněném ÚP
dotčených obcí. S touto variantou jsou porovnány dílčí varianty požadované v rámci
zjišťovacího řízení a následně je porovnávána s nulovou variantou (stav bez realizace záměru).
Předkládaný záměr je novostavba rychlostní silnice nadregionálního významu délky cca
40,5 km, je součástí tahu R49 Hulín – Fryšták – státní hranice ČR/SR a navazuje na R6 na
Slovensku, sestává ze čtyř staveb:
stavba 4902.2 Fryšták – Lípa (2.etapa) o celkové délce 13,5 km,
stavba 4903 Lípa - Pozděchov o celkové délce 12,5 km,
stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč o celkové délce 8,4 km,
PRAGOPROJEKT, a.s.
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stavba 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR (Střelná) o celkové délce 6,1 km.
Na okolní silniční síť je silnice napojena 6 (min. 3 – dle zvolené varianty) mimoúrovňovými
křižovatkami. Součástí záměru je značný počet velkých mostů, tunely, přeložky křižujících silnic
a polních cest, úpravy toků a úprava dotčené infrastruktury. Návrh rychlostní silnice umožňuje
její výstavbu po polovinách.
Směrově záměr navazuje na stavbu 4901 v úseku Hulín – Fryšták za MÚK Fryšták (stavba
4902.1). Pravostranným obloukem pokračuje přes zemědělské pozemky kolem Lukova, protíná
les Velíkovské Boří a prochází mezi Štípou a Velíkovou. Západně od Ostraty míjí letiště a od
jižního okraje obce sleduje tok Ostratky v souběhu se silnicí II/491 až do prostoru mezi Veselou
a Slušovicemi. Zde prochází mezi trafostanicí a průmyslovým areálem a napojuje se na širokou
silnici II/491 jižně od Slušovic, souběh R49 s upravenou silnicí II/491 zcela využívá zpevněný
prostor stávající silnice, dále se trasa napojuje na stávající silnici I/49 jižně od Zádveřic. V tomto
úseku trasa vede přes zátopové území Dřevnice a Lutoninky, míjí průmyslový areál a přechází
přes železniční trať Otrokovice - Vizovice. Je zde navrženo poměrně složité napojení východní
oblasti Zlína na R49 pomocí dvou rozpletů se silnicemi II/491 a I/49, která je přeložena do trasy
předpokládané budoucí pravobřežní trasy obchvatu krajského města. Nová R49 nahradí stávající
I/49 jižně od Zádveřic, kde bude zrušena stávající MÚK se silnicí II/492, před Vizovicemi se
odklání od stávající silnice jižně a je zde navržena MÚK pro napojení Vizovic. Trasa dále vede
po úpatí Vizovických vrchů jižně od obcí Vizovice, Lhotsko a Bratřejov až k Pozděchovu, kde se
stáčí na jih přes sedlo mezi Svéradovem a Bařinkou, je zde navržena MÚK pro budoucí napojení
silnice I/57. Od sedla vede trasa zalesněnými kopci k severnímu okraji Lačnova, který obchází
východně a údolím Seninky západně od Lačnovských rybníků klesá do prostoru mezi Horní
Lidčí a Valašskými Příkazy. Zde je navržena MÚK Horní Lideč s napojením na silnici I/57,
následuje most přes železniční trať. Trasa pokračuje jižně kolem kopce Stráň, prochází mezi
Střelnou a Študlovem, vede Lyským průsmykem a končí na hranici se Slovenskem, kde by měla
v budoucnu navazovat slovenská rychlostní silnice R6 do Púchova.
Výškové vedení R49 je ovlivněno především utvářením terénu, vodními toky, stávajícími
komunikacemi, železniční tratí, přičemž musí dodržet podmínky dané ČSN 736101. Maximální
použitý podélný spád rychlostní komunikace je 4,5 %. V úseku Fryšták - Vizovice lze, při
využití povolených spádů, sledovat terén natolik, že zářezy a násypy nebudou převyšovat 15 m.
Výškové vedení tak ovlivňuje nutnost překonání lokálních toků, nutnost zajištění průchodů pro
zvěř a vykřížení stávajících komunikací. V úseku Vizovice – Horní Lideč je výškové vedení
dáno nutností překonat hřeben Vizovických vrchů mezi Pozděchovem a Lačnovem. V tomto
úseku je minimálně silnic, jsou zde pouze polní a lesní cesty, které lze návrhu rychlostní silnice
přizpůsobit. Údolí, tvořená potoky stékajícími z kopců jsou poměrně hluboká a navrhovaná
silnice nemůže jejich úbočí sledovat a proto vede až 50 m nad terénem, kde je nutno navrhovat
poměrně vysoké mosty, případně v hloubce pod terénem s hlubokými zářezy, v nejhlubších
místech nahrazenými tunely. Od Horní Lidče až po hranici ČR/SR je území již méně hornaté a
zářezy i násypy zde nejsou větší než 15 m.
Šířkové uspořádání je kategorie R 25,5, tj. čtyřpruhová komunikace se středním dělícím
pruhem navrhovaná pro rychlost 120 resp. 80 km/hod. V úseku stoupání do Vizovických vrchů
kolem Lhotska a Bratřejova je navržen stoupací pruh v délce téměř 5 km.
Konstrukce vozovky je navržena ve dvou variantách – živičná a cementobetonová o celkové
tloušťce 65 cm.
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Navržené mimoúrovňové křižovatky
Název

km

Lípa

29,5-31,5

Zádveřice

33,1

Vizovice

35,0

Pozděchov

44,7

Horní Lideč

54,0

Stručná charakteristika
Červená varianta
Variantní řešení
Dvě rozštěpové křižovatky budou
fungovat jako křižovatka jedna.
Bez MÚK, stávající jednovětvové
propojení se silnicí II/492, je zrušeno.
Trubkovitá MÚK umožňuje přímé
napojení Vizovic.
Trubkovitá MÚK napojuje úpravu silnice
I/57
Trubkovitá MÚK napojuje R49 na silnici
I/57 pomocí krátkého připojení

(Zelená)
Trubkovitá
křižovatka
s napojením na II/491.
(Hnědá) Bez napojení MÚK, II/492
jsou napojeny na stávající I/49.
(Fialová) Bez napojení MÚK.
(Světle modrá) Trubkovitá MÚK řeší
stejné propojení
(Oranžová) Kosodélná křižovatka
v místě křížení se silnicí I/57.

Silnice II. a III. třídy a jejich nutné přeložky jsou navrhovány v kategorii S7,5 (ojediněle
v kategorii S9,5) na návrhovou rychlost 50 nebo 60 km/hod. Vozovka je navrhována
s asfaltovým povrchem o celkové tloušťce 45 cm (silnice I. třídy o tloušťce 54 cm).
Přeložky polních a lesních cest jsou navrhovány převážně v šířce 4 m, v některých případech
6 m. Tloušťka konstrukce vozovky je 37 cm.
Mezi Fryštákem a státní hranicí ČR/SR navrženy dvě oboustranné odpočívky v k.ú. Vizovice a
Lačnov. Středisko údržby (SSÚRS) není v trase R9 navrženo vzhledem k průběhu nivelety
silnice R49 a nevhodné konfiguraci terénu v plánované oblasti kolem obce Pozděchov.
Podle požadavku investora ŘSD ČR jsou pro potřebu otáčení vozidel údržby navrženy dvě
služební křižovatky Fryšták a Střelná.
Pro bezpečnost silničního provozu jsou na sjezdu R49 od Svéradova směrem na Zádveřice
navrženy dvě únikové zóny, které umožní v případě poruchy brzdového systému vozidla jeho
nouzové odbočení a zastavení.
Mosty na R49 a silnicích I – III třídy budou navrženy na zatěžovací třídu A, u polních a lesních
cest na zatěžovací třídu B. Podjezdná výška na rychlostní silnici R 49 je 4,80 m. Zakládání se
předpokládá převážně na pilotách. Mostní objekty přes prvky ÚSES a přechody nad nimi jsou již
ve většině případů navrženy podle požadavků navrhovaných orgány ochrany přírody a dle TP
180.
V místech, kde by zemní těleso zasahovalo do jiných zařízení jsou navrženy zárubní či opěrné
zdi. Konstrukce zdí je navržena jako armovaná zemina s lícem z betonových tvarovek,
železobetonová pilotová stěna, železobetonová kotvená stěna apod.
V místech, kde se trasa R49 přiblíží k zástavbě natolik, že by nebyly dodrženy hygienické limity,
budou postaveny protihlukové stěny – týká se obcí Ostrata, Veselá, Lípa, Zádveřice, Vizovice,
Bratřejov, Pozděchov , Valašské Příkazy.
Tunelové objekty jsou navrženy jako ražené, počáteční a koncové úseky do výšky zářezu cca
15 m jsou navrženy hloubenou metodou v pažené nebo svahované jámě. Všechny navržené
tunely jsou charakterizovány jako střední, tedy do délky 1000 m. Prostorové uspořádání:
 třípruhový tunel (ve stoupání) – jízdní pruhy 3 x 3,75m + 2 x vodící proužek šířky 0,25m a 2
x revizní chodník šířky 1,0m
 dvoupruhový tunel - jízdní pruhy 2 x 3,75m + 2 x vodící proužek šířky 0,25m a 2 x revizní
chodník šířky 1,0m
Z důvodu přehlednosti uvedeny v popisu základní varianty všechny navrhované tunely i na
variantních řešeních.
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Přehled navržených tunelů
Tunel/varianta

Tubus

Vizovice/fialová
Lhotsko/oranžová
Bratřejov/červená
Pozděchov/červená
Lačnov/červená
Pozděchov/modrá
Lačnov/modrá

levý
sdružený
levý
levý
levý
levý
levý

Délka tubusu (m)
levý
pravý
960
920
280
320
360
480
600
420
400
580
600
540
540

Rozsah zemních prací je značný a bude představovat významný zásah do terénu. Členitý terén
způsobuje, že především ve střední části záměru se budou střídat zářezy a násypy. V místech
příčných údolí jsou místo vysokých násypů navrhovány mostní objekty, výšky násypů v předpolí
dosahují cca 10 m. Celkově záměr vykazuje velký přebytek výkopů. Vzhledem k existenci
sesuvů bude nutné zajistit jejich sanaci, před započetím zemních prací v oblasti sesuvů bude
třeba nainstalovat monitoring a v průběhu provádění dle pokynů podrobného geotechnického
průzkumu provádět jeho měření.
Odvodnění je navrženo pomocí systému příkopů a silniční gravitační kanalizace. Kanalizace
bude až na výjimky (vyústění, nadjezd nad silnicí se střední stojkou), vedena ve středním pruhu
komunikace. Před vyústěním kanalizace do příslušného recipientu budou podle požadovaného
stupně ochrany toku umístěna záchytná zařízení proti úniku nežádoucích zejména ropných látek.
Pro snížení špičkových odtoků dešťových vod budou umístěny retenční nádrže.
Přeložky dotčených toků jsou navrženy v nejnutnějším technickém rozsahu a lze je rozdělit do
tří skupin popsaných v dokumentaci.
Výstavba rychlostní silnice ovlivní vodní zdroje pro obec Pozděchov. Obecně lze předpokládat,
že dojde ke snížení vydatnosti nebo ke stržení pramene vlivem ražby tunelu. Míra ovlivnění
bude závislá na řadě faktorů.
Navrhovaným záměrem budou dotčeny meliorované pozemky, jejichž funkčnost bude v rámci
stavby zachována.
Součástí vybavení rychlostní silnice jsou zařízení pro bezpečnou jízdu - svodidla, dopravní
značení, únikové zóny, tlumiče nárazů apod.
Po vybudování a zprovoznění stavby rychlostní silnice bude rekultivována nepotřebná a
nepoužitelná část stávajících polních a lesních cest. Pozemky, které budou dočasně zabrány pro
zařízení staveniště, skládky a manipulační pruhy, případně provizorní komunikace umožňující
realizaci stavby, budou rekultivovány tak, aby byly obnoveny chemické a fyzikální vlastnosti
půdy
Na svazích tělesa rychlostní silnice R 49 v rámci trvalého záboru bude v co největší míře
navržena doprovodná zeleň umožňující zapojení tělesa komunikace do krajiny. Součástí
plánovaných vegetačních úprav hlavní trasy je také ozelenění středního dělícího pásu.
Pro uvolnění staveniště bude nutné provést několik demolic pozemních objektů. Podle zvolené
varianty je nutno předpokládat demolice v k.ú. Veselá, Zádveřice, Vizovice, Bratřejov,
Pozděchov a Střelná.
Před začátkem zemních prací bude třeba uvolnit staveniště provedením demolic a přeložením
všech inženýrských sítí křižujících trasu silnice R49 v nejnutnějším rozsahu. Jedná zejména sítě
vodovodů, kanalizací, plynovodů a nadzemních vedení VN.
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Variantní řešení
V místech, kde vznikají pochybnosti o nejúčelnějším návrhu trasy jsou k základní variantě
navržena variantní řešení.
V místě přechodu nivy Dřevnice a Lutoninky u Lípy (km 29,740 – 31,5) jsou navrženy dvě
možnosti napojení R49 na okolní síť:
 (červená) R49 na silnice II/491 a I/49 je napojena dvěma rozštěpovými křižovatkami. Nově
navržená silnice v trase budoucí pravobřežní komunikace na levém břehu Lutoninky
umožňuje výhledové napojení tzv. Pravobřežní komunikace. Obě tato napojení budou
fungovat jako křižovatka jedna, situování větví MÚK je podélné vzhledem k toku Dřevnice a
Lutoninky;
 (zelená) severně od průmyslového areálu v nivě Dřevnice příčně k toku je na R49 navržena
trubková křižovatka, úrovňově připojená na silnici II/491. Návrh je dopravně
komplikovanější ve vztahu Zlín – Vizovice a neumožňuje přímé napojení na Pravobřežní
komunikaci.
Vedení R49 v rovném úseku podél Zádveřic (km 31,5 – 34,0) je uvažováno ve dvou variantách:
 (červená) s využitím stávající silnice pro novou komunikaci, je však vypuštěna křižovatka a
tak nejsou silnice II/492 a Zádveřice napojeny na R49;
 (hnědá) vedení R49 souběžně se stávající silnicí jižně s ponecháním funkce silnice I/49. R49
nebude na II/492 napojena a současná jižní rampa propojující I/49 a II/492 bude přeložena na
severní stranu.
U Vizovic (km 34,0 – 37,8) jsou podle požadavku zjišťovacího řízení navrženy dvě varianty:
 (červená) severní, vede blíže k obci hlubokým zářezem (13 m), překračuje údolí
Želechovského potoka se zástavbou kolem Lázeňské ulice mostem vysokým téměř 30 m.
Kolem výběžku Vizovic v Partyzánské ulici je trasa opět v hlubokém zářezu (20 m).
Vizovice jsou na R49 napojeny trubkovou MÚK;
 (fialová) jižní varianta se odklání více od stávající silnice k Janově hoře, vedení nivelety
v hloubce cca 30 m vyžaduje návrh tunelu. Nad údolím Želechovského potoka vede po
mostu výšky cca 25 m, v Partyzánské ulici pak zářez hloubky cca 13 m, bez MÚK.
Obce Lhotsko a Bratřejov se neshodují v názoru na vedení silnice v prostoru Na Chrámečném a
proto jsou zde navrženy tři varianty (km 37,8 – 41,0):
 (červená) jižní vede nejkratším směrem po jižním okraji schváleného koridoru mezi
zástavbou v této lokalitě, vyžaduje jeden most výšky cca 18 m a délky 250 m;
 (tmavě modrá) severní, která se vyhýbá zástavbě v lokalitě severně, ale mírně se přibližuje
Lhotsku. Její směrové vedení trasu prodlužuje a zavádí ji do nižších poloh terénu, takže
vyžaduje podstatně delší přemostění (celkem cca 700 m);
 (oranžová) kompromisní, která je v k.ú Lhotsko vedena jižněji tunelem a pak navazuje na
variantu severní. Varianta je vedena nejdále od Lhotska, její další průběh je totožný
s variantou severní.
Ve stoupání na nejvyšší místo trasy kolem Pozděchova (km 41,0 – 46,5) je nutno mj. zajistit i
napojení silnice I/57 od Vsetína, jsou zde navrženy dvě varianty:
 (červená) jižní vede od Bratřejova stoupáním po úbočí zalesněných Vizovických vrchů až po
nejvyšší bod, mosty překračuje řadu příčných údolí a je vedena třemi tunely;
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 (světle modrá) severní obkrouží Bratřejov a vede v nižší poloze po okraji lesa a od lokality
Václavák stoupá do nejvyššího bodu, vede blíže k obcím, vyžaduje delší mosty, ale pouze
dva tunely na vrcholu stoupání.
Mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy křižuje R49 silnici I/57 ve výšce cca 30 m, z důvodu
případného velkého zásahu do poměrně širokého údolí je navržena MÚK ve dvou variantách:
 (červená) pro co nejmenší vizuální působení zemního tělesa je navržena křižovatka trubková,
odsunutá proti staničení, která je na silnici I/57 připojena novou komunikací;
 (oranžová) přímo v místě křížení je umístěna kosodélná křižovatka s rampami dlouhými cca
400 m, částečně v zářezu, částečně v násypu až k mostu přes železniční trať.

Výstavba
Nejméně problematický je úsek Fryšták – Vizovice, kde je dostatečná hustota silniční sítě, která
záměr křižuje a je tedy využitelná pro přístup na staveniště a dopravu materiálů, přepravu
zeminy z výkopů do násypů lze realizovat v trase budoucí komunikace. Nepředpokládá se zde
větší používání trhavin s výjimkou Zádveřic, Veselé a Ostraty je komunikace navržena ve
vzdálenosti větší než 200 m od obcí. Celková bilance zemních prací v tomto úseku je víceméně
vyrovnaná.
Nejproblematičtější je úsek Vizovice – Lačnov, kde neexistují téměř žádné silnice křižující
záměr. Charakter území vyžaduje větší násypy a výkopy, přes údolí je nutno navrhnout poměrně
velké mosty, je nutná výstavba několika tunelů. Přístup na staveniště je možný pouze po polních
cestách či provizorně vybudovaných komunikacích od silnice I/49, přičemž se nelze vyhnout
průjezdům obcemi Vizovice, Lhotsko, Bratřejov a Pozděchov. Rozvoz materiálu po trase je
vzhledem ke konfiguraci terénu prakticky nemožný. Samostatným problémem je výstavba
tunelů, pro jejichž výstavbu bude nutno zřídit provizorní přístupy k portálům. Použití trhavin se
bude řídit příslušnými předpisy, vzhledem ke vzdálenosti obcí by neměla vlastní výstavba
obyvatelstvo nadměrně obtěžovat s výjimkou soliterních domů blíže k záměru. Celková bilance
zemních prací v tomto úseku vykazuje obrovský přebytek v řádu milionů krychlových metrů, pro
které bude nutno nalézt úložiště a přepravní cesty s cílem nejmenší zátěže životního prostředí.
V úseku Horní Lideč – hranice ČR/SR je k záměru přístup po několika silnicích. Alespoň část
dopravy zeminy je možné realizovat po trase nové komunikace. S výjimkou Valašských Příkazů
bude výstavba probíhat v dostatečné vzdálenosti od obcí. Celková bilance zemních prací
vykazuje řešitelný přebytek výkopů.
Zařízení staveniště by nemělo být zřizováno v přírodním parku, zcela vyloučené je na PUPFL a
v údolních nivách toků. Po podrobném průzkumu území v rámci DÚR by bylo vhodné zvážit
umístění ZS v zemědělských a průmyslových areálech. V nejkritičtějším úseku Vizovických
vrchů lze ZS umístit v místech navrhovaných odpočívek.
Komunikace používané v průběhu výstavby budou po jejím dokončení opravené a uvedeny min.
do původního stavu.

Předpokládané termíny
Navrhovaný záměr bude navazovat na stavbu 4902.1, jejíž realizace je plánována v období říjen
2012 až říjen 2016, stavba bude zprovozněna spolu se stavbou 4901 Hulín - Fryšták. Na
Slovenské straně záměr navazuje na rychlostní komunikaci R6, jejíž uvedení do provozu
v polovičním profilu se podle „Správy o hodnotení“ předpokládá v r. 2015.
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Podle posledních údajů oznamovatele se předpokládá následující harmonogram:
Stavba číslo - úsek
4902.2 Fryšták - Lípa
4903 Lípa – Pozděchov
4904 Pozděchov – Horní Lideč
4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR

Zahájení výstavby
04/2017
09/2017
09/2018
09/2018

Ukončení výstavby
09/2020
09/2021
09/2021
06/2021

Stavby 4903 a 4904 R49 procházejí horským hřebenem je třeba je uvést do provozu současně.

Charakteristika dotčeného území
Zlínský kraj leží ve východní části České republiky, kde se prolínají tři národopisné oblasti –
Valašsko, Haná a Slovácko. Z hlediska biogeografického členění (Culek et al. 1996) tvoří širší
území navrhovaného záměru Zlínský (3.7), Hostýnský (3.8) a Vsetínský (3.9) bioregion.
Podle charakteru krajiny lze území potenciálně dotčené navrhovaným záměrem rozdělit do čtyř
částí – mírně pahorkovité široké území mezi Fryštákem a Slušovicemi se zužuje do údolí toků
Lutoninka a Bratřejovka a přes Vizovickou vrchovinu přechází do sníženiny mezi dvěma
horskými masívy Bílých Karpat a Beskyd odvodňovanou toky Seninka a Střelenka.
Krajina je tvořena (kromě nejvyšších poloh) charakteristickou mozaikou lesů, polí a pastvin.
Lesy mají místy přirozenou druhovou skladbu, většinou jsou přeměněné na lignikultury smrku či
borovice.
Ochranu přírody reprezentují především přírodní parky Hostýnské a Vizovické vrchy, vyhlášená
maloplošná chráněná území a definované prvky územního systému ekologické stability.
Ostatní složky životního prostředí odpovídají charakteru zájmového území a nevykazují
mimořádné hodnoty, které by je činily neprůchodné ve vztahu k navrhovanému záměru.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území
Environmentální charakteristiky

Výskyt Poznámka

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Zvláště chráněná území
Území přírodních parků
Významné krajinné prvky,
Památné stromy
Lokality Natura 2000
Území historického, kulturního
Území archeologického významu
Území hustě zalidněná
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Klimatické poměry
Ovzduší
Hluk
Geomorfologie
Geologie
Hydrogeologie a podzemní voda

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Povrchová voda
Půda
Seismicita
Radonové riziko

+
+
-

PRAGOPROJEKT, a.s.

Nadregionální, regionální i lokální ÚSES
několik maloplošných území a 2 CHKO mimo trasu
Přírodní parky Hostýnské vrchy a Vizovické vrchy
Značný počet VKP
Památné stromy především v obcích
Několik lokalit mimo trasu
Městská památková zóna Vizovice
2 lokality v koridoru trasy
26 potenciálně dotčených obcí

Kromě větších obcí poměrně malé znečištění
Klidová oblast, silniční doprava v obcích
Členitý terén
Sesuvná území
Vodní zdroje Pozděchov, pramenná oblast pro studny
Bratřejov, Lhotsko a okolí.
Značné množství vodních toků
Zemědělská půda a lesní půda
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Environmentální charakteristiky
Flora
Fauna
Krajina
Turistika
Chráněná území podle zvláštních zákonů
Ochranná pásma

Výskyt Poznámka
+
+
+
+
+

Málo dotčená oblast
Významné migrační koridory
Členitý terén, přírodní parky
Turistické stezky a cyklostezky
železniční tratě, vedení VN, OPVZ

Koridor, ve kterém je navržena silnice R49 lze rozdělit na tři rozdílné oblasti co se týče rozsahu
stávající infrastruktury.
Západní oblast od Fryštáku až po Vizovice lze charakterizovat jako oblast s rozvinutou
infrastrukturou – rozsáhlejší síť komunikací, železniční trať ČD, blízkost zástavby nebo přímo
souvislá zástavba v úseku Lípa – Vizovice, průmyslová zóna Lípa-Zádveřice, časté křížení
inženýrských sítí. Výstavba silnice R49 si vyžádá zábory především zemědělské půdy.
Střední oblast, kdy trasa silnice R49 postupně vstupuje na území Vizovických vrchů a překonává
střídavě úbočí a příčná údolí jejich hřebene, se infrastruktura vytrácí, vyskytuje se většinou
roztroušená zástavba rodinných domků, zemědělských usedlostí a rekreačních objektů s
minimálním výskytem inženýrských sítí, dopravní síť představují pouze polní a lesní cesty.
Koridor prochází rozsáhlým lesním komplexem od obce Bratřejov až k obci Lačnov, pro těleso
silnice R49 bude nutný především zábor lesní půdy.
Východní úsek od obce Lačnov po státní hranici ČR/SR lze charakterizovat jako oblast s mírně
rozvinutou infrastrukturou. Dopravní infrastrukturu tvoří především křižující silnice I/57
v oblastí obcí Horní Lideč a Valašské Příkazy a v oblasti Střelné ke státní hranici souběžná
stávající silnice I/49. Koridor silnice R49 se převážně pohybuje na zemědělských pozemcích,
pouze před státní hranicí vstupuje do lesního komplexu.

Vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo
Pozitivní vlivy (kromě pozitivních vlivů, které vedou k návrhu záměru, tj. zlepšení spojení a
pohoda řidičů) se budou projevovat pouze v dopadu na obyvatelstvo podél stávajících silnic a
jsou pro všechny uvažované varianty prakticky shodné.
Charakteristika trvalých negativních předpokládaných vlivů záměru je vyhodnocena 5-ti člennou
stupnicí pro hodnocení staveb a činností (Anděl).
12345-

jednoznačně nepřijatelné
nepřijatelné, nebo přijatelné s velkými výhradami
přijatelné s většími výhradami, na rozhraní
přijatelné s dílčími výhradami
jednoznačně přijatelné, bezproblémové, ideální

V území vlivem nově vybudovaných zpevněných ploch poklesne koeficient ekologické stability
maximálně o jednu desetinu. V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé
složky ochrany přírody.
Přehled kategorie ochrany přírody a vliv trasy na jednotlivé složky
Kategorie Podkategorie
Zvláště
chráněná
území

Národní park
Chráněná krajinná oblast
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zásahu
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5
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V dostatečné vzdálenosti,
prochází mimo území CHKO.
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+/+

Přijatelnost
zásahu
5
5
5
5
3

Ze zákona
lesy
(č.114/1992 Sb.
v platném znění)
rašeliniště
vodní toky

+

3

+

5
3

rybníky
jezera
údolní nivy

+
+

4
5
3

+

4

biocentrum
biokoridor

+

5
3

biocentrum

+

4

biokoridor

+

4

biocentrum

+

3

biokoridor

+

3

+
+
+
+
+
+

5
5
5
3
3
3
3
3
4

Jakost

+

4

Podzemní vody

+

3

ZPF

+

3

PUPFL

+

3

+/-

5

-

5

Kategorie Podkategorie

Krajinný
ráz
Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Přírodní park

Registrované
přírody
Nadregionální
Regionální

Lokální

Natura
2000
Zvláště
chráněné
druhy

EVL
PO
Rostliny

Živočichové

Složky

Výskyt

Voda

Půda

orgánem

kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
Průtoky a odtokový
režim

Eroze
Kontaminace

PRAGOPROJEKT, a.s.

ochrany

Opatření

Trasa prochází v sousedství PP.
Začlenění stavby do krajiny pomocí
vegetačních úprav.
Optimalizace zásahu do lesa,
minimalizace záborů, urychlená
obnova porostů.
Přemostění, minimalizace zásahů do
vodních toků.
Předčištění odpadních vod
Přemostění, minimalizace zásahu do
údolních niv.
Minimalizace zásahů.

Převedení biokoridorů pod mostním
objektem či v tunelovém úseku trasy.
Trasa je v daném úseku vedena
převážně tunelem.
Převedení biokoridoru pod mostním
objektem.
Úprava hranic biocentra dle hranice
záborů, případně vymezit nově. Při
výstavbě nebudovat žádný typ
staveniště ani deponií.
Přeložení
biokoridorů,
úprava
mostních
objektů,
ekodukty.
Minimalizace zásahů do vodních
toků.

Minimalizace záboru, transfer.
Minimalizace záboru, transfer.
Minimalizace záboru, průzkum
území,
záchranné
transfery.
Zabránění vstupu na vozovku
Řízené odvodňování zpevněných
ploch
(dešťová
kanalizace)
s ochrannými opatřeními (retenční
nádrže).
Instalace filtrů, sedimentačních
jímek,
odlučovačů
s nornými
stěnami, aj.
Na základě podrobného HG určit
míru ovlivnění, případně vyhledat
nové vodní zdroje. Monitoring.
V době
výstavby
důraz
na
preventivní opatření.
Minimalizace
záborů,
skrývka
ornice.
Minimalizace kácení, urychlená
rekultivace půdy.
Stavba neovlivní reliéf terénu ploch,
které nebudou dotčeny záborem.
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Kategorie Podkategorie
Geologie

Výskyt
Nerostné zdroje
Sesuvná území
Zásah do podloží

+
+

Přijatelnost
zásahu
5
3
4

Opatření
Sanační opatření.
.

Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu je záměr přijatelný s některými výhradami, vyplývajícími
z nutnosti průchodu přírodním parkem a v blízkosti zdrojů podzemních vod.
Rozsah negativních vlivů záměru vzhledem k populaci
Kategorie

Podkategorie

Výskyt

Vlivy
na Zdraví
obyvatelstvo
Hluk

Vlivy
na
antropogenní
systémy

Vliv
na
strukturu
a
funkční využití
území

snížení počtu obyvatel zasažených
negativními vlivy dopravy.
Realizace záměru včetně instalace PHS v obcích sníží
hladinu hluku na současně průjezdných komunikacích,
především silnici I/4 a I/57. Na okrajích obcí,
přilehlých k R49 dojde ke zvýšení hladiny hluku,
redukované návrhem PHS, přesto je v některých
případech nereálné pomocí standardně navrhovaných
technických
opatření
dosáhnout
dodržení
požadovaných limitů v chráněném venkovním
prostoru, resp. v chráněném venkovním prostoru
staveb.
V zájmovém území nebude vlivem provozu na
hodnocené komunikaci v oblasti bytové zástavby
docházet s výjimkou oblastí v blízkosti portálů tunelů
k překročení příslušných imisních limitů.
V obcích podél stávající I/49 se sníží emise.
Mírně negativní vliv během výstavby, téměř
zanedbatelné.
Zhoršení adekvátní nově přivedené dopravě, zlepšení
v obcích.
Mírně zhoršující vliv.

+

4

Ovzduší

+

4

Imise v obcích
Vibrace

+
+

5
5

Světelné znečištění

+

4

Sociální
a
ekonomické dopady
Vliv na budovy
Vliv
na
architektonické
památky
Vliv na archeologické
lokality
Vliv
na
kulturní
hodnoty
Vliv na dopravu
včetně nehodovosti
Vliv na estetické
kvality území

+

4

+
-

3
5

Demolice objektů v ploše záboru komunikace.

+/-

5

+

5

+

5

+

3

Vliv na krajinný ráz

+

3

Vliv
na
rozvoj
infrastruktury
Vliv na rozvoj měst a
obcí
Vliv na rekreační
kvality území

+

5

Archeologický dozor bude zajištěn zejména
v lokalitách ÚAN I. a II.
Možný pouze nepřímý vliv následkem stavebních a
terénních úprav.
Záměr bude mít jednoznačně pozitivní vliv na
stávající úroveň dopravy.
Záměr bude mít přijatelný negativní vliv na estetické
kvality území (nové PHS, kácení porostů, snížení
rekreační atraktivity území, zásah do hodnot
přírodního parku).
Záměr bude mít vliv na krajinný ráz,který je v daném
území chráněn statutem Přírodního parku.
Předpokládá se pozitivní vliv.

+

4

+

4
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Přijatelnost
Popis
zásahu
Celkové
4

Ovlivnění okrajových oblastí přilehlých měst a obcí
hlukem a imisemi.
Předpokládá se zhoršení rekreační kvality území,
naopak zlepšení dopravní obslužnosti.
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Návrh záměru splňuje svůj účel, umožní spojení ČR a SR, zvýší bezpečnost provozu a převezme
část dopravy (tranzitní i místní) projíždějící v současnosti obcemi včetně Zlína.
Celkově lze konstatovat, že trvalé negativní vlivy představuje především nutnost demolic a
ovlivnění krajinného rázu, které jsou však vzhledem k významu stavby akceptovatelné. Dalším
významným negativním vlivem je hluk z dopravy v současných klidových oblastech (okraje
obcí), který je ve většině případů omezován protihlukovými stěnami na úroveň hygienických
limitů, v některých případech to však není bohužel reálné. Vzhledem ke snížení hlukové zátěže
v centrech obcí by tato skutečnost měla být tolerována.
Během výstavby budou vlivy přiměřené rozsahu výstavby. Velký problém však představuje
staveništní doprava v úseku Vizovice – Horní Lideč, kde je špatný přístup na stavbu. V této části
také vznikne velký přebytek výkopů, jehož uložení není prozatím vyřešeno a jehož přeprava
bude zatěžovat obce na přepravní trase.
Vliv záměru na jednotlivé obce
Obec
Část obce
Zlín, Malenovice
Fryšták
Horní Ves
u Fr.
Vítová
Lukov
Zlín

Velíková
Štípa
Klečůvka

Hrobice
Ostrata

Hvozdná
Březová
Slušovice
Veselá
Lípa

Lípa

ZádveřiceRaková

Zádveřice

Vizovice

Vizovice

PRAGOPROJEKT, a.s.

Vliv záměru
Obce mimo dosah R49, doprava na silnici I/49 se významně sníží o 37 %.
Doprava na silnici II/489 klesne o 23 %, mírně se sníží hluk u této silnice, naopak se
mírně zvýší hluk u domů nejbližších k R49, celkově se situace mírně zlepší.
Doprava na silnici II/489 na okraji obce klesne o 23 %, podmínky v obci se
v podstatě nezmění.
Doprava na silnici II/489 klesne o 23 %, mírně se sníží hluk v průtahu silnice obcí,
zvýší se hluk na jižním okraji obce (zhruba na stejnou hodnotu jako v obci) limity
budou dodrženy.
Doprava na silnici III/4911 na severním okraji obce klesne o 50 %, klesne zde i hluk,
na jižním okraji obce se hluk zvýší, limity budou dodrženy.
Doprava na silnici II/491 klesne o 6 %, což se prakticky neprojeví, na severním okraji
obce se hluk zvýší, limity budou dodrženy.
Vliv R49 se v obci nijak významně neprojeví.
Doprava na silnici III/4911 v průtahu obcí klesne o 50 %, klesne zde i hluk.
Pro ochranu jižního okraje obce bude na R49 postavena PHS pro dodržení hlukových
limitů, přesto bude u jednoho objektu hluk mírně nadlimitní.
Vzhledem k vedení komunikace zářezem existuje potenciální riziko ovlivnění
domovních studní u rekreačních objektů (závisí na hloubce studní).
Doprava na silnici II/491 klesne o 61 %, poklesne zde i hluk, na severním okraji obce
se hluk zvýší, limity budou dodrženy, chatová osada je kryta zářezem a lesem.
Doprava na silnici III/4911 na okraji obce klesne o 50 %, na obec to bude mít ale
minimální vliv, na JZ okraji obce se hluk zvýší, limity budou dodrženy.
Doprava na silnici II/491 od Hvozdné klesne o 61 %, směrem na Lípu pouze o 2 %,
hlukové poměry v obci se prakticky nezmění, limity z hluku z R49 budou dodrženy,
demolice dvou chat západně od obce.
Souběhem silnic R49 a II/491 dojde ke zvýšení hluku ve východní části obce, přes
realizaci PHS bude ekvivalentní hladina hluku nadlimitní, demolice jednoho objektu
u sil. II/491.
Na silnici II/491 doprava stoupne o 47 %, na silnici I/49 klesne o 40 %, zdroje hluku
jsou zde hlavně železnice i stávající silnice, celkově hluk díky PHS na R49 mírně
poklesne.
Při červené variantě bude prakticky po celé délce zástavba severně i jižně od R49
chráněna PHS, u nejbližších objektů však nebudou přesto limity dodrženy, navíc
dojde k výraznému hlukovému zhoršení v centrální části obce u stávajících silnic
(zvýšení dopravy až 3,5x v důsledku neexistence křižovatky Zádveřice), budou
demolovány 2 obytné domy a 23 dalších budov.
Při hnědé variantě budou objekty severně od R49 více hlukově zatíženy (hlukem ze
silnice I/49 bez PHS), v centrální části však nedojde ke zhoršení, budou demolovány
4 obytné domy a 30 dalších budov.
Doprava v centru obce klesne o 50 % (na I/49 i I/69), směrem na východ až o 80 %,
s tím se výrazně sníží i hluková zátěž, negativní vlivy dopravy se projeví zejména na
jižním okraji města, v Lázeňské, Dělnické, případně Lípové ulici. Přes návrh PHS
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Část obce

Lhotsko

Bratřejov

Bratřejov

Pozděchov

Prlov
Valašská Polanka Valaš.Polanka
Lužná
Lidečko
Tichov
Lačnov
Horní Lideč
Valašské Příkazy
Střelná
Študlov

Lužná
Lidečko

Vliv záměru
nebudou u nejbližších objektů k R49 dodrženy hlukové limity. červená varianta
předpokládá demolici 1 obytného domu a 7 dalších objektů, fialová varianta pak 8
obytných domů a 7 dalších objektů.
Vliv zářezů na vodní zdroje pod zářezovým tělesem bude negativní zejména v úseku
km 35,95 – 36,44. V ostatní trase se nepředpokládají rozdílné vlivy variant – malý až
bezvýznamný vliv na možné zdroje podzemní vody.
Doprava v průjezdu obcí po silnici I/49 klesne až o 80 %, tomu odpovídá pokles
hluku až o 10 dB, na jižním okraji obce hluk stoupne od dopravy na R49, ale i bez
PHS budou hlukové limity dodrženy.
Poternciální riziko ovlivnění zdrojů podzemní vody je srovnatelné pro obě varianty
(základní, oranžová) – předpokládá se málo významný vliv na podzemní vodu
v horninovém masivu.
Doprava po silnici I/49 v severní části obce klesne až o 80 %, s tím poklesne
významně i hluk z dopravy, v jižní části obce u nejbližších soliterních domů nebudou
i přes návrh PHS limity hluku z R49 dodrženy.
V části Na Chrámečném budou i přes návrh oboustranných PHS v nejbližších
objektech překročeny limity hluku v obou variantách.
Demolici jednoho obytného domu s hospodářskými budovami si vyžádá světle modrá
varianta.
Rozhodujícím způsobem budou negativně ovlivněny zdroje podzemní vody v osadě
pod objektem zářezu. Ovlivnění vodních zdrojů u sv. modré varianty, která na rozdíl
od červené vede komunikaci po mostních objektech, se nepředpokládá. Červená var.
(tunel Bratřejov) představuje potenciální riziko dočasného ovlivnění.
Doprava po I/49 v průjezdu obcí poklesne až o 80 %, s tím poklesne významně i hluk
z dopravy, přes návrh PHS budou u domů nejbližších k R49 překročeny limity hluku.
Při červené variantě je nutno demolovat 2 obytné domy (podle KN) a 9 dalších
objektů, při světle modré variantě pak 2 obytné domy a 3 další objekty, ve světle
modré variantě bude odtraněn lyžřaský vlek.
V případě základní varianty bude negativně ovlivněn rezervní vrt HV3, snížení
infiltrace do HG struktur povede k částečnému snížení vydatnosti studní HV1 a HV2.
Sv. modrá var. nezasáhne vrt HV3, ovlivnění vrtů HV1 a HV2 se předpokládá
přechodné negativní.
Doprava po I/49 v průjezdu obcí poklesne až o 80 %, s tím poklesne významně i hluk
z dopravy.
Doprava stoupne téměř o 90 %, měla by však být převedena na novou silnici I/57
mimo obec.
Doprava poklesne o 70 %, s tím se zmenší i negativní vlivy dopravy.
Doprava poklesne o 70 %, s tím se zmenší i negativní vlivy dopravy.
Obec nebude nijak ovlivněna.
V současnosti klidné prostředí bude významně ovlivněno, hluk z dopravy na R49
však nebude přesahovat stanovené hygienické limity.
V obci na silnici I/49 poklesne doprava o cca 70 %, na silnici I/57 pak o 33 %, což
přispěje ke zklidnění obce, u domů na západním okraji obce se hluková hladina zvýší,
budou však dodrženy hygienické limity.
Centrální část obce nebude záměrem ovlivněna, v severní části obce budou objekty
ochráněny PHS, v místech vypočteného vyššího hluku je dominantním zdrojem
železnice.
V průtahu obcí poklesne doprava o 75%, objekty na jižním okraji obce nebudou
zasaženy nadlimitním hlukem z R49, dominantní je zde železnice. U hranic se SR
bude nutno demolovat celkem 5 objektů.
Na severním okraji obce se zvýší hladina hluku z R49, i bez PHS však budou
dodrženy hygienické limity.

Podrobné zhodnocení vlivů na jednotlivé složku přírodního prostředí je provedeno v kap. D.I.
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Posouzení variant
Varianty Lípa
Obě varianty vykazují prakticky stejné vlivy, rozdíly jsou velmi mírné až nevýznamné, z důvodů
vlivů na životné prostředí lze preferovat variantu zelenou, která má o 20 % nižší nároky na
kácení. Rozhodující však bude dopravní účelnost řešení.
Varianty Zádveřice
Obě varianty vykazují prakticky stejné vlivy na ekosystémy. Rozdílné jsou vlivy související
s dopravou, která je ovlivněna rozdílnými způsoby organizace dopravy (technické řešení
variant), kdy jako méně příznivá vychází varianta základní. Varianta hnědá má však větší nároky
na zábor půdy a zvětšuje rozsah demolic.
Vzhledem k tomu, že u varianty základní byla zrušena MÚK Zádveřice, která řešila napojení
obce na R49, jeví se jako výhodnější varianta hnědá s menším vlivem dopravy na intravilán
obce, případně se snížením počtu demolic na jižní straně R49 (zárubní zdi).
Varianty Vizovice
Hodnocení vychází v tomto případě zejména z hlediska ovlivnění širšího zájmového území, což
je dáno neexistencí MUK v případě fialové varianty. To vede k (negativnímu) ovlivnění
dopravou generovaných vlivů na území Vizovic i Zádveřic.
Varianta tunelu je šetrnější z hlediska vizuálního, potažmo z hlediska estetické hodnoty krajiny,
ale i z hlediska narušení krajinného rázu, vyžaduje však více demolic. Varianta červená však
nepředstavuje takové vlivy na krajinný ráz, které by daly důvod k jejímu jednoznačnému.
Vzhledem k účelu záměru – tedy mj. převzít co nejvíce dopravy ze stávající silnice I/49 je
výhodnější základní červená varianta.
Varianty Lhotsko + Bratřejov
Vzhledem k nevýznamným rozdílům není odůvodněné důsledně preferovat některou z variant.
Základní červená varianta je vedena dále od centra obce, ale prochází ve větší blízkosti
rozptýlené zástavby Na Chrámečném. Z hlediska dopravního je tato varianta vhodnější.
Vlivy na krajinný ráz a ostatní přírodní charakteristiky nejsou v tomto úseku limitující, celkově
se však jako mírně vhodnější jeví varianta základní.
Varianty Pozděchov
Obě varianty představují silný zásah do krajinného rázu. Základní (červená) zasahuje více do
přírodních hodnot krajinného rázu, na území přírodního parku a do VKP. Světle modrá negativně
ovlivňuje estetické hodnoty, bude viditelnější.
Základní červená varianta představuje podstatně větší zásah do lesních ekosystémů, které jsou
součástí nadregionálních a regionálních prvků ÚSES.
Obě varianty procházejí ochranným pásmem vodních zdrojů Pozděchov, lze předpokládat, že
základní červená varianta bude mít na tyto zdroje větší negativní vliv.
Z hlediska obcí je vhodnější varianta vzdálenější, tedy červená. Rozsah demolic je srovnatelný,
ve světle modré variantě se naskýtá možnost snížit jejich počet úpravou trasy, ale objekty
v tomto případě zůstanou v těsné blízkosti silnice. Nepříznivě vyznívá pro světle modrou
variantu nutnost likvidace lyžařského vleku.
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Z hlediska celkového hodnocení varianta stojí proti sobě vlivy na obyvatelstvo a vlivy na
přírodní prvky. Obě varianty jsou realizovatelné, přesto však považujeme jako mírně vhodnější
variantu základní červenou vzdálenější od obce.
Varianty MÚK Horní Lideč
Celkem jednoznačně vychází jako vhodnější varianta základní, tedy trubková křižovatka, která
bude v krajině působit méně výrazně
Návrh odpočívek
Realizace odpočívek na dvou lokalitách Vizovice a Lačnov nadstandardní a podle příslušných
předpisů není nutná.
Vlivy navržených oboustranných odpočívek vycházejí z jejich lokalizace. Odpočívka Vizovice
je umístěna do větší blízkosti zastavěných území (Vizovice, Lhotsko – vzdálenost cca 350 m),
vyjma zásahu do vodního toku a jeho břehového porostu nepředstavuje významný zásah do
přírodního prostředí a estetické kvality krajiny. Logicky však přináší negativní vlivy pro
obyvatelstvo okrajových částí zmíněných obcí.
Odpočívka Lačnov je od zástavby obce Lačnov (vzdálenost cca 800 m vzdušnou čarou) vhodně
oddělena terénem (kopcovitá krajina) . Je však situována do blízkosti Lačnovských rybníků a
významně zasahuje do polní cesty lemované zbytky aleje s keřovým podrostem, která v daném

Opatření navržená ke snížení negativních vlivů záměru
Opatření navržená v rámci TS, případně doplněná v jednotlivých kapitolách EIA jsou
znázorněna v grafické příloze A.5.


Pro ochranu přilehlé zástavby jsou v potřebné míře navrženy protihlukové stěny, které sníží
nepříznivé vlivy komunikace na akustickou situaci.



Pro ochranu vod jsou navrženy retenční nádrže s instalovanými filtry, sedimentačními
jímkami či odlučovači norných stěn.



Prostupnost jak pro obyvatelstvo, tak pro organizmy zajišťují v celé délce mostní objekty,
případně tunely.



V místech ohrožených sesuvy jsou navržena opatření pro stabilitu zemního tělesa.

Negativní vlivy provozu i výstavby lze snížit opatřeními, uvedenými v kap. D.IV. Jsou rozdělena
na:
 Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP)
 Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
 Opatření pro fázi provozu záměru
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Závěr
Z porovnání varianty nulové a varianty nové komunikace vyplývá, že převedením dopravy
na R49 dojde v obcích podél silnic I/49, II/489, II/491 i I/69 k většímu či menšímu snížení
hlukové a imisní zátěže z dopravy. Naopak na okrajích obcí přilehlých k záměru dojde ke
zvýšení hlukového zatížení z dopravy na R49, které v některých případech vyvolá nutnost
výstavby protihlukových stěn.
Záměr je navržen tak, že se nedotýká žádných zákonem chráněných území, částečně však
prochází přírodními parky Hostýnské vrchy a Vizovické vrchy. Negativní vlivy představuje
především zásah do ekosystémů, vodních toků a zábor půdy, záměr se dotkne řady prvků ÚSES
a VKP, negativní působení je snižováno návrhem mostů a tunelů, které přispívají i k prostupnosti
území pro faunu.
Z hodnocení jednotlivých variant vyplývá, že základní (červená) varianta je vhodným řešením
se zařazením varianty hnědé v Zádveřicích. Pokud by však bylo možné realizovat na červené
variantě křižovatku Zádveřice, byla by vhodnější červená varianta.
U Lípy bude nezávisle na předkládaném hodnocení rozhodovat vhodnější dopravní řešení.
Celkově je však nutno uvést, že rozdíly v hodnocení jsou malé a především v Bratřejově a
Pozděchově lze akceptovat i variantu tmavě modrou a světle modrou.
Přestože je záměr posuzován jako celek a jako takový je realizovatelný, je nutné zdůraznit, že
nejméně problémů má stavba 4902.2, která výrazně zlepší dopravní poměry na silnici I/49
v Malenovicích a Zlíně.
V dalším průběhu, především ve stavbách 4903 a 4904, se jeví jako největší problém nedořešené
uložení a manipulace s přebytečnou zeminou z výkopů.
Při hodnocení nebyly zjištěny skutečnosti, které by vylučovaly realizaci záměru. Při dodržení
navrhovaných opatření lze předpokládat, že negativní dopady na životní prostředí budou na
přijatelné úrovni a budou kompenzovány pozitivními přínosy, záměr je tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí realizovatelný.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

306

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.

.

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

PRAGOPROJEKT, a.s.

307

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

ČÁST H PŘÍLOHY
Grafické přílohy dokumentace
A.1
A.2.1
A.2.2
A.3.1
A.3.2
A.4
A.5.1
A.5.2

Přehledná ortofotomapa
Příroda, krajina a geofaktory – západ
Příroda, krajina a geofaktory – východ
Osídlení, kulturní a historické hodnoty území – západ
Osídlení, kulturní a historické hodnoty území – východ
Půda a půdní pokryv
Návrh opatření – západ
Návrh opatření – východ

1 : 25 000
1 : 15 000
1 : 15 000
1 : 15 000
1 : 15 000
1 : 25 000
1 : 15 000
1 : 15 000

Samostatné přílohy
B.1 Dopravně-inženýrské podklady
B.1.1 Dopravní zatížení silniční sítě
B.1.2 Technické výkresy
B.2 Hluková studie
B.3 Rozptylová studie
B.4 Vlivy na zdraví
B.5 Krajina
B.5.1 Posouzení fragmentace a migrační propustnosti
B.5.2 Vlivy na lesy
B.6 Geofaktory
B.6.1 Hydrogeologický posudek a sanační opatření
B.6.2 Hydrotechnické posouzení
B.7 Biologické hodnocení
B.8 Předběžný dendrologický průzkum
B.9 Vliv na krajinný ráz
B.10Archeologické lokality a nálezy
Vyjádření úřadů
Následující přílohy jsou uvedeny v plném znění:
Stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Zlínského kraje podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb. (vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti)
Vyjádření dotčených stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Fryšták
Zlín
Slušovice
Vizovice
Vsetín
Valašské Klobouky
Horní Lideč
Přehled připomínek k oznámení a jejich vypořádání
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Přehled připomínek k oznámení a jejich vypořádání
V Tab. 108 jsou shrnuty připomínky k oznámení a požadavky na zpracování průzkumů, studií,
posouzení apod. Ve sloupci vypořádání je uveden odkaz na kapitolu EIA, případně přílohu, ve
které je tento požadavek zpracován, případně je uveden krátký komentář k požadavku.
Tab. 108 Vypořádání připomínek k oznámení
Účastník

Připomínka/požadavek

Vypořádání

Zpracovat jednu dokumentaci pro stavby 4902.2,4903, 4904 a 4905 rychlostní silnice R49

MŽP EIA

Obec Březová
Město
Slušovice
Obec Veselá
Obec
ZádveřiceRaková

Předkládaná dokumentace
Kap. D.I.4, příl. B.6.2 a
Ochrana podzemních a povrchových vod a vodních toků
B.6.3
Kap. D.I.1, D.I.2, D.I.3,
Hluková a rozptylová studie, hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
příl. B.2, B.3, B.4
ochrana přírody a krajiny – fauna, flóra a ekosystémy, prostupnost krajiny při migraci živočichů Kap. D.I.7, D.I.8, příl.
s důrazem na oblast mezi obcemi Pozděchov a Lačnov, vliv na krajinný ráz
B.5.1, B.7, B.8, B.9
Vyhodnocení možnosti posunu silnice jižním směrem podle požadavku obce Březová
Technická studie
Vyhodnocení možnosti sloučení vedení R49 s I/49 v k.ú. Zádveřice
Řešeno variantně
Vyhodnocení možnosti vedení silnice v k.ú. Zádveřice v uzavřeném profilu nebo v zářezu
Kap. D.I.3
Vyhodnocení možnosti trasování silnice R49 neobydleným územím mezi částmi Zádveřice a
Kap. B.I.5
Raková
Vyhodnocení možnosti posunu konce stavby 4902.2 a začátku stavby 4903 na hranici k.ú.
Kap. B.I.5
Zádveřice
Vyhodnocení možnosti posunu silnice na severní okraj obce Lhotsko případně sloučení vedení
Kap. B.I.5
R49 s I/49 v k.ú. Lhotsko,
Vyhodnocení možnosti posunu silnice mimo zastavěné území části obce Bratřejov - Chrámečné
Řešeno variantně
Vyhodnocení možnosti posunu silnice mimo ochranné PHO nádrže Pozděchov
Řešeno variantně
Vyhodnocení možnosti vedení silnice pod Vizovicemi tunelem
Řešeno variantně
Vyhodnocení možnosti vedení silnice v trase Pozděchov - Luzná - Horní Lideč
Kap. B.I.5
Požadavek na posunutí silnice R49 jižním směrem ke komunikaci II/491.
Technická studie
Vybudovat v úseku v k.ú. Březová protihlukovou stěnu.
Kap. D.I.3, příl. B.2
zpracovat hlukovou studii a realizovat protihlukové stěny.

Kap. D.I.3, příl. B.2

Kap. D.I.1, D.I.2, D.I.3,
Zjistit vlivy na zdraví obyvatel, zejména nepříznivé účinky hluku a znečištění ovzduší, následná
příl. B.2, B.3, B.4, veřejné
opatření konzultovat s Obecním úřadem Veselá, navrhované protihlukové stěny optimalizovat.
projednání
Doložit, jaký vliv bude mít působení veškerých vznikajících emisí a prachových částic na
Kap. D.I.2, příl. B.3
obyvatelstvo.
Posoudit vliv realizace i cílového provozu liniové stavby na statiku rodinných domků v blízkosti
Kap. D.I.3
stavby a okolí
Doložit, jak budou vypořádány negativní sociální a ekonomické dopady na obec ZádveřiceKap. D.I.1
Raková.
Posoudit variantní řešení:
sloučení R49 a stávající I/49 v místech jejich souběhu, trasu vést v uzavřeném profilu nebo
Kap. B.I.5, D.I.3
v zářezu + ochranný val výšky min. 5 m,
trasu v oblasti Zádveřic vést neobydleným územím mezi částí Zádveřice a částí Raková).
Současná navrhovaná protihluková opatření pouze po pravé straně R49 způsobí navýšení
hlukových emisí (odrazový efekt) – navrženo řešení variantním vedením trasy (viz předchozí Kap. D.I.3, příl. B.2
připomínka).
Častý výskyt inverzních teplot a nepříznivého směru větrů – doložit na základě měření, že se
výstavbou a provozem stavby 4903 nezhorší množství a koncentrace emisí a jejich vliv na Kap. D.I.2, příl. B.3
blízké, ale i vzdálené okolí.
Zpracovat geologický průzkum v části Drahy dokládající, že nedojde k sesuvu zeminy a k Kap. D.I.6, D.IV, příl.
následnému ohrožení statiky přilehlých staveb.
B.6.1
Doložit údaje o kvalitě a množství podzemních vod v ploše stavby a blízkém okolí a kvalitu
Kap.D.I.4, D.IV, příl.
vody před prováděním stavebních prací. Množství a kvalita spodních vod nesmí být stavbou
B.6.3
zhoršena.
Posoudit dopady melioračních, odvodňovacích, podpůrných a ostatních souvisejících staveb na
Kap. D.I.8, příl. B.9
krajinný ráz.
Provést komplexní zhodnocení vlivu faktorů znečisťujících půdní fond (olej, těžké kovy aj).
Kap. D.I.5.
Posoudit vlivy hluku vznikajícího jak při realizaci, tak při provozování stavby na obyvatelstvo v
Kap. D.I.3, příl. B.2
blízkém i vzdálenějším okolí stavby.
Posoudit vliv světelných emisí na životní prostředí.
Kap. D.I.3
Rozhraní staveb 4902.2 a 4903 posunout na hranici katastru obce Zádveřice-Raková - západ.
Kap. B.I.5
Doložit oprávněnost realizace záměru nové čtyřproudé rychlostní komunikace zejména s Kap. B.I.5, B.II.4, příl.
ohledem na vývoj intenzity dopravy v úseku Lípa - Pozděchov.
B.1.1
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Připomínka/požadavek

Vypořádání

Zpracovat biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb. se zahrnutím
problematiky dopadu na chráněné organizmy; zhodnotit výši ekologické újmy zásahy do ÚSES
ve všech třech původních variantách, také s ohledem k zabezpečení ekologické stability krajiny v
klidové zóně Přírodního parku Vizovické vrchy.
Doplnit podklady o dokumentaci „Rychlostní komunikace R49 Hulín - Bratřejov, Posouzení
vlivů koncepce na životní prostředí, Transconzult, s.r.o., Hr. Králové, leden 1998" a o stanovisko
MŽP k této koncepci.
Posoudit dopady dělícího efektu stavby, vyřešit problematiku přechodů nebo podchodů pro
obyvatele a zvěř z „odříznutých částí“.
Vyhodnotit vlivy na zdraví obyvatelstva a zejména dětí, věnujících se sportu a aktivnímu
odpočinku ve sportovním areálu TJ Zádveřice, který bude v bezprostřední blízkosti stavby.
Zároveň zahrnout do posouzeni stavby 4903 řešení alternativního umístění ploch pro sport a
rekreaci obyvatel včetně dětského hřiště.
Do dokumentace zahrnout vliv stavby na rozpracované i plánované obecní akce (výstavba
kanalizace a vodovodu). V rámci stavby 4903 vyřešit protlaky popř. jiné zabezpečení pro
možnost provedení kanalizace a vodovodu v části obce „Drahy", Horní a Dolní Trávníky.
Část tělesa silnice R49 bude v západní části obce tvořit i hráz suchého poldru pro vodní dílo
Slušovice – v dokumentaci zpracovat analýzu dopadů této skutečnosti na zabezpečení ochrany
majetků občanů proti povodni (riziko, že v poldru nebude možné uzavřít pojistné smlouvy).
Doložit, jak budou chráněny stávající studny – zdroje pitné vody.
Komplexně vyhodnotit vlivy na chráněnou chatovou a klidovou oblast v obci.
Změnit názvy jednotlivých etap stavby 4902.2 a 4903 (Fryšták - Lípa a Lípa - Pozděchov) na
Fryšták - Zádveřice-Raková , resp. Zádveřice-Raková – Pozděchov.
Kritizováno posouzení pouze jedné varianty.
Protihluková opatření řešit komplexně pro R49 i stávající I/49 (současná navrhovaná
protihluková opatření pouze po pravé straně R49 způsobí navýšení hlukových emisí (odrazový
efekt)
Řešit problematiku znečištění ovzduší prachovými částicemi a problematiku inverzních situací
v zimním období.
Možnost ovlivnění vydatnosti a kvality pitné vody v domovních studních výstavbou a provozem
R49 (odtěžení svahových sedimentů v zářezu, průsaky posypových materiálů při zimní údržbě
komunikace, průsaky ropných a jiných látek); ovlivnění povrchových vod.
Vypracovat studii odhlučnění mostních těles.
Zpracovat koncepci řešení případné havárie a následné kontaminace půdy.
Uvést objízdné trasy, řešení stavebního dvora, místa pro dočasnou skládku zeminy.
Řešit přesun chovných zvířat na pozemky na opačných stranách komunikace.
Řešit znečištění a znehodnocení zemědělské půdy v blízkosti komunikace (těžké kovy, ropné
látky, chloridy).
Zpracovat detailní přírodovědecký průzkum ve všech ročních obdobích.
Posuzována pouze jedna varianta, která výrazně poškozuje krajinný ráz – vypracovat alternativní
varianty trasy severním, resp. jižním okrajem obce Lhotsko (odkaz na dokumentaci „Rychlostní
komunikace R49 Hulín – Bratřejov, Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí“,
Transconsult s.r.o., Hr. Králové, leden 1998 – zde doporučena varianta III/D – „hnědá“).
Vypracovat studii dokládající opodstatněnost výstavby komunikace s ohledem na intenzitu
dopravy v úseku Vizovice – Pozděchov a v návaznosti na připravovanou modernizaci a
elektrizaci stávající železniční tratě Otrokovice - Vizovice a dostavbu tratě z Vizovic do
Valašské Polanky.
Do hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva zahrnout také vyhodnocení vlivu přípravy
Obec Bratřejov komunikace a její stavby na psychiku obyvatel, jejich mobilitu, vznik komunikačních bariér,
zpřetrhání vazeb na části obce, na volnou krajinu.
Stavbu R49 připravovat k realizaci až k r. 2035, kdy mají být intenzity dopravy adekvátní
realizaci čtyřpruhu a kdy by tedy mohla být její realizace opodstatněná. Uvést intenzity dopravy
na R49 v r. 2035. Vypracovat studii dokládající opodstatněnost výstavby komunikace s ohledem
na intenzitu dopravy v úseku Vizovice – Pozděchov a v návaznosti na připravovanou dostavbu
a elektrifikaci stávající železniční tratě Otrokovice - Vizovice - Valašská Polankay.
Řešit problematiku znečištění ovzduší prachovými částicemi a problematiku inverzních situací
v zimním období. V rozptylové studii vyhodnotit kromě škodlivin uvedených v Oznámení také
koncentrace benzenu a benzo{a)pyrenu a vliv těkavých organických látek z dopravy na vznik
přízemního ozónu.
Vyhodnotit a navrhnout kompenzace v důsledku poklesu hodnoty nemovitostí poblíž komunikace
R49 (ve vzdál. cca 300 m).
Všechny stavby sloužící k bydlení ve vzdálenosti cca 500 m odhlučnit výměnou oken a úpravou
fasád.
V případě demoličního výměru v důsledku stavby R49 zajistit těmto lidem slušné bydlení a
kompenzaci za ztrátu majetku.
Možnost ovlivnění vydatnosti a kvality pitné vody v domovních studních výstavbou a provozem
R49 (odtěžení svahových sedimentů v zářezu, průsaky posypových materiálů při zimní údržbě
komunikace, průsaky ropných a jiných látek); ovlivnění povrchových vod. Doložit
hydrogeologický posudek pro posouzení možnosti kontaminace podzemních vod.

Obec Lhotsko
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Kap. D.I.7, příl. B.7, B.8,
B.5.2
Kap. D.V.
Kap. D.I.1, D.I.7, příl.
B.5.1.
Kap. D.I.1, příl. B.4
Detaily v dalších stupních
PD
Poldr a silnice jsou
nezávislé projekty. Kap.
D.I.4., příl. B.6.2
Kap. D.I.5, příl. B.6.3
Kap. D.I.2, D.I.3, příl.
B.2, B.3
Mimo rozsah EIA
Kap. D.I.5, D.I.6
Kap. D.I.3, příl. B.2
Kap. D.I.2, příl. B.3
Kap. D.I.4., D.IV, příl.
B.6.3
Kap. D.I.3, příl. B.2
Kap. B.III.5
Kap. B.II.4, B.I.6, D.I.5,
bez ZOV více nelze
Kap. D.I.1
Kap. D.I.5
Příl. B.7
Kap. B.I.5, B.I.6

Kap. B.I.5 - Příslušná
usnesení vlády a ZÚR
Kap. B.I.1

Kap. B.II.4 - Příslušná
usnesení vlády a ZÚR

Kap. D.I.2, příl. B.3
Kap. D.I.1
Kap. D.I.3, příl. B.2
Kap. D.I.1
Kap. D.I.4., D.IV, příl.
B.6.3

PRAGOPROJEKT, a.s.

319

R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR

Účastník

Připomínka/požadavek

Vypořádání

Biologické hodnocení provést na všech dotčených vodních tocích, plochách ÚSES, VKP, příp.
jinak cenných lokalitách. Biologické hodnocení musí obsáhnout celé vegetační období.
Vypracovat akustickou studii, která bude řešit konkrétní úseky stavby ne hlukovými stěnami, ale
osázenými zemními valy, tunely, tubusy a rovněž bude řešit odhlučnění mostních těles.
Konkretizovat vliv stavby na místa s obytnou zástavbou z hlediska hluku, emisí, doby trvání
výstavby a eventuelně jiných omezení (například dopravních).
Zpracovat koncepci řešení případné havárie a následné kontaminace půdy.
Uvést objízdné trasy, řešení stavebního dvora, místa pro dočasnou skládku zeminy. Konkretizovat
napojení přerušených polních cest po stavbě komunikace.
Řešit přesun chovných zvířat na pozemky na opačných stranách komunikace.
Řešit znečištění a znehodnocení zemědělské půdy v blízkosti komunikace (těžké kovy, ropné
látky, chloridy).
Zpracovat detailní biologické hodnocení včetně přírodovědného průzkumu ve všech ročních
obdobích, zmapovat migrační trasy obojživelníků a savců s návrhem opatření.
Vyhodnotit podrobně vliv průchodu komunikace přes souvislé lesní porosty na tyto porosty.

Příl. B.7
Kap. D.I.3, příl. B.2
Kap. D.I.5
Kap. B.II.4, B.I.6, D.I.5,
bez ZOV více nelze
Kap. D.I.1
Kap. D.I.5
Příl. B.7
Kap. D.I.5, D.I.7,
B.5.2

příl.

Stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905 sloučit do jednoho procesu posuzování (zpracovat jednu
Předkládaná dokumentace
dokumentaci EIA).
Vypracovat srovnávací studii, která by vyhodnotila alternativní varianty trasy komunikace R49.
Kap. B.I.5
Vyhodnotit vlivy na krajinný ráz (zpracovat autorizovanou osobou).
Příloha B.9
Požadavek není relevantní
Vyhodnotit vlivy osvětlení komunikace a vozidel na zvěř a obytnou zástavbu.
(viz. zákon č 86/2002 Sb.
v pl. znění)
Provést inženýrsko-geologický průzkum a vyhodnotit možnost sesuvů.
Kap. D.I.6, příl. B.6.1.
Konstatování, že návrh komunikace R49 je v přímém rozporu s ustanoveními, týkajícími se
Kap. D.I.7 , B.I.9
přírodních parků – zákon č. 114/1992 Sb., § 12, odst. l, 2, 3, 4.
Požadavek veřejného projednávání navazujícího procesu EIA týkajícího se záměru výstavby R49
Součást procesu
v k.ú. Bratřejov.
Neohrozit jakost a stav vodních zdrojů na území obce používaných jako pitná voda pro obyvatele Kap. D.I.4, D.IV, příl.
obce (obecní vodovod).
B.6.3
Splnit zákonné limity stanovené příslušnými právními předpisy pro každý jednotlivý typ
Kap. B.I.9, D.I.7
chráněného území v k.ú. Pozděchov.
Nejpozději do 1 roku od zahájení provozu staveb detailně prověřit účinnost protihlukových
Kap. D.I.3, D.IV
opatření.
Nesouhlas s používáním místní komunikace p.č. l932/l (silnice III.třídy) a navazujících
Obec
komunikací jako příjezdové cesty ke stavbám pro těžkou mechanizaci a nákladní automobily;
v případě, že nebude jiná možnost přístupu, provést veškerá hygienická měření týkající se otřesů, Kap. D.I.6, D.IV.
Pozděchov
hluku, emisí a jiného druhu obtěžování místního obyvatelstva a následně patřičná opatření,
případně odškodnění.
Veškeré přeložky sítí, zejména NN a VN, umístit do země.
Technické řešení
Prověřit vliv škodlivosti solí v posypových materiálech a jejich ekologickou likvidaci zejména v
Kap. D.I.4
úseku MÚK Pozděchov.
Zpřístupnit zbývající části lesa, rozdělené rychlostní komunikací, tak, aby dřevní hmota mohla
Kap. D.I.1
být přibližována lesními stroji pod vzniklými mosty na R 49.
Dodržet ochranu krajinného rázu - harmonicky začlenit těleso komunikace do krajiny bez
Kap. D.I.8, příl. B.9
rušivých vlivů (ozelenění náspů a zářezů zelení).
Obec Lačnov
Nesouhlas s umístěním oboustranné odpočívky Lačnov v km 51,200 – navrženo posunutí
Kap. D.I.5, D.IV
odpočívek blíž ke státní hranici Střelná - Slovenská republika.
V místě napojení přivaděče na R/49 a ve směru na hranici ČR-SR – trasu citlivě zasadit do
Obec
Horní
krajiny a maximálně eliminovat hlučnost provozu; v oblasti Lačnovských rybníků minimálně Kap. D.I.8, příl. B.9
Lideč
narušit ráz krajiny
V studii je uvedeno na straně 13, že vzdálenost od obytné zóny bude 200 m, jedná se o km 53,9 Vzdálenost bude menší,
až 54,5. Tuto vzdálenost požadujeme jako minimální, lépe alespoň 250 m od paty svahu nebo kap. C.II.1, D.I.3, příl.
zářezu. Současně při dodržení vybudování navržených protihlukových clon.
B.2
V km 53,5 a 53,9 řešit dešťové vody tak, aby nedocházelo k záplavám domků umístěných v
údolí. Vybudování komunikace zvýší množství nárazových vod. Tam, kde výškové poměry Kap. D.I.4, příl. B.6.2
umožní průjezd pod budovanou komunikací, požadujeme vybudování mostků.
Obec Valašské Přibližně v km 54 se nachází vodní zdroje – studny pro rodinné domky, které bude nutno řešit.
Příl. B.6.2
Studii napojení MÚK I/57 v k.ú. Horní Lideč řešit ve spolupráci s obcí Valašské Příkazy, které
Příkazy
Variantní řešení
se uvedené křížení nejvíce dotýká.
Zvážit možnost umístění odpočívky blíže MÚK I/57 –včetně plochy střediska správy a údržby
Kap. D.I.5, D.IV
rychlostních silnic. Tyto plochy řešit s výhledem tam, kde umístění
R49 omezí možnost zemědělského využití předmětných lokalit.
Zvážit možnost zalesnění pozemků kolem vybudované R49 v šíři 50 m v katastru obce Valašské
Kap. D.I.7
Příkazy, aby tak v budoucnu byly sníženy negativní dopady na životní prostředí v obci.
V okamžiku zprovoznění úseku R49 hranice ČR/SR - Horní Lideč požadujeme umístit na
současné komunikaci, která prochází středem obce, dopravní značení průjezd zakázán vozidlům Technické opatření do
Obec Střelná
nad 12 t, a to o z obou stran příjezdu do obce – zamezení snahám kamionů vyhýbat se podmínek kap. D.IV.
zpoplatněné komunikaci R49.
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R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

Připomínka/požadavek

Vypořádání

MŽP – odbor Vypracovat rozptylové studie včetně zhodnocení imisního pozadí. Součet porovnat s imisními
limity dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Rozptylové studie počítat pro následující polutanty:
ochrany
suspendované částice frakce PM10, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen a polycyklické
ovzduší
aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
V rámci EIA zhodnotit konkrétní vlivy stavby na režim povrchových a podzemních vod,
na jejich množství a kvalitu. Stavba prochází ochranným pásmem vodního zdroje pro obecní
vodovod Pozděchov.
Zájmové území se nachází v CHOPAV Vsetínské vrchy – vyjmenovány zákazy činností
MŽP – odbor v CHOPAV – prověřit;
obec Pozděchov – zásobena pitnou vodou z lokálních (domovních) studní, v rámci EIA zhodnotit
ochrany vod
konkrétní vlivy stavby na režim povrchových a podzemních vod, na jejich množství a kvalitu.
Vypracovat havarijní plán stavby podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
Pokud se jednotlivá dílčí opatření a záměry stavby budou týkat hraničních vod, bude nutné tento
záměr projednat v Česko-slovenské komisi pro hraniční vody.
MŽP – odbor Vyhodnotit zásahy do vzrostlé zeleně vč. návrhu projektu rekultivace zájmového území, a to
podle podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody a místně příslušným
ekologie
střediskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
krajiny a lesa

Kap. B.III.1, D.I.2, příl.
B.3
Kap. B.III.2, D.I.4, příl.
B.6.2, B.6.3
Kap. C.II.4, D.I.4
Kap. D.IV
Kap. D.II
Kap. D.I.7, příl. B.8

MŽP – odbor
Na základě provedených biologických průzkumů vyhodnotit vliv na floru, faunu a
zvláště
ekosystémy, a to s důrazem na výskyt zvláště chráněných druhů (ve smyslu vyhlášky MŽP č. Příl. B.7
chráněných
395/1992 Sb.) a jejich biotopy; navrhnout konkrétní opatření.
částí přírody
podrobněji popsat vliv bariérového efektu na migrační koridory v zájmovém území
podrobněji popsat nový režim v oblasti hraničního přechodu a jeho vliv na blízké okolí – zvýšení
celkové zátěže prostředí, přesvětlení okolí, zvýšení hluku a prašnosti aj.
Ministerstvo
V oblasti posuzování vlivů na přírodu doporučujeme spolupracovat s CHKO Strážovské vrchy
životního
Posoudit vliv záměru na lokality cenné z pohledu zájmů ochrany přírody (VKP, ÚSES apod.).
prostředí SR
Zhodnotit fragmentaci krajiny – především možné střety s migračními cestami živočichů.
Posoudit nezbytnost rozsahu navržených úprav vodních toků a také způsob jejich provedení
(zpevnění břehů).
Věcně a místně příslušným k vydání souhlasu k předloženému záměru z hlediska zákona
KÚ
Zlínského kraje č.289/1995 Sb., o lesích je dle § 48 odst. 3 zákona orgán státní správy lesů Magistrátu města
–
odbor Zlína, odboru městské zeleně.
Provést kontrolu stavu zaznamenaného ÚSES a provést jeho doplnění (např. křížení trasy
životního
regionálního biokoridoru poblíž Lukova).
prostředí
a
Z hlediska obecné ochrany přírody (krajinný ráz, zásah do VKP, zásah do lokálního ÚSES)
zemědělství
záměr posoudí věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody – Magistrát města Zlína, odbor
životního prostředí a zemědělství.
Předložený záměr „Rychlostní silnice R 49, stavba 4902.2 Fryšták - Lípa" nemůže mít významný
vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).
Respektovat a splnit požadavky a doporučení vzešlé z procesu projednávání změny územního
plánu a z procesu SEA.
Požadavek, aby se podkladem pro dokumentaci EIA stala stanoviska Krajského úřadu Zlínského
kraje, odboru ŽP a zemědělství související s projednáváním trasy R49 v územních plánech
dotčených obcí.
Územně plánovací dokumentaci změny č. 6 územního plánu obce Zádveřice - Raková je nutno
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Zpracovat podrobnou hlukovou studii s návrhem protihlukových opatření, stávající hlukové
pozadí ověřit měřením hluku; garantovat limitní hodnoty akustické zátěže pro denní i noční dobu
ve všech chráněných venkovních prostorech v dotčených sídelních
útvarech.
Zpracovat podrobnou rozptylovou studii.
Zpracovat studii hodnocení zdravotních rizik.
Opatření ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění.
Zhodnotit odtokové poměry, ovlivnění hydrologické a hydrogeologické situace zájmového
území.
Provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum, posouzení stability svahu a hydrogeologický
posudek.
Zhodnotit vlivy na krajinný ráz a obraz sídel v podrobné a komplexní studii.
Prověřit minimalizaci záborů ZPF a PUPFL.
Prověřit míru ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce ÚSES, navrhnout opatření k zajištění
migrační přístupnosti komunikace.
Prověřit kolize s hodnotnými plochami biotopů a stanovišť, zpracovat biologické hodnocení.
Minimalizovat vliv na krajinný ráz.
Řešit náhradu za demolice objektů pro bydlení, posoudit možnost narušení statiky stávající
zástavby.
Minimalizovat a kompenzovat zásahy do břehových porostů vodních toků.
Při změně funkčního využití území větší než 10 ha je třeba postupovat dle metodického pokynu
MZP ČR OOLP/1067/96/.
Pro zájmové území stavby zpracovat studii pozemkových úprav. Cílem pozemkových úprav je
mj. i zajištění přístupnosti pozemků, odtokových poměrů a účelové zemědělské dopravy.
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Kap. D.I.7, příl. B.5.1
Příslušné kapitoly
Kap. D.I.7
Kap. D.I.7, příl. B.5.1
Kap. B.I.4
Projednávání
dokumentace
Kap. C.II.7
Projednávání
dokumentace
Kap. H
Kap. B.I.5, D.V
Respektováno
Nerelevantní
Kap. D.I.3, příl. B.2
Kap. D.I.2, příl. B.3
Kap. D.I.1, příl. B.4
Kap. D.I.3
Kap. D.I.4, příl. B.6.2
Kap. C.II.6, D.I.6, D.IV,
příl. B.6.1, B.6.3
Kap. D.I.8, příl. B.9
Kap. D.I.5
Kap. D.I.7, příl. B.5.1
Příl. B.7
Příl.B.9
Do podmínek
Kap. D.I.4, D.I.7. D.IV
Kap. C.II.5
Kap. D.I.1, D.IV
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Dodržet požadavky nařízení vlády č. 148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, příp. možnost protihlukových opatření.
Zpracovat hlukovou studii, imisní studii a hodnocení zdravotních rizik a dále konkrétně řešit
dopady na jednotlivé složky ŽP.
Používat data ze sčítání dopravy v r. 2005, popř. aktualizovaná.
V případě dopadu stavby na pozemky PUPFL vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s
§ 14 odst, 1 zákona o lesích, zejména zdůvodnit a vyhodnotit předpokládané dopady stavby na
PUPFL, navrhnout způsob následné rekultivace a uspořádání po dokončení stavby.
Vyřešit migraci zvěře a ostatní bioty vhodnými techn. opatřeními, v lesních úsecích navrhnout
oplocení podél komunikace se 100 m přesahem mimo les.
Respektovat záplavové území Lutoninky a Dřevnice. Každá plánovaná zástavba v záplavovém
území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů, hloubky a rychlosti
vody a případné ohrožení stavby.
Před realizací záměru je investor povinen projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky
dotč. pozemků, zabránit škodám na pozemcích a porostech, zabezpečit řádné a šetrné zacházení s
kulturní vrstvou půdy, zajistit provedení rekultivace dotčených ploch a dodržet zásady ochrany
ZPF.
Navrhnout řešení střetů a zásahů do skladebných prvků ÚSES.
Zásah do 2 archeologických lokalit – postupovat v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č.
20/87 Sb., o státní památkové péči (již v době přípravy stavby prokazatelně oznámit tento záměr
Archeologickému ústavu ČR a umožnit mu provést na dotčeném území archeologický výzkum.
V následujících řízeních prověřit doporučení Povodí Moravy Brno, aby těleso komunikace
tvořilo současně hráz suchého poldru a bylo řešeno současně s vodním dílem „nádrž Slušovice
I“, která je v daném území uvažována.

KÚ Zlínského
kraje - OŽPZ

KÚ Zlínského
kraje - odbor
životního
prostředí
a
zemědělství

Kap. D.I.3, příl. B.2
Kap. D.I.1, D.I.2, D.I.3,
příl. B.2, B.3, B4
Příl. B.1.1
Kap. D.I.5, příl. B.5.2
Kap. D.I.7, příl. B.5.1
Kap. D.I.4, příl. B.6.2

Kap. D.IV
Kap. D.I.7
Kap. D.I.9, D.IV, příl.
B.10

Projednáno na jednání dne
3.12.08 na Krajském
úřadě Zlínského kraje
Obecně
vztah
mezi
Respektovat manipulační pás drobných vodních toků dle zákona č. 254/2001 Sb., který je 6 m od správcem vodního toku a
břehové čáry – týká se vodního toku Horský potok, který bude 2x křížen.
vlastníkem pozemku (§49
vodního zákona)
V dalších stupních dokumentace konzultovat řešení křížení s vodotečemi se Zemědělskou
Kap. D.IV
vodohospodářskou správou, Oblast povodí Moravy a Dyje.
Pro nutné asanační úpravy řešit náhradu za objekty pro bydlení. Posoudit možnost narušení
Kap. D.I.1, D.IV
statiky stávající zástavby při výstavbě komunikace.
Ochránit vodní zdroj pro obec Pozděchov (stavba se zčásti nachází v území jeho ochranného
Kap. D.I.4,
pásma).
Provést podrobný průzkum obratlovců, zejména ptáků a velkých vzácnějších savců (využít
Příloha B.7, konzultace na
místní znalce přírody, kteří mají větší množství dat z minulých let, nestačí jednoroční průzkum),
OŽPZ Zlín
vyhodnotit dopad na migraci velkých šelem a na ptáky a obojživelníky.
Z hlediska obecné ochrany přírody (krajinný ráz, zásah do VKP, zásah do lokálního ÚSES)
záměr posoudí věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody – Magistrát města Zlína, Městský Kap. B.I.9
úřad Vizovice a Městský úřad Vsetín.
Zkontrolovat stav a doplnit prvky ÚSES (RBC U Kotka v k.ú. Bratřejov – bylo tvarově upraveno
v souvislosti s průchodem trasy přes jeho část, změna je uvedena v generelu ÚSES pro okres Kap. C.II.7
Zlín, změna č. 1).
Podkladem pro dokumentaci EIA budou níže uvedená stanoviska Krajského úřadu Zlínského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k posouzení vlivů koncepce na životni prostředí
Kap. D.V.
(Změna č. 2B Územního plánu obce Lhotsko, Změna č. 6 ÚP obce Zádveřice - Raková a Změna
č. 12 ÚP sídelního útvaru Vizovice).
Zpracovat studii pozemkových úprav (mj. zajištění přístupnosti pozemků, odtokových poměrů a
Kap. D.I.1, D.I.4
účelové zemědělské dopravy).
V případě dopadu stavby na PUPFL vypracovat zdůvodnění a vyhodnocení dle § 14 odst. 1
Kap. D.I.5, D.IV, příl.
zákona o lesích, navrhnout případná alternativní řešení, způsob následné rekultivace a
B.5.2
uspořádání území po dokončení stavby.
Zahrnout do regulativů funkčního využití území, činnosti podmíněné – vedení turistických tras.
Kap. D.I.1
V projektové dokumentaci prověřit možnost výsadby zeleně v ochranném pásmu R49.
Kap. D.I.7, D.IV
Před realizací záměru je investor povinen projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky
dotč. pozemků, zabránit škodám na pozemcích a porostech, zabezpečit řádné a šetrné zacházení s
Kap. D.IV.
kulturní vrstvou půdy, zajistit provedení rekultivace dotčených ploch a dodržet zásady ochrany
ZPF.
U stavebních a demoličních odpadů vznikajících realizací projektu upřednostňovat jejich
Kap. B.II.3
využívání, a to zejména materiálové, před jejich odstraněním.
Pokud možno zachovat VKP Sirkovice II (minerální sirný pramen).
Kap. D.I.4, příl. B.6.2
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF –dodržet zásady ochrany ZPF dle § 4 a 8
zákona (zejména: projednat práce s vlastníky dotčených pozemků, zabránit škodám na
pozemcích a porostech, zabezpečit řádné a šetrné zacházení s kulturní vrstvou půdy, zajistit Kap. D.I.5, D.IV
provedení rekultivace dotčených ploch a požádat o souhlas k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6
zákona a souhlas s trasou dle § 7 odst. 3 zákona).
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích – navrhnout přesné rozmístění migračních průchodů
pro zvěř, včetně jejich rozměrových parametrů, hlavní konstrukční zásady a podrobný návrh Kap. D.I.7, příl. B.5.1
doprovodných opatření.
Z hlediska vodního zákona č. 254/2001 Sb. – ochránit vodní zdroj pro obec Pozděchov.
Kap. D.I.4, příl. B.6.2
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Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – provést podrobný průzkum
obratlovců, zejména ptáků a velkých vzácnějších savců (využít místní znalce přírody, kteří mají
větší množství dat z minulých let, nestačí jednoroční průzkum), vyhodnotit dopad na migraci
velkých šelem a na ptáky.
Požádat o stanovisko Městský úřad Vsetín, odbor ŽP, a to dle § 4 a § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
(krajinný ráz, zásah do významných krajinných prvků, zásah do lokálního územního systému
ekologické stability).
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší – v dokumentaci EIA vyčíslit bilanci emisí
CO, NOx, CxHy a PM10.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – s odpady nakládat v souladu se zákonem a s
Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje; nesouhlas s navrhovaným předáním asfaltu
případným zájemcům k dalšímu využití; kovy vytřídit, nemají být součástí směsného stavebního
odpadu; ukládání na skládku pouze v případech, kdy prokazatelně nebude možné odpad využít.

Magistrát
města Zlína –
odbor ŽP a
zemědělství
Magistrát
města Zlína –
odbor městské
zeleně

MěÚ Vsetín odbor
životního
prostředí

ČIŽP - OI Brno

ČIŽP - OI
Olomouc
KHS Zlínského
kraje se sídlem
ve Zlíně

Všechny přemostěné úseky trasy rychlostní komunikace, zvláště přes vodoteče, realizovat se
zvětšenou světlostí (průchod zvěře). V lesních úsecích a v místech migračních tras zvěře provést
oplocení. Lokality migrace zvěře projednat se všemi dotčenými mysliveckými sdruženími.
Minimalizovat zásahy do pozemků PUPFL. V případě VKP Velikovské Boří v k.ú. Veliková
vyhodnotit, zda není možné alternativní řešení (vyloučit či minimalizovat zásah do VKP).
Maximálně vyjít vstříc majitelům lesa, co se týče náhrad za les; vyřešit problémy s lesními
cestami, které budou stavbou zlikvidovány.

Kap. D.I.2, příl. B.3
Kap. B.III.3

bez připomínek (za předpokladu dodržení opatření uvedených v části D bod IV Záměru)

Kap. B.I.7, příl. B.5.1,
veřejné projednání
Kap. B.I.5, příl. B.5.2
Kap. D.I.1, D.IV
Kap D.I.1, D.IV, příl.
B.5.1

Zapracovat do dokumentace změnu č. 1 Oblastního generelu ÚSES Okresu Zlín, která
minimalizuje střety s ÚSES; technickými opatřeními zajistit prostupnost komunikace pro biotu v
trasách biokoridorů.
Plánovaná silnice R 49 současně zasahuje do VKP - vodních toků a jejich údolních niv
Maximálně zmenšit délku úpravy koryt vodních toků, dno vodního toku nezpevněné s
přirozenou drsností.
Navrhnout dostatečné množství náhradní výsadby za odstraněnou zeleň v korytech vodních toků
i za odstraněné dřeviny rostoucí mimo les.
Provést důsledný přírodovědný průzkum a požádat o výjimku k zásahu do biotopů zvláště
chráněných rostlin a živočichů. Zásahy do VKP omezit pouze na nezbytně nutné.
Zjistit plochy pro dočasný a trvalý zábor půdy a vyhodnotit opatření k ochraně ornice. V
následujících řízeních předložit orgánu ochrany ZPF podklady pro vydání souhlasu s trasou
pozemní komunikace, dodržovat zásady ochrany ZPF a navrhnout opatřeni k minimalizaci či
zabránění škod na ZPF vzniklých stavební činností.
U zásahu do přírodního parku Vizovické vrchy, který byl vyhlášen na ochranu krajinného rázu,
realizovat dostatečné vegetační úpravy tělesa komunikace a jeho blízkého okolí a instalovat
protihluk. zábrany v místech bezprostředního styku s přírodním prostředím (biokoridory, lesy).
Zohlednit PHO vodního zdroje Pozděchov a otázky čistoty vod.
Klást zvýšený důraz na posouzení vlivů stavby na krajinný ráz včetně návrhů na zajištění max.
prostupnosti pro živočichy a zabránění jejich střetu s motorovými vozidly.
Vliv stavby na povrchové a podzemní vody bude hodnocen v rámci hydrogeologické studie jako
příloha dokumentace EIA.
Z hlediska vodního hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách) může dojít k ovlivnění
sousední Slovenské republiky. Režim povrchových a podzemních vod bude hodnocen v další
dokumentaci EIA. V Oznámení bez připomínek.
V době výstavby zajistit max.ochranu podzemních a povrchových vod v souladu se zák.
č.254/2001 Sb. o vodách.
V případě úpravy vodních toků vč. přeložek je nutné mít kladné stanovisko správce toku, tj.
Povodí Moravy, s.p. a uživatele toku, tj. Moravského rybářského svazu.
Z hlediska ochrany III. PHO Fryšták je nutné mít kladné stanovisko provozovatele a uživatele
toku (viz výše) a současně provozovatele zdroje pitné vody, tj. vodárenské společnosti.
Doplnit EIA o botanický a faunistický průzkum.
Trvalé odlesnění kompenzovat náhradní výsadbou lesa.
Průchod vnějším i vnitřním PHO zdroje pitné vody Pozděchov s ovlivněním I.PHO –
doporučeno provést změnu trasy R49 tak, aby tato ochranná pásma byla ze stavby vyloučena.
Nakládání s látkami závadnými vodám a vypouštění odpadních vod musí být v souladu se
zák.č.254/2001 Sb. o vodách.

Kap. C.II.7, příl. B.5.1
Kap. C.II.7
Kap. D.I.4
Kap. D.I.7, D.IV
Kap. B.I.9, příl. B.7
Kap. B.I.9, B.II.1, D.I.4
Kap.D.I.7, PHS v přírodě
nemají
zákonné
opodstatnění
Kap. D.I.4, příl. B.6.2
Kap. D.I.7, D.I.8, příl.
B.5.1, B.9
Příl. B.6
Kap. D.I.4, D.II
Kap. D.I.4
Kap. D.IV
Kap. D.IV
Příl. B.7
Kap. B.I.5, příl. B.5.2
Kap. B.I.6, D.I.4
Kap. B.III.2
kap. D.IV

Zpracovat hlukovou studii vlivu stavby na okolní obytnou zástavbu – zpracovat v nulové
variantě a ve variantě po realizaci záměru s využitím údajů o sčítání dopravy z roku 2005 včetně
Příl. B.2
navržení konkrétních protihlukových opatření. Výpočtové body požadujeme v reprezentativním
zastoupení v celém profilu stavby.

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.
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Kap. B.I.9

Podrobně zpracovat nutnost rozsahu úprav a přeložek dotčených vodotečí s návrhem konkrétních
Kap. D.I.4, D.I.7, příl.
revitalizačních opatření na takto dotčených VKP s cílem minimalizace tvrdých stavebních úprav
B.6.2
jednotlivých toků.

Řešit problém dělení honiteb a migrace zvěře.

MěÚ Vizovice
– odbor správní
a
životního
prostředí

Kap. D.I.7, příl. B.7
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Zpracovat dokumentaci hodnocení zdravotních rizik pro stavy před a po realizaci záměru. Do
dokumentace požadujeme zahrnout hodnocení rizik expozice NO2, CO, benzenu, Příl. B.4
benzo(a)pyrenu, PM10 a hodnocení rizika expozice hluku.
Zpracovat rozptylovou studii pro NO2, CO, benzen, benzo(a)pyren a PM10. Rozptylovou studii
Příl. B.3
vypracovat pro stav před a po realizaci záměru.
Vyloučit, aby zařízení staveniště, manipulační prostory či parkoviště stavebních mechanismů
Ministerstvo
Kap. D.I.2, příl. B.5.2
zemědělství – byly umísťovány na pozemky PUPFL.

odbor
státní
správy
Provést vyhodnocení rozsahu navrhovaných záborů PUPFL a rovněž vyhodnocení další varianty
Kap. B.I.5, B.II.1, D.I.5
hospodářské
uvažující zvýšení kapacity současné trasy Horní Lideč - Luzná -Pozděchov.
úpravy
a
ochrany lesů
Agentura
ochrany
přírody
a
krajiny České
republiky

Správa CHKO
Beskydy
Správa CHKO
Bílé Karpaty
Myslivecké
sdružení
Zádveřice
Raková

-

Honební
společenstvo
Bratřejov
a
Myslivecké
sdružení
Bratřejov
(29 podpisů)

Družstvo
Zádveřice
Raková

Občanské
sdružení
Vizovické
vrchy

-

Hodnotit stavbu jako zásah do krajinného rázu podle §12 zákona 114/1992 Sb.
Vyhodnotit fragmentaci krajiny liniovou stavbou zejména v souvislosti s ÚSES a možnými
střety s migračními cestami živočichů.
Při hodnocení zásahu do vodních toků a jejich niv zajistit, aby došlo k co nejmenšímu narušení
ekologické stability VKP, a to jak v nížinných polohách, tak při překonávání hřebene
Vizovických vrchů, kde může dojít k zásahu do pramenných oblastí vodních toků.
Provést biologická hodnocení (důraz na zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů, VKP).
Podrobně zpracovat vliv dopravy na velké šelmy a na vydru říční, zajistit ochranu migračních
koridorů.
Zpracovat biologický průzkum ve formě biologického hodnocení a v něm určit chráněné druhy
živočichů a rostlin, pro které bude nutno požádat o výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny.
Učinit opatření, která minimalizují vliv na migraci živočichů, zejména velkých šelem, mj.
vybudovat tunel v úseku mezi obcemi Pozděchov a Lačnov. Na ostatních místech zajistit
průchodnost krajiny pro volně žijící živočichy s důrazem na velké šelmy, např. vybudováním
ekoduktů nebo podchodů.
Narušení stávajících migračních cest volně žijící zvěře, nevhodné rozdělení katastru obce na
polní a lesní lokality – doporučeno využití povrchových tunelů a dopravních tubusů, zbudování
podchodů či nadchodů pro zvěř, zabezpečení komunikace proti vniknutí zvěře (ploty, valy
apod.), zbudování rezervoárů vody.
Vliv škodlivin z provozu – požadavek výsadby zeleně okolo komunikace, zbudování
protihlukových bariér.
Ochrana zvěře a jejího životního prostředí – vybudovat podchody nebo nadchody pro zvěř,
minimálně v místech Končiny, Lúčné, Podhoří.
Vypracovat studii vlivu hluku na zvěř, i v lesních úsecích vybudovat protihlukové stěny.
Vybudovat minimálně 500 m dlouhý most nebo tunel z důvodu zachování celistvosti honitby.
Kompenzace za snížení úživnosti honitby a tím i úbytku zvěře. Za zrušení stávajících krmících a
loveckých zařízení pro spárkatou zvěř z důvodu budování R49 vybudovat nová v jiných místech
honitby.
Narušení hnízdišť ptáků, ohrožení mloků a mravenců.
Nechat posoudit i ostatní původně navrhované varianty všemi zúčastněnými organizacemi
a teprve potom vyhodnotit, která z těchto variant je nejšetrnější k zachování ekologické stability
krajiny, estetického rázu, kultury a kvality života v předmětné lokalitě.
Komunikace prochází středem farmy – negativní vliv na welfare (blaho) zde ustájených zvířat;
rušení skotu na pastvinách hlukem a emisemi, znehodnocení veškerých krmných plodin
emisemi.
Negativní vlivy výstavby – devastace přírody, ničení ekologicky významných segmentů, vliv na
zdraví chovaného dobytka a následně i lidí konzumujících tyto potraviny, odliv mladých
spoluobčanů do klidnějších zón a zdraví méně škodlivých oblastí.
Zpracovat variantu s odlišným vedením trasy v některých konkrétních lokalitách (ZádveřiceRaková, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov).
Celý úsek Fryšták – hranice ČR řešit jako komunikaci s nižší kapacitou, ne čtyřpruh.
Stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905 sloučit do jednoho procesu posuzování (zpracovat jednu
dokumentaci EIA).
Nesouhlas s hodnocením pouze jedné varianty.
Odkazovaná Studie proveditelnosti a účelnosti … (VIAPONT, Mott MacDonald, 2004) nebyla
koncepčně posouzena z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí;
řešení rychlostní komunikace R49, které je navrhováno v oznámení, je v rozporu s „Posouzením
vlivů koncepce na životni prostředí", Transconzult s.r.o., Hr. Králové, leden 1998 a částečně i s
Dopravně-urbanistickou studií.
Rozpor posuzovaného řešení s textovou částí UP VÚC, Změna č. 4 (místo tunelu pod obytnou
zástavbou ve Vizovicích je dnes navrhován most).
Podkladem pro konečný výběr trasy vedení R49 byla Vyhledávací studie a Dopravněurbanistická studie R49 (VIAPONT 1998) Upozorňujeme, toto tvrzení je irelevantní, jelikož
zmíněné studie se zabývaly trasou R49, která končila u Bratřejova (jak vyplývá z jejich názvu,
který investor raději neuvedl) a netýkala se předmětného úseku.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Příl. B.9
Příl. B.5.1
Kap. D.I.4, D.I.7, příl.
B.6.2
Příl. B.7
Kap. D.I.7, příl. B.5.1,
D.7
Kap. D.I.7, Příl. D.7

Kap. D.I.7, příl. B.5.1

Kap. D.I.1, D.I.7
Kap. D.I.3, D.I.7
Kap. D.I.1, D.I.7
Nemá oporu v zákoně
Kap. D.I.1, D.I.7
Kap. D.IV
Příl. D.7
Kap. B.I.5, B.I.6
kap. D.I.1
V různých
dokumentace

kapitolách

Kap. B.I.6, E
Vládní usnesení, ZÚR
Předkládaná dokumentace
Kap. B.I.5, B.I.6, E
Kap. B.I.5

Kap. B.I.6, E
Kap. D.V
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Chybně uvedené či neúplné názvy a rok zpracování odkazovaných studií,
nezařazení těchto studií mezi „Literaturu související bezprostředně se
záměrem“;
tyto studie chybí ve spisu zjišťovacího řízení, investor odepřel zpřístupnění jedné
z podkladových studií.
U elektronické podoby Oznámení záměru zrušit zákaz kopírování dokumentu.
Chybí informace o postupu stabilizace koridoru rychlostní silnice R49 v ÚP VÚC Zlínské
aglomerace a v ÚP VÚC Beskydy.
Chybí informace o přeshraničním posuzování koncepce či záměru rychlostní silnice R49, podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Rozporné tvrzení, že R49 od MÚK Lípa vede mimo intravilán obcí.
Nepřesné citování studií, vypuštění tunelu pod Vizovicemi.
Průchod PHO I. stupně nad Pozděchovem a v blízkosti zdrojů pitné vody v k.ú. Lhotsko a
Bratřejov, kompenzace újmy.
Specifikovat přepravní trasy a oblasti přepravou postižené (emise, hluk, vibrace a další).
Posoudit umístění oboustranné odpočívky „Vizovice“ v km 37,800 z důvodu zvýšeného rizika
úniku ropných látek, hluku a emisí.
Snížení nehodovosti – uvést zdroj údajů (v oblasti není neobvykle vysoká nehodovost).
V Oznámení uvedeno možné ovlivnění kvality ŽP v obcích Zádveřice a Vizovice – proč ne i
Lhotsko a Bratřejov.
Provést komplexní biologické hodnocení, s uvedením použitých metodik, v jeho rámci zmapovat
migrační trasy obojživelníků a savců s návrhem opatření ke kompenzaci a minimalizaci
nepříznivých důsledků stavby. Biologické hodnocení provést minimálně ve dvou po sobě
jdoucích letech a kontinuálně na celém území, které má být dotčeno výstavbou a provozem R49,
včetně přivaděčů, MÚK, odpočívek a souvislých staveb. Vypracovat krajinářské hodnocení
podle některé z respektovaných metodik.
Vypracovat rozptylovou studii speciálně zaměřenou na celé k.ú. města Vizovic (významné riziko
nepříznivých rozptylových podmínek a inverzí v zimních měsících), vyhodnotit kromě škodlivin
uvedených v oznámení také koncentrace benzenu a benzo{a)pyrenu a vliv těkavých organických
látek z dopravy na vznik přízemního ozónu. Provést přímo ve Vizovicích monitoring kvality
ovzduší pomocí mobilní monitorovací stanice minimálně po dobu topné sezóny. Identifikovat
místa na R49 s nepříznivými rozptylovými podmínkami (podle variant), kde automobilový
provoz může způsobit místní nadlimitní zvýšení koncentrací škodlivých látek.
U intenzit dopravy rozdělit dopravu na osobní vozidla, lehká nákladní vozidla a těžká nákladní
vozidla. Podrobně zdůvodnit nárůsty a poklesy intenzit dopravy na stávající silniční síti po
realizaci R49. V EIA uvést aktualizovaný dopravní model s vyhodnocením reálného zatížení
současných komunikací a R49 v roce realizace a v roce 2035. Přehodnotit potenciální negativní
aspekt koncentrace a redistribuce dopravy v dané lokalitě (hrozící riziko koncentrace dálkové
těžké dopravy v úzkém údolí Bratřejůvky) a posoudit jej z hlediska vlivu na ŽP a kvalitu života
obyvatelstva v blízkosti budoucí R49.
Odkaz na Vyhledávací studii a Dopravně-urbanistickou studii R49 (VIAPONT 1998) vzhledem
k výběru varianty je irelevantní (netýká se úseku 4904);
odkazovaná Studie proveditelnosti a účelnosti … (VIAPONT, Mott MacDonald, 2004) nebyla
koncepčně posouzena z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí;
chybně uvedené či neúplné názvy a rok zpracování odkazovaných studií, nezařazení těchto studií
mezi „Literaturu související bezprostředně se záměrem“;
tyto studie chybí ve spisu zjišťovacího řízení, investor odepřel zpřístupnění jedné
z podkladových studií.
Nesouhlas s hodnocením pouze jedné varianty (neuvedena ani nulová varianta). Dnes
navrhovaná varianta nerespektuje svým trasováním dřívější výsledky posuzování koncepce
rychlostní silnice R49.
Nesouhlas se zdůvodněním potřeby záměru a jeho umístění; nesouhlas s tvrzením, že R49 od
MÚK Lípa vede mimo intravilán obcí; R49 je v záměru umístěna v bezprostřední blízkosti
obydlí a především v intravilánu obce – důsledky: trvalé zhoršení životního prostředí obyvatel,
rozdělení obce na dvě části, omezení přirozeného rozvoje obce, snížení vzájemné dostupnosti
jednotlivých částí, přivedení dalšího velkého objemu tranzitní kamionové a automobilové
dopravy, zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hlukové zátěže, změna pohledových charakteristik
krajiny apod.
Navržená protihluková opatření plánované R49 způsobí navýšení hlukových emisí ze stávající
1/49 odrazem zvukových (tlakových) vln.
Posoudit variantní řešení:
sloučení R49 a stávající I/49 v místech jejich souběhu, trasu vést v zářezu + ochranný val výšky
min. 5 m, rozhraní staveb 4902.2 a 4903 posunout na hranici k.ú. Zádveřice;
trasu v oblasti Zádveřic vést neobydleným územím mezi částí Zádveřice a částí Raková.
Doložit, jaký vliv bude mít působení CO, NO2, benzenu, smogu a prachu na obyvatelstvo,
zpracovat studii hodnocení zdravotních rizik pro dobu výstavby i provozu.
Doložit, že stavba nenaruší statiku rodinných domků v blízkosti stavby.
Informovat o způsobu a termínech vypořádání případných negativních sociálních a
ekonomických dopadů na obec Zádveřice-Raková (pro nutné asanační úpravy řešit náhradu za
objekty pro bydlení).
Zpracovat hlukovou studii, doložit stávající hlukové pozadí měřením hluku současné I/49.
Zpracovat rozptylovou studii.
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Účastník

Připomínka/požadavek

Vypořádání

Zpracovat studii o posouzení vlivu světelných emisí na životní prostředí.

Nemá oporu v zákoně
Kap. D.I.1, D.I.7, příl.
B.5.1

Řešit přechody (podchody) pro obyvatele a zvěř v „odříznuté části" obce.

Český
svaz
ochránců
přírody
Severomoravsk
é
regionální
sdružení
Děti Země –
Klub
za
udržitelnou
dopravu

Zpracovat biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., vč. dopadu na chráněné
organizmy, zhodnotit výši ekologické újmy zásahy do ÚSES ve všech třech původních
variantách, také s ohledem k zabezpečení ekologické stability krajiny v klidové zóně přírodního
parku Vizovické vrchy.
Zpracovat podrobný inženýrsko-geologický průzkum a posouzení stability svahů především v
části zvané „Drahy".
Rozhraní staveb 4902.2 a 4903 posunout mimo intravilán obce Zádveřice-Raková.
Změnit názvy jednotlivých etap stavby 4902.2 a 4903 (Fryšták - Lípa a Lípa - Pozděchov) na
Fryšták - Zádveřice-Raková , resp. Zádveřice-Raková – Pozděchov.
Stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905 sloučit do jednoho procesu posuzování (zpracovat jednu
dokumentaci EIA).
Vypracovat rozptylovou studii speciálně zaměřenou na celé k.ú. obce Zádveřice-Raková
(významné riziko nepříznivých rozptylových podmínek a inverzí v zimních měsících),
vyhodnotit kromě škodlivin uvedených v Oznámení také koncentrace benzenu a benzo{a)pyrenu
a vliv těkavých organických látek z dopravy na vznik přízemního ozónu. Provést přímo v
Zádveřicích monitoring kvality ovzduší pomocí mobilní monitorovací stanice minimálně po
dobu topné sezóny, prokázat, že se výstavbou a provozem komunikace současné podmínky
nezhorší.
Vyhodnotit vlivy na krajinný ráz (zejména v části Vizovických vrchů) podle některé
z respektovaných metodik.
U intenzit dopravy rozdělit dopravu na osobní vozidla, lehká nákladní vozidla a těžká nákladní
vozidla. Podrobně zdůvodnit nárůsty a poklesy intenzit dopravy na stávající silniční síti po
realizaci R49. V EIA uvést aktualizovaný dopravní model s vyhodnocením reálného zatížení
současných komunikací a R49 v roce realizace a v roce 2035. Přehodnotit potenciální negativní
aspekt koncentrace a redistribuce dopravy v dané lokalitě (hrozící riziko koncentrace dálkové
těžké dopravy v úzkém údolí Bratřejůvky) a posoudit jej z hlediska vlivu na ŽP a kvalitu života
obyvatelstva v blízkosti budoucí R49.
Část tělesa silnice R49 bude v západní části obce tvořit i hráz suchého poldru pro vodní dílo
Slušovice – v dokumentaci zpracovat analýzu dopadů této skutečnosti na zabezpečení ochrany
majetků občanů proti povodni (riziko, že v poldru nebude možné uzavřít pojistné smlouvy).
Doložit, jak budou chráněny stávající studny – zdroje pitné vody.
Intenzity dopravy pro roky 2015 a 2030 jsou podhodnoceny – požadovány nové studie.
Velký zásah do krajinného rázu (přírodní park Vizovické vrchy – v seznamu NATURA 2000;
protierozní opatření).
Úpravy břehů překládaných říčních toků.
Nesprávné uvedení trasy silnice I/49 a tratě ČD.
Zabezpečení skládek a meziskládek proti možným únikům škodlivých látek do okolí.
Maloplošná a velkoplošná chráněná území – uvést, zda se stavba dotkne ochranných pásem.
V trase jsou navrženy dva tunely v lokalitě s geolog. zlomy – možnost sesuvů po vykácení
stromů.
Včas zpracovat biologické posudky a hodnocení, potřebné výjimky vyřídit s předstihem před
vlastní realizací stavby; zpracovat zvláštní studii řešící krajinný ráz a čtyři dotčené biokoridory.
Vyjádřit se ke stanovisku MŽP o hodnocení vlivů koncepce návrhu rozvoje dopravních sítí ČR
do roku 2010 na životní prostředí ze dne 24. 6. 1999, které uvádí, že výstavba nové silnice R49
z Otrokovic na Slovensko není vhodná, a proto se doporučuje jen modernizace 1/49.
Posoudit nutnost výstavby R49 v celém navrhovaném úseku; varianta – ukončit R49 v MÚK
Lípa a dál jen rekonstrukce či přeložky a obchvaty.
Prověřit reálnost termínu zahájení výstavby.
Vysvětlit, jaká velká hodnota dopravních intenzit odůvodní výstavbu čtyřpruhu na R4902.2 po
roce 2035.
Uvést dopravní intenzity v roce 2030 na uvažovaných variantách silnice R4902.2 a na stávající
I/49 a jaké na I/49 v případě nerealizace jakékoliv varianty R4902.2.
Posoudit (kromě předložené a nulové varianty) ještě nejméně další jednu variantu R49 (odkaz na
Aarhuskou úmluvu).
Zpracovat pomocí programu HDM-4 nové výpočty ekonomické efektivnosti výstavby silnice
R49 v úseku R4901 až R4905 pro rok 2030 s aktualizovanými údaji o stavebních nákladech
a o dopravních intenzitách.
Uvést konkrétně, v jakých obcích dojde ke snížení dopravních intenzit a o jakou hodnotu.
Provést přírodovědný průzkum a zpracovat biologické hodnocení dle § 67 a násl. zákona č.
114/1992 Sb. pro zkoumané varianty R49, včetně souvisejících staveb. Přírodovědný průzkum
by měl probíhat minimálně 2 roky, a to v období jaro, léto a podzim, vč. vyhledání migračních
tras velkých živočichů i obojživelníků.
Posoudit, zda jsou varianty R49 v souladu s „Metodickou příručkou k zajišťování průchodnosti
dálničních komunikací pro volně žijící živočichy".
Posoudit, zda jsou varianty R49 v souladu s „Metodikou křížení komunikací a vodních toků s
funkcí biokoridorů".
Zhodnotit fragmentaci krajiny dopravou dle metodické příručky AOPAK ČR z roku 2005.
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Vypořádání

U všech variant R49 doložit (vůči silnici I/49) velikost úspory času a množství PHM a
očekávané snížení nehodovosti (např. v roce 2030 vůči roku 2006) – doložit smysluplnost
výstavby R4902.2.
Identifikovat místa na R4902.2 se špatnými rozptylovými podmínkami podle variant, kde může
automobilový provoz způsobit místní nadlimitní zvýšení koncentrací škodlivých látek.
Popsat a zakreslit, kde a v čem na trase R49 dojde při výstavbě mostů k pozitivnímu vlivu na
zachování propustnosti krajiny pro zvěř, ale i pro obyvatelstvo; vyhodnotit prostupnost krajinou
při výstavbě R49 a bez její výstavby.
Provést detailnější vyhodnocení vlivů R49 na krajinný ráz podle některé z respektovaných
metodik.
Zpracovat podrobný IG a EHG průzkum na ochranu půdy před vodní (či i větrnou) erozí a na
stabilitu svahů, včetně návrhu eliminačních a kompenzačních opatření (uvedena náchylnost
území na sesuvy).
Zajistit proces posouzení přeshraničních vlivů celé české silnice R49 a slovenské silnice R6 na
životní prostředí ve smyslu HLAVY II zákona č. 100/2001 Sb.
Zahrnout do dokumentace tabulku (přiloženou k vyjádření Dětí Země) s vybranými parametry
pro porovnání šesti variant R49, včetně nulové.
Provést posouzení např. multikriteriální analýzou, metodou koeficientů či metodou TUKP na
zjištění nejvýhodnější varianty.
Dokumentaci zpracovat společně pro všechny úseky silnice R49 (R4902.2, R4903, R4904 a
R4905).
Na příslušnou internetovou stránku ukládat veškeré podklady (výstupy) v přátelské podobě vůči
uživatelům, ne soubory v „uzavřeném textu v pdf".
Posoudit (kromě předložené a nulové varianty) i další 4 varianty R4903 ze starších podkladů,
především ze studie ,.Rychlostní komunikace R49 Hulín - Bratřejov: Posouzení vlivů koncepce
na životní prostředí" (Transconzult, s. r. o. Hradec Králové, leden 1998).
Posoudit aspoň výslednou variantu výše uvedené studie, v úseku přes Zádveřice posoudit i dílčí
subvariantu v podobě výstavby tunelového poloprůhledného tubusu z polykarbonátu délky cca
1 100 m namísto výstavby oboustranných protihlukových stěn výšky 4 m.
Děti Země - Zpracovat rozptylovou a hlukovou studii, ale také posouzení celkové pohody bydlení z dalších
Klub
za hledisek (např. vliv zastínění ev. protihlukových stěn či polykarbonátového tubusu), zvážit
výhody a nevýhody jiných variant vedení R49.
udržitelnou
Identifikovat místa na R4903 se špatnými rozptylovými podmínkami podle zkoumaných šesti
dopravu
variant (zejména v okolí Vizovic), kde může automobilový provoz způsobit místní nadlimitní
zvýšení koncentrací škodlivých látek.
Vyhodnotit, jak dalece dojde k poklesu hladiny podzemní vody výstavbou tunelů (u všech pěti
variant R4903).
Vyhodnotit ovlivnění obyvatel obcí staveništní dopravou (hluk, emise, prašnost) u jednotlivých
variant R49, včetně objízdných tras či umístění zařízení staveniště.
Zpracovat variantu s odlišným vedením trasy v některých konkrétních lokalitách (ZádveřiceRaková, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov).
Unie pro řeku
Celý úsek Fryšták – hranice ČR řešit jako komunikaci s nižší kapacitou, ne čtyřpruh.
Moravu
Stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905 sloučit do jednoho procesu posuzování (zpracovat jednu
dokumentaci EIA).
Posuzovat R49 v jednom řízení EIA pro všechny úseky (4902.2-4905).
Nabídnout slovenské straně přeshraniční posouzení vlivů na životní prostředí.
Kritizováno posouzení pouze jedné varianty. Zvážit v procesu EIA možnost vedení R49 pouze v
profilu R11,5, a to v různých variantách tras, variantně rekonstrukci stávajících cest od Vizovic
po státní hranici ČR/SK. Porovnat varianty se stávajícím stavem a mezi sebou.
Nově zpracovat výchozí studie (studie proveditelnosti a účelnosti, dopravně urbanistická studie)
se zahrnutím variantních řešení a s použitím aktualizovaných intenzit dopravy.
Navrhovaná komunikace je předimenzovaná – uvažovat i variantu bez realizace dostavby na
plný profil R25,5 po roce 1935.
Zpracovat posouzení zásahu do krajinného rázu, a to na všechna variantní řešení R49 (posoudit
stávající stav, dvouproudou i čtyřproudou silnici R49 plus jejich variantní řešení).
Posuzovaná varianta neodpovídá ÚP VÚC Zlínské aglomerace (tunel v k.ú. Vizovice).
Doložit konstatování z Oznámení, že vznikne řada pracovních příležitostí.
Upřesnit, na kterých úsecích dochází k častým dopravním nehodám; uvést, z jaké studie vychází
Občanské
tvrzení, že dojde k poklesu počtu dopravních nehod.
sdružení
Ekonomické vlivy doplnit o finanční náročnost léčení onemocnění obyvatel dotčených novou
Jadernice
R49 především vlivem nárůstu dopravy.
Nesouhlas s tvrzením, že nová R49 přispěje ke zlepšení životního prostředí odvedením tranzitní
dopravy z obcí a celkovým snížením hlučnosti – požadavek na opravu tvrzení, aby lépe
odpovídalo reálné situaci. Doložit, ve kterých obcích dojde ke snížení hlučnosti a o kolik.
Akustickou a hlukovou (?) studii zpracovat na všechna variantní řešení R49, tedy posoudit
stávající stav, dvouproudou i čtyřproudou silnici R49 plus jejich variantní řešení.
Vyhledat a vyhodnotit možné materiálové zdroje a lokality pro uložení přebytků výkopu
nevhodného materiálu (stavební doprava – zdroj znečištění).
Nesouhlas s tvrzením, že stavba bude mít pozitivní vliv na obce, které jsou dotčeny provozem na
stávající komunikací 1/49 – doložit, z jakých informací zpracovatel vychází (+ požadavek, aby
tyto podklady byly veřejně přístupné).
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Občané obce
ZádveřiceRaková
(315 podpisů)
Tělovýchovná
jednota
Zádveřice

František a Eva
Michalíkovi

Ing.
Bořucký

Jan

Ing. František
Šulgan

RNDr. Karel
Pavelka

Vypořádání

Zpracovat novou Studii proveditelnosti, přitom vycházet z nyní zpracovávaného inženýrskogeolog. posouzení (sesuvné území), ze současných intenzit dopravy, ze současných cen ve
stavebnictví a z nyní posuzované varianty bez tunelu v úseku Vizovic.
Nesouhlas s posouzením pouze jedné varianty v k.ú. Zádveřice, požadavek na posouzení
variantních řešení:
sloučení R49 a stávající I/49 v místech jejich souběhu, trasu vést v zářezu + ochranný val výšky
min. 5 m, rozhraní staveb 4902.2 a 4903 posunout na hranici k.ú. Zádveřice;
trasu v oblasti Zádveřic vést neobydleným územím mezi částí Zádveřice a částí Raková).
Posoudit dopad R49 a zvýšené dopravy na sportovní areál TJ Zádveřice z hlediska hluku, smogu,
prachu, CO2, CO.
Posoudit dopad R49 na mistrovská utkání ve sportovním areálu v blízkosti komunikace.
Posoudit vliv stavby na podzemní vody a studny.
Zhodnotit vlivy stavby a dopravy na statiku a otřesy budov a zázemí sportovního areálu.
Posoudit z hlediska záběru ploch na sportování, navrhnout vybudování nového sportovního
areálu v jiné části obce.
Rozdělení obce Zádveřice na dvě části, znepřístupnění autobusového a vlakového spojení a
zhoršení všech služeb pro obyvatele z části „Drahy“.
Zhoršení životních podmínek v obci – v úzkém údolí má vést rychlostní komunikace, silnice 1.
třídy, železnice-dvoukolejka a silnice 2. třídy;
zvýšení průjezdu motorových vozidel – hlučnost, prašnost, exhalace výfukových plynů.
Narušení zdrojů pitné vody v místě i v širokém okolí.
Narušení soudržnosti kopce s možnými sesuvy půdy.
Znehodnocení cen pozemků a nemovitostí v blízkosti R49 ekologickou zátěží.
Znemožnění migrace zvěře.
Neprůhledné schvalování varianty souběžné komunikace minulým obecním zastupitelstvem.
Požadavek na vedení trasy mimo obec Zádveřice.
Zpracovat variantu s odlišným vedením trasy v některých konkrétních lokalitách (ZádveřiceRaková, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov).
Celý úsek Fryšták – hranice ČR řešit jako komunikaci s nižší kapacitou, ne čtyřpruh.
Stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905 sloučit do jednoho procesu posuzování (zpracovat jednu
dokumentaci EIA).
V Oznámení nebyl proveden průzkum místní fauny s výjimkou orientačního ornitologického
průzkumu – provést podrobný průzkum fauny minimálně po tři po sobě následující období jaropodzim (+ upozornění na několik kriticky či silně ohrožených druhů živočichů, žijících v daném
území).
Posoudit variantní vedení R49 (dnes navrhovaná varianta nerespektuje svým trasováním dřívější
výsledky posuzování koncepce R49).
Uvažovat s nižší kapacitou navrhované komunikace.
Posuzovat procesem EIA celou trasu návrhu silnice R49 a neposuzovat ji po částech.
Zpracovat variantu s odlišným vedením trasy v některých konkrétních lokalitách (ZádveřiceRaková, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov).
Celý úsek Fryšták – hranice ČR řešit jako komunikaci s nižší kapacitou, ne čtyřpruh.
Stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905 sloučit do jednoho procesu posuzování (zpracovat jednu
dokumentaci EIA).
Průzkumy pro biologickou část EIA zpracovávat v průběhu celého vegetačního období od cca
března do září s přihlédnutím k poznatkům v regionu působících botaniků a zoologů.
Uvést varianty dle Vyhledávací studie a Dopravně-urbanistické studie R49 včetně vyhodnocení
z hlediska dopravního, ekonomického a ekologického.
Podrobněji zdůvodnit potřebnost R49.
Uvést náklady na realizaci stavby (rozčlenit na etapy dvoupruhu).
Biologické hodnocení provést na všech dotčených vodních tocích, plochách ÚSES, VKP, příp.
jinak cenných lokalitách, a to po celé vegetační období po dobu dvou let.
Vyhodnotit zábor ZPF a PUPFL včetně uvedení výměr, BPEJ a tříd ochrany.
Specifikovat dobu trvání stavby podle úseků, četnost nákladní dopravy a trasy stavební dopravy.
Údaje intenzit dopravy rozčlenit na osobní, nákladní lehkou a nákladní těžkou dopravu.

Technická studie,
B.6.1, B.II.4

kap.

kap. B.I.5, B.I.6, D.I.1

Kap. D.I.2, příl. B.3
Kap. D.I.1
Kap. D.I.4, příl. B.6.1
Kap. B.I.3
Kap. D.I.1
Kap. D.I.1
Kap. D.I.1
Kap. D.I.4, příl. B.6.1
Příl. B.6.1
Kap. D.I.1
Příl. B.5.1
mimo EIA
Kap. B.I.5
Kap. D.I.6
Vládní usnesení, ZÚR
Předkládaná dokumentace
Příloha B.I.7
Trasa respektuje ZÚR a
vládní usnesení
Vládní usnesení, ZÚR
Předkládaná dokumentace
Kap. D.I.6
Vládní usnesení, ZÚR
Předkládaná dokumentace
Příloha B.I.7
Kap. D.I.5, D.I.6
Kap. D.I.5
Technická studie
Příloha B.I.7
Kap. D.I.5
Kap. B.I.7
Kap. B.II.4, příl. B.1.1
Kap. B.II.4, příl. B.1.1

Karel
a Zdůvodnit nárůsty a poklesy intenzit dopravy na stávající silniční síti po realizaci R49.
Zpracovat aktualizovaný dopravní model s vyhodnocením reálného zatížení současných Kap. B.II.4, příl. B.1.1
Kateřina
komunikací a R49 v roce realizace a v roce 2035.
Vondráčkovi,
V rozptylové studii kromě škodlivin uvedených v oznámení posoudit koncentrace benzenu,
benzo(a)pyrenu a vliv těkavých organických látek na vznik přízemního ozónu.
V hlukové a rozptylové studii vyhodnotit stávající stav, dále v roce realizace stav bez
uskutečněné stavby R49 a stav v případě realizované R49, totéž pro výhledový rok 2035.
Vyhodnotit také situaci při výstavbě.
Imisní a hlukovou zátěž vyhodnotit pro stav po realizaci R49 i pro stávající komunikace.
Vyhodnotit vlivy na krajinný ráz (zpracovat autorizovanou osobou).
Vyhodnotit vlivy osvětlení komunikace a vozidel na zvěř a obytnou zástavbu.
Provést inženýrsko-geologický průzkum a vyhodnotit možnost sesuvů.
Doložit hydrogeologický- posudek pro posouzení možnosti kontaminace podzemních vod.
Součástí dokumentace budou veškeré podrobné průzkumy a studie zmiňované v Oznámení.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Příl. B3
Příl. B.2
Příl. B.2, B.3
Příl. B.9
nemá oporu v zákoně
Příl. B.6.1
Kap. B.I.4, příl. B.6.1
Předkládaná dokumentace
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R49, Fryšták-státní hranice ČR/SR.

Připomínka/požadavek

Vypořádání

Stavbu R49 připravovat k realizaci až k r. 2035, kdy mají být intenzity dopravy adekvátní
realizaci čtyřpruhu a kdy by tedy mohla být její realizace opodstatněná. Uvést intenzity dopravy
na R49 v r. 2035.
V oblasti průchodu územím PHO navrhnout alternativní řešení, kdy trasa povede mimo území,
kde by mohla ovlivnit vodní zdroje.
Konkretizovat napojení přerušených polních a lesních cest po stavbě komunikace.
Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 doplnit o rozhodnutí z hlediska ochrany vod,
přírody a krajiny, ZPF, lesních pozemků.
Vyhodnotit podrobně vliv průchodu komunikace přes souvislé lesní porosty na tyto porosty.

Kap. B.II.4, příl. B.1.1
Kap. D.I.4
Kap. D.I.1
Kap. B.I.9

Kap.D.I.5, příl. B.5.2
Nulová
varianta
je
obligatorní
Karel
a
Konkretizovat vliv stavby na místa s obytnou zástavbou z hlediska hluku, emisí, doby trvání Kap. D.I.1, D.I.2, D.I.3,
Kateřina
výstavby a event. jiných omezení (např. dopravních).
příl. B.2, B.3
Vondráčkovi,
Údaje intenzit dopravy rozčlenit na osobní, nákladní lehkou a nákladní těžkou dopravu.
Kap. B.II.4, příl. D.1.1
Vizovice
Do hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva zahrnout také vyhodnocení vlivu přípravy
komunikace a její stavby na psychiku a pohodu obyvatel, jejich mobilitu, vznik komunikačních Kap. D.I.1
bariér, zpřetrhání vazeb na části obcí, na volnou krajinu.
Vyhodnotit a navrhnout kompenzace v důsledku poklesu hodnoty nemovitostí poblíž
Kap. D.I.1
komunikace R49 (ve vzdálenosti cca do 300 m).
Podrobně vyhodnotit vlivy na prvky ÚSES, trasu vést tak, aby zásah byl minimální. Popsat
Kap. D.I.7
návrhy na snížení vlivů.
Zpracovat hydrologické a hydrogeologické posouzení stavby.
Kap. D.I.4, příl. B.6.1
Konkretizovat přeshraniční vlivy, zejména vyvolané intenzity dopravy.
Kap. D.II.4, D.II
Konkretizovat (alespoň předběžně) plochy pro zařízení staveniště, vyhodnotit jejich vliv na ŽP.
Kap. D.I.5, D.IV
Vysvětlit, proč jsou v Oznámení v tabulce č. 3 intenzity dopravy – stav bez R49 – nulové.

Luděk Kynčl a
Jarmila
Kynčlová, obec
Veselá

Zabránit narušení statiky rodinného domu č.235 v době výstavby a provozu R49.
Ochrana domu č. 235 proti hluku – požadovány protihlukové stěny kombinované se zelení a
výměna oken.
Požadavek na vedení trasy R49 neobydleným územím tzv. „horní cestou“.
Požadavek na posunutí silnice R49 v k.ú. Březová jižním směrem ke komunikaci II/491.
Zdeněk
Zpracovat akustickou a rozptylovou studii, vybudovat v úseku v k.ú. Březová protihlukovou
Vinklárek,
stěnu.
Březová
Omezení rozvoje budoucího územního plánu v bytové zástavbě v obci Březová.
Petr
Klemš, Doplnění protihlukových stěn u obce Březová v místech, kde vede trasa otevřenou krajinou a na
násypech.
Březová

D.
Straková,
Bratřejov
(3 podpisy)
Občané obce
Lhotsko
(166 podpisů)
Občané obce
Bratřejov
(9 podpisů)
Jaroslav Jurčák

Kap. D.I.3, příl. B.2
Kap. B.I.5
Kap. B.I.5
Příl. B.2, B.3
Kap. D.I.1
Kap. D.I.3, příl. B.2

Narušení pramenů spodních vod, ztráta zdrojů pitné vody ve studnách. Zasolení spodních vod a
Kap. D.I.4
snížení jejich kvality při zimní údržbě dálnice.
Nesouhlas s posouzením pouze jedné varianty v k.ú. Lhotsko, požadavek na posouzení variantní
Kap. B.I.5, B.I.6, E
trasy – sloučení rychlostní silnice R49 se silnicí I/ v k.ú. Lhotsko.

Řešit protihlukové zabezpečení levé jižní strany údolí na Chrámečném.

Příl. B.2

Nesouhlas s vedením trasy R49 přes území Vizovických Beskyd z důvodů rozkrývání hor a půdy
suché i mokré erozi, prachu, uvolněnému vzdušnému proudění a narušení cyklů.
Občané obce Ohrožení zdrojů pitné vody.
Bratřejov
Obavy z další prašnosti z dálnice, olova, hluku a změněného klimatu (problémy s dýcháním u
astmatiků apod.).
(8 podpisů)
Vyhlásit chráněnou přírodní rezervaci. Místo komunikace realizovat rekreační výstavbu,
sportoviště apod.
Nesouhlas s navrhovaným vedením trasy.
Znečištění vod solí při chemické údržbě komunikace.
Požadavek na oplocení komunikace (střety se zvěří).
Jaroslav Kovář, Požadavek finanční kompenzace pro Myslivecké sdružení Bratřejov za veškeré ztráty vzniklé
realizací komunikace (sražené kusy, úbytek zvěře zhoršením jejich podmínek).
Bratřejov
Zabezpečit pitnou vodu v obcích pod komunikací (Bratřejov, Chrámečné) – očekávaná
kontaminace studní.
Splnit požadavky občanů bydlících v blízkosti této komunikace na odškodnění nebo adekvátní
výměnu bytu.
Posoudit umístění trasy R49 zejména s ohledem na povětrnostní a klimatické podmínky
Jaroslav
severního svahu Vizovických Vrchů v k.ú. Bratřejov a Pozděchov (nadměrná potřeba
Kozubík,
chemických posypů – ohrožení podzemních i povrchových vod; častý výskyt mlh a námraz –
Bratřejov
dopravní nehody).
Zpracovat variantu s odlišným vedením trasy v některých konkrétních lokalitách (ZádveřiceRaková, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov).
Vzor
1
Celý úsek Fryšták – hranice ČR řešit jako komunikaci s nižší kapacitou, ne čtyřpruh.

(409 podpisů)
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Mimo trasu

Předkládaná dokumentace
Kap. D.I.4
Kap. D.I.2
Mimo možnosti EIA
Bez komentáře
Kap. D.I.4
Kap. D.I.7, D.IV
Kap. D.I.1, občanský
zákoník
Kap. D.I.4, D.IV
Kap. D.I.1
Kap. D.I.2, D.I.4, příl.
B.3, B.6.1
Kap. B.I.6
Vládní usnesení, ZÚR
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Vypořádání

Stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905 sloučit do jednoho procesu posuzování (zpracovat jednu
dokumentaci EIA).
Zpracovat variantu s odlišným vedením trasy v některých konkrétních lokalitách (BratřejovChrámečné, Lhotsko).
Celý úsek Fryšták – hranice ČR řešit jako komunikaci s nižší kapacitou, ne čtyřpruh.
Stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905 sloučit do jednoho procesu posuzování (zpracovat jednu
dokumentaci EIA).
Posoudit vlivy na ovzduší v obci Bratřejov-Chrámečné, především znečištění prachovými
částicemi, stanovit opatření k vyloučení těchto vlivů.
Vzor
2 Posoudit vlivy na zásobení obyvatel obce Bratřejov-Chrámečné pitnou vodou – narušení
vydatnosti domovních studní, vliv na kvalitu vody (zimní údržba, průsaky ropných a jiných
(10 podpisů)
látek) – určit harmonogram sledování vlivů v průběhu výstavby i během provozu a navrhnou
opatření k eliminaci vlivů.
Zpracovat hlukovou studii s vyřešením odhlučnění mostních těles v úseku přes obec BratřejovChrámečné.
Doložit oprávněnost realizace záměru – vypracovat studii dokládající opodstatněnost výstavby
komunikace s ohledem na intenzitu dopravy v úseku Vizovice - Pozděchov v návaznosti na
připravovanou modernizaci a elektrizaci stávající železniční tratě Otrokovice - Vizovice a
dostavbu tratě z Vizovic do Valašské Polanky.
Zpracovat detailní hydrogeologický posudek pro posouzení možnosti kontaminace podzemních
vod.
biologické hodnocení dotčených vodních toků, ploch ÚSES, VKP případně jinak
Vzor
5 Zpracovat
cenných lokalit, obsahující celé vegetační období.
(133 podpisů) Vypracovat akustickou studii, která bude řešit konkrétní úseky stavby ne hlukovými stěnami, ale
tunely, tubusy nebo osázenými zemními valy.
Vypracovat srovnávací studii s vyhodnocením alternativní trasy R49.
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Předkládaná dokumentace
Kap. B.I.6
Vládní usnesení, ZÚR
Předkládaná dokumentace
Kap. D.I.2, příl. B.3
Kap. D.I.4, D.IV
Příl. B.2
Vládní usnesení, ZÚR
Příl. B.6.1
Příl. B.7
Kap. D.I.3, příl. B.2
D.I.5
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Údaje o zpracovateli
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
tel: 226 066 330
Datum zpracování oznámení:

Červen 2009

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
Ing. Ondřej Čapek

Autorizovaná osoba podle § 19 zák. 100/2001 Sb.
autorizace č. 21564/ENV/06 ze dne 30.3.2006
Kovanecká 17, 190 00 Praha 9, tel. 739 327 228
e-mail: capek@pragoprojekt.cz

Na zpracování oznámení se podíleli: Ing. Ilona Bradáčová
Ing. Richard Gnán
Ing. Tomáš Hreus (MottMacDonald)
Mgr. Jiří Janál (NPÚ)
Mgr. Jan Karel (ATEM)
Ing. Josef Martinovský (ATEM)
Mgr. Eva Nosková
RNDr, Jozef Osláč
Ing. Václav Píša, CSc. (ATEM)
Doc. Ing. Petr Sklenička, CSc. (lareco)
Ing.arch. B. Strádal (CZECHConsult)
Ing. Ladislav Szénasi
RNDr. Jiří Veselý (MottMacDonald)
Ing. Dana Vojtíšková
Podpis zpracovatele oznámení:
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