číslo zakázky:

stavba:

Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky

objekt:

09- 2008

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.

Objednatel dokumentace

Zlínský kraj
Odbor územního plánování a stavebního řádu
třída Tomáše Bati 21
761 90 ZLÍN
IČ: 708 913 20

2.

Zpracovatel dokumentace

Projektová organizace:
Ing. Rudolf Nečas
třída Tomáše Bati 3907
760 01 ZLÍN
Osvědčení o autorizaci č. 4675, obor dopravní stavby
00420 576 517 000
602 517 446
rudolfnec@seznam.cz

Hlavní projektant:

Ing. Rudolf Nečas

Spolupráce:

Ing. Zdeněk Ševčík

Zlín, prosinec 2008

číslo
přílohy:
číslo
revize:

A

list
číslo:

1

číslo zakázky:

stavba:

Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky

objekt:

09- 2008

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

číslo
přílohy:
číslo
revize:

A

list
číslo:

2

OBSAH
A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA .............................................................................................................. 1
1.
2.

Objednatel dokumentace ..................................................................................................................... 1
Zpracovatel dokumentace.................................................................................................................... 1

OBECNÁ ČÁST .................................................................................................................. 4

A1

OBSAH............................................................................................................................................. 4
3.

ÚVOD ....................................................................................................................................... 5

4.

PODKLADY............................................................................................................................. 5

5.

FORMA ZPRACOVÁNÍ ......................................................................................................... 5

6.

ZÁVAZNÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY.................................................................................... 6

7.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ......................................................................................... 6

A2
8.

PRŮZKUMY ....................................................................................................................... 7
ZPRACOVANÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE.............................................. 7

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.

Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR 2006) ........................................................... 7
ÚPN VÚC Beskydy (2002)........................................................................................................... 11
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR 2008) ................................................................. 12
Územní plány sídelních útvarů (ÚPN SÚ) ..................................................................................... 13

ZPRACOVANÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE............................................................. 13
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

10.
10.1.
10.2.

Generel dopravy Zlínského kraje (Udimo Ostrava, 2004) .............................................................. 13
Studie „Rychlostní silnice R 49, Hulín - Zlín - Střelná“(HBH projekt, 1999) ................................ 15
Studie „Přeložka silnice I/57 – přivaděč Pozděchov“ (HBH projekt, 2001) .................................... 16
Studie proveditelnosti a účelnosti „Rychlostní silnice R 49, Hulín – hranice ČR/SR (Střelná)“
(Viapont Brno, 2004).................................................................................................................... 17
Technická studie „Rychlostní silnice R 49, Fryšták – státní hranice ČR/SR, MÚK Pozděchov“(Mott
MacDonald, 2008)........................................................................................................................ 19
Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji (Dopravní projektování s r.o. Ostrava a SUDOP Brno,
spol. s r.o. Brno (11/2004) ............................................................................................................ 21

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ......................................................................... 23
Zvláště chráněná území ................................................................................................................ 23
Chráněná území Natura 2000........................................................................................................ 23

11.

STANOVISKO ŘSD ČR, ODBOR VÝSTAVBY BRNO ................................................. 24

A3

ŘEŠENÍ STUDIE .............................................................................................................. 25

12.

PRŮBĚH PRACÍ............................................................................................................... 25

12.1.
12.2.
12.3.

Projednávaní a konzultace ............................................................................................................ 25
Postup řešení ................................................................................................................................ 25
Shrnutí postupu řešení .................................................................................................................. 29

13.

MAPOVÝ PODKLAD ...................................................................................................... 29

14.

ŘEŠENÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI POZDĚCHOV – VALAŠSKÁ POLANKA ................ 29

číslo zakázky:

stavba:

Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky

objekt:

09- 2008

14.1.
14.2.

15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

16.
16.1.
16.2.

17.
17.1.
17.2.
17.3.

18.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

číslo
přílohy:
číslo
revize:

A

list
číslo:

3

Směrové řešení železniční trati...................................................................................................... 30
Závěr............................................................................................................................................ 30

ŘEŠENÍ SILNICE I/57 (PŘIVADĚČ POZDĚCHOV) .................................................... 31
Rozsah řešení ............................................................................................................................... 31
Směrové vedení............................................................................................................................ 32
Výškové vedení............................................................................................................................ 34
Mostní a tunelové stavby .............................................................................................................. 35
Dopravní obsluha ......................................................................................................................... 35
Závěr............................................................................................................................................ 35

DOPAD STAVBY DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE ............................. 38
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje..................................................................................... 38
ÚPN jednotlivých sídelních útvarů................................................................................................ 38

DOPAD STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .............................................................. 40
Obecně......................................................................................................................................... 40
Zvláště chráněná území ................................................................................................................ 40
Území NATURA 2000 ................................................................................................................. 40

ZÁVĚR .............................................................................................................................. 41

číslo zakázky:

stavba:

Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky

číslo
revize:

objekt:

09- 2008

A1

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBECNÁ ČÁST

OBSAH

A
B

Průvodní zpráva
Dokladová část

C

Výkresová část

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Silnice I/57, varianta sever – situace
Silnice I/57, varianta jih 1 – situace
Silnice I/57, varianta jih 2 – situace
Silnice I/57, varianta jih 3a – situace
Silnice I/57, varianta sever (jih 1) – podélný profil
Silnice I/57, varianta jih 2 – podélný profil
Silnice I/57, varianta jih 3a – podélný profil
Silnice I/57, varianta sever – situace ÚPD
Silnice I/57, varianta jih 1 – situace ÚPD
Silnice I/57, varianta jih 2 – situace ÚPD
Silnice I/57, varianta jih 3a – situace ÚPD

číslo
přílohy:

M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000/500
M 1:5 000/500
M 1:5 000/500
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000

A

list
číslo:

4

číslo zakázky:

stavba:

Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky

objekt:

09- 2008

3.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

číslo
přílohy:
číslo
revize:

A

list
číslo:

5

ÚVOD

Dokumentace je zpracovaná na základě přidělení veřejné zakázky VZ/2008/3/060/3 a
příslušné smlouvy o dílo D/0258/2008/ÚP.
Zpracovaná studie má za úkol prověřit řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské
Polanky a zajistit územní koordinaci dopravního koridoru pro vedení silnice I/57 (přivaděč
Pozděchov) a železniční trati Vizovice – Valašská Polanka, a to na k.ú. obcí Pozděchov,
Prlov, Valašská Polanka a Lužná. Především je třeba ověřit, zda stávající dopravní koridor je
dostačující pro následné technické řešení uvedených dopravních staveb.
Základní řešení a dopady do území budou projednány se zástupci objednatele, ŘSD
ČR, ČD a zástupci jednotlivých obcí, na jejichž území se bude řešení odehrávat.

4.

PODKLADY

Pro zpracování studie se základními technickými podklady staly následující
dokumenty:
• Politika územního rozvoje České republiky (2006), návrh 2008
• Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (2008)
• Územní plán velkého územního celku Beskydy
• Územní plány dotčených obcí
• Generel dopravy Zlínského kraje (Udimo Ostrava 2004)
• Model IAD Zlínského kraje (Udimo Ostrava, 2002)
• Aktualizace modelu IAD Zlínského kraje (Udimo Ostrava, 2005)
• Studie „Rychlostní silnice R 49 Hulín – Zlín – Vizovice – Střelná, státní hranice“ (HBH
projekt, 03/1999)
• Studie „Přeložka silnice I/57 – přivaděč Pozděchov“ (HBH projekt, 2001)
• Studie proveditelnosti a účelnosti „Rychlostní silnice R 49, Hulín – hranice ČR/SR
(Střelná)“ (Viapont Brno, 2004)
• Technická studie „Rychlostní silnice R 49, Fryšták – státní hranice
ČR/SR“(MottMcDonald, 10/2008)
• Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji, Dostavba železniční trati Vizovice–Valašská
Polanka (sdružením firem Dopravní projektování s r.o. Ostrava a SUDOP Brno, spol.
s r.o. Brno , 11/2004)
• metodika Sjednocení dÚP HKH 2007
• Stanovisko ŘSD ČR, OP Brno (7.4. 2008)
• ÚAP (2008), poskytl zadavatel studie
• Ortofotomapy řešeného území
• ZABAGED

5.

FORMA ZPRACOVÁNÍ

Studie je zpracována digitálně v souladu s metodikou Krajského úřadu Zlínského
kraje Sjednocení dÚP HKH 2007 v rozsahu přiměřenému charakteru územní studie.
Dílo je kompletně zpracováno v prostředí MicroStation ve formátu DGN (ve verzi 7). V
prostředí MicroStation zpracovatel připravil kompletní finální tisky (PLT), včetně rámů, z
kterých jsou finální výtisky generovány, a včetně konfiguračních souborů a popisů nastavení.
Zpracovatel připravil jednotlivé tématické výkresy (referenčně připojená zdrojová data
+ legenda) sloužící pro potřeby tisku a pro potřeby vlastní práce nad nimi.
Textové přílohy ÚP jsou zpracovány v digitální podobě ve formátu MS Word.
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ZÁVAZNÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY
Návrh vychází především z těchto základních technických předpisů:
ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ (10/2004)
ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“ (11/2007)

7.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území, ve kterém se posuzuje trasování železniční trati Vizovice – Valašská
Polanka a silnice I/57 (přivaděč Pozděchov), zahrnuje katastrální území obcí Pozděchov,
Prlov, Valašská Polanka a Lužná.

letecký snímek řešeného území

řešené území – terén horského typu
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ZPRACOVANÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
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Pro řešené území je v současné době zpracováno mnoho územně plánovacích
dokumentací, které se staly významným podkladem pro zadaný úkol. Jedná se o tuto
základní dokumentaci:

8.1. Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR 2006)
PÚR ČR je nástroj územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro
konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních
souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní
podmínky pro naplňování těchto úkolů.
PÚR ČR vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury
mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území
jednoho kraje.
a) PÚR ČR (2006)
Z hlediska zpracovávané územní studie je v PÚR ČR 2006 zahrnut koridor pro
konvenční železniční dopravu C-E 40b v úseku Ostrava – Mosty u Jablunkova - hranice
ČR (-Žilina), úsek Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč – hranice
ČR (- Púchov) a koridor ŽD 1 v úseku Brno – Přerov s možnou větví Kroměříž – Otrokovice
– Zlín – Vizovice – Valašská Polanka. Ministerstvo dopravy ČR tímto dostalo za úkol do roku
2010 zpracovat pilotní projekt prověřující proveditelnost navrženého záměru.
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Dále je v PÚR 2006 uveden koridor pro rychlostní silnici R 49 v úseku Fryšták –
Zlín – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR a koridor S3 v úseku Palačov – Lešná –
Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49).
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b) Návrh PÚR ČR (2008)
V roce 2008 byl zpracován návrh PÚR ČR. Z hlediska zpracovávané územní studie je
v PÚR ČR 2008 zahrnut koridor pro železniční dopravu C-E 40b v úseku Ostrava – Mosty
u Jablunkova - hranice ČR (-Žilina), úsek Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Vsetín –
Horní Lideč – hranice ČR (- Púchov) a koridor ŽD 1 v úseku Brno – Přerov s větví na
Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice s napojením na stávající trať Hranice na Moravě –
Horní Lideč – hranice ČR/SR - Púchov. Ministerstvo dopravy ČR tímto dostalo za úkol do
roku 2010 prověřit proveditelnost rozvojového záměru.
Konkrétní trasa napojení prodloužení trati z Vizovic na stávající trať č. 280 není
v PÚR 2008 stanovena.

Dále je v návrhu PÚR 2008 uveden koridor pro rychlostní silnici R 49 v úseku
Fryšták – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR (- Púchov) a koridor S2 v úseku
Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49).
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8.2. ÚPN VÚC Beskydy (2002)
Územní plán VÚC se zabývá všemi známými záměry nadmístního významu, t.j. těmi,
které představují konkrétní v mapě zobrazitelný nárok na území a způsobují změnu jeho
stávajícího funkčního využití nebo prostorového uspořádání. Tyto územní záměry se ovšem
nacházejí v různém stadiu přípravy a aktuálnost jejich případné realizace je z časového
hlediska různá. Územní plán proto posuzuje tyto záměry z hlediska jejich vlivů a důsledků na
území s cílem zodpovědět, zda a za jakých územních podmínek mohou být v území
realizovány. Vymezení těchto záměrů v ÚPN VÚC však nezakládá závaznost jejich vlastní
realizace.
ÚPN VÚC Beskydy vymezil z hlediska řešené územní studie pro záměr vedení silnice
I/57 koridor v šířce 400 m (200 m na obě strany od osy). V úseku Ústí u Vsetína – Valašská
Polanka je trasa navržena jako přeložka stávající silnice a v úseku Valašská Polanka – MÚK
Pozděchov jako stavba nová.
S železniční tratí v úseku Vizovice – Valašská Polanka se neuvažovalo.

výkres dopravní infrastruktury
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8.3. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR 2008)
Z hlediska řešené územní studie obsahuje ZÚR následující plochy a koridory dopravy
mezinárodního a republikového významu
a) silniční doprava
ZÚR zpřesňuje koridor rychlostní silnice R 49 Hulín – Fryšták – Vizovice – Horní
Lideč – hranice ČR (- Púchov), podchycený v PÚR 2006, a tento koridor vymezuje v popisu
veřejně prospěšných staveb (VPS) pod kódem PK 01 (šíře koridoru v úseku Bratřejov –
Lačnov je 1000 m). Dále je zde vymezen koridor pro silnici I/57 Palačov (R 48) – Lešná –
Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R 49), podchycený v PÚR 2006, a tento koridor
vymezuje v popisu VPS pod kódem PK 03 (šíře koridoru v úseku Valašská Polanka –
Pozděchov je 600 m).
b) železniční doprava
ZÚR zpřesňuje koridor konvenční železniční dopravy mezinárodního významu ŽD 1
(Brno – Přerov) s možnou větví Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice – Valašská Polanka,
podchycený v PÚR 2006, vymezením koridoru v popisu VPS pod kódem Z 01 (šíře koridoru
v úseku Pozděchov – Valašská Polanka je 600 m).

A.2

Plochy a koridory nadmístního významu
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8.4. Územní plány sídelních útvarů (ÚPN SÚ)
a)

ÚPN SÚ Pozděchov
Zpracovala firma „atelier R“ (Ing.arch. Čehovská). ÚPN byl schválen dne 14.11.1997.
V aktuální verzi tato dokumentace zahrnuje územní rezervu pro výhledové trasy rychlostní
silnice R 49 i silnici I/57 (přivaděč Pozděchov). Územní rezerva pro novou trasu železnice
Vizovice – Valašská Polanka v dokumentaci není zahrnuta.
b)

ÚPN SÚ Prlov
Zpracovala firma „atelier R“ (Ing.arch. Čehovská). ÚPN byl schválen 14.3.1994.
Změna č. 4, zahrnující územní rezervu pro novou trasu silnice I/57 (přivaděč Pozděchov),
byla schválena dne 17.7.2006, a to v poloze dle studie HBH Brno z roku 1999. Územní
rezerva pro novou trasu železnice Vizovice – Valašská Polanka v dokumentaci není
zahrnuta.
c)

ÚPN SÚ Valašská Polanka
Zpracovala firma „atelier R“ (Ing.arch. Čehovská). ÚPN byl schválen dne 5.8.1994.
V aktuální verzi tato dokumentace zahrnuje územní rezervu pro výhledovou trasu silnice I/57
(přivaděč Pozděchov), a to v poloze dle studie HBH Brno z roku 1999). Územní rezerva pro
novou trasu železnice Vizovice – Valašská Polanka v dokumentaci není zahrnuta.
d)

ÚPN SÚ Lužná
Zpracoval Ing.arch. Motl (Brno). ÚPN byl schválen dne 10.11.1994. V aktuální verzi
tato dokumentace zahrnuje pouze informaci o výhledové trase silnice I/57 (přivaděč
Pozděchov), která na katastr obce nezasahuje. Územní rezerva pro novou trasu železnice
Vizovice – Valašská Polanka v dokumentaci není zahrnuta.

9. ZPRACOVANÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Obdobně jako u územně plánovací dokumentace byla pro dopravní problematiku,
kterou se zabývá územní studie, zpracována řada technických studií týkající se rychlostní
silnicí R 49, silnicí I/57 a železniční tratí Vizovice – Valašská Polanka. Pro základní přehled
se jedná o následující dokumenty:

9.1. Generel dopravy Zlínského kraje (Udimo Ostrava, 2004)
Dopravní generel se stal jedním z podkladových materiálů pro návrh Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje. Z hlediska problematiky řešené územní studie stabilizoval Generel
trasu rychlostní silnice R49 (Hulín - Fryšták – Slušovice – Vizovice – Pozděchov – Horní
Lideč – Slovensko) a silnici I/57 (Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč) doplněnou o úsek
silnice I/57 v úseku Valašská Polanka – MÚK Pozděchov).
Z hlediska železniční dopravy navrhl prodloužení železniční trati 331 Otrokovice –
Zlín – Vizovice v úseku Vizovice – Valašská Polanka. Ta by umožnila přímou návaznost
Valašska na centrální oblast Zlínského kraje.
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9.2. Studie „Rychlostní silnice R 49, Hulín - Zlín - Střelná“(HBH
projekt, 1999)
Trasa silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) byla v návaznosti na vedení rychlostní silnice
R 49 zpracovaná v osmi variantách s tím, že k dalšímu upřesňování byla doporučena
varianta č. 7. Podélný sklon trasy byl 6 %. Tato studie se nezabývala střetem s výhledovou
trasou železniční trati Vizovice – Valašská Polanka.
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9.3. Studie „Přeložka silnice I/57 – přivaděč Pozděchov“ (HBH
projekt, 2001)
Tato studie upřesňovala směrové řešení přeložky silnice I/57 v úseku Valašská
Polanka – MÚK Pozděchov v souvislostí s aktualizací trasy rychlostní silnice R 49. Tato
studie se nezabývala střetem s výhledovou trasou železniční trati Vizovice – Valašská
Polanka.
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9.4. Studie proveditelnosti a účelnosti „Rychlostní silnice R 49,
Hulín – hranice ČR/SR (Střelná)“ (Viapont Brno, 2004)
Tato studie dále zpřesňovala řešení rychlostní silnice R 49. Součástí této
dokumentaci bylo i aktualizované směrové vedení silnice I/57 (přivaděč Pozděchov). Tato
studie se nezabývala střetem s výhledovou trasou železniční trati Vizovice – Valašská
Polanka.

Viapont Brno, 09/2004
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9.5. Technická studie „Rychlostní silnice R 49, Fryšták – státní
hranice ČR/SR, MÚK Pozděchov“(Mott MacDonald, 2008)
Tato dokumentace připravila podklad pro EIA týkající se rychlostní silnice R 49.
V dokumentaci bylo navrženo technické řešení silnice R 49 včetně MÚK Pozděchov, a to ve
dvou variantách – modrá a červená. Samotná silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) nebyla
v dokumentaci řešená.

situace MÚK Pozděchov (varianta červená i modrá)
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9.6. Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji (Dopravní
projektování s r.o. Ostrava a SUDOP Brno, spol. s r.o. Brno
(11/2004)
Dokumentaci „Dostavba železniční trati Vizovice – Valašská Polanka“ zpracovaly
společně firmy Dopravní projektování s r.o. Ostrava a SUDOP Brno, spol. s r.o. Brno. Jedná
se o technické ověření možnosti realizaci této trati.
Navrhovaná výstavba nové trati Vizovice – Valašská Polanka by navazovala na
elektrizaci trati Otrokovice – Vizovice. Dostavba železniční tratě Vizovice - Valašská Polanka
by začala v železniční stanici Vizovice. Stanice Valašská Polanka, která by byla propojena s
nově navrhovanou tratí, se nachází na trati č. 280 Hranice na Moravě – Střelná, v úseku
Vsetín – Horní Lideč. Toto propojení by si vyžádalo rekonstrukci stávajícího staničního a
traťového zabezpečovacího zařízení. Nová trať byla navržena v trase mimo ucelenou
zástavbu obcí Lutonina, Ublo, Bratřejov, Pozděchov, Prlov a Valašská Polanka.
V navrhované trase se lokálně přibližuje v některých částech jednotlivým objektům zástavby.
a)

kategorie dráhy

Železniční trať Vizovice - Valašská Polanka/Horní Lideč je v této studii navržena
podle parametrů dráhy celostátní. Dráha by byla určena pro veřejnou železniční dopravu pro přepravu cestujících, jejich zavazadel, případně spěšnin a vozových zásilek. Trať
Vizovice - Valašská Polanka/Horní Lideč by byla zaústěna v nově zřízené dopravně Výhybna Vizovice do regionální dráhy Vizovice – Zlín střed a v ŽST Valašská Polanka do
celostátní dráhy Horní Lideč – Hranice na Moravě.
Traťová rychlost
Rozchod
Typ dráhy
Trakce
Sklonové poměry

vzhledem k navrženým směrovým parametrům trasy = 90 km/h
1435 mm
v celé délce jednokolejná.
závislá, napájecí soustava 3 kV ss.
Rozhodný sklon pro stanovení technického normativu hmotnosti pro
jedno činné hnací vozidlo.
Maximální rychlost
90 km/hod
Maximální podélný sklon
40 ‰
dle vyhlášky 177/1995 Sb
Zatížení na nápravu
18t
Minimální směrový poloměr
500 m
dle vyhlášky 177/1995 Sb.
b)

technické řešení

Kolejové propojení Vizovice – Valašská Polanka bylo v dokumentaci řešeno (v námi
sledovaném úseku Pozděchov – Valašská Polanka) ve dvou základních variantách – jižní a
severní. Střet se zástavbou obce Pozděchov je u obou variant navrženo pomocí tunelových
úseků.
Varianta severní byla navržena odklonem od původního předválečného záměru
severním směrem, a to 800 m tunelem a mostním objektem. Tato varianta následně
přechází k Prlovu a připojuje se k variantě jižní. Jižní varianta se odklání od původního
předválečného záměru jižním směrem. Dále prochází tunelem cca 800 m dlouhým. V údolí
Pozděchůvky vede železniční trasa až cca 10 m nad stávajícím terénem. U obou variant je
uvažováno s umístěním zastávek v Pozděchově a Prlově. Umístění výhybny je uvažováno
v prostoru zastávky.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

10.1. Zvláště chráněná území
V zájmovém území (širší vztahy) se nacházejí chráněná území ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Velkoplošná chráněná území přírody nejblíže
situovaná jsou CHKO Beskydy a PPK Vizovické vrchy. Řešené území do těchto chráněných
území nezasahuje.

10.2. Chráněná území Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle
jednotných principů všechny státy Evropské unie. Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají
dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice 79/409/EHS o ochraně
volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“).
Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy
přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Požadavky obou
směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů.
Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti - PO (v originále Special
Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality –
EVL (v originále Sites of Community Importace - SCI). Společně tvoří tyto dva typy lokalit
soustavu Natura 2000. V rámci soustavy Natura 2000 byly ve Zlínském kraji vyhlášeny dvě
ptačí oblasti (SPA) – Horní Vsacko a Hostýnské vrchy, které nezasahují do území řešené
územní studií. V řešeném území jsou však dvě evropsky významné lokality (dle vyhlášky č.
81/2008 Sb.) – „CZ0723754 Pozděchov, kostel“ a „CZ 0723417 Pozděchov“ (v údolí potoka
Trubiska).

CZ0723754 Pozděchov, kostel a„CZ 0723417 Pozděchov“
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STANOVISKO ŘSD ČR, ODBOR VÝSTAVBY BRNO

Základním technickým garantem studované trasy silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) je
Ředitelství silnic a dálnic, Odbor přípravy Brno. Stanoviskem ŘSD ČR, OV Brno ze dne
7.4.2008 bylo doporučeno sledovat u silnice I/57 cílovou kategorii S 24,5/100 (80) s možnou
etapou v kategorii S 11,5/90 (80).
– viz. příloha B

Dokladová část.

Na základě interní porady, týkající se řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské
Polanky, upřesnilo ŘSD ČR, OV Brno v září 2008 své stanovisko. Souhlasilo, aby pro účely
zpracovávané studie byla pro trasu přeložky silnice I/57 v úseku tzv. přivaděče Pozděchov
(úsek Valašská Polanka - MÚK Pozděchov) nadále sledována kategorie čtyřpruhové,
směrově rozdělené silnice S 24,5/80, pro kterou je ve smyslu ČSN 73 6101 směrodatná
rychlost rovna 90 km/h.
Výpis z ČSN 73 6101 (10/2004)

číslo zakázky:

stavba:

Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky

objekt:

09- 2008

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A3

ŘEŠENÍ STUDIE

12.

PRŮBĚH PRACÍ

číslo
přílohy:
číslo
revize:

A

list
číslo:

25

12.1. Projednávaní a konzultace
V průběhu prací na „řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky“ proběhly
technické konzultace a jednání se zástupci dotčených obcí a státních institucí. V průběhu
těchto jednání docházelo k upřesňování řešení týkající se jak varianty železniční trasy, tak i
optimalizace trasy silnice I/57 (přivaděč Pozděchov).
Na jednání byly zváni zástupci:
Obec Pozděchov
Obec Prlov
Obec Valašská Polanka
Obec Lužná (zástupce byl na jednotlivá jednání přizván až od 24.6. 2008)
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor výstavby Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc
Správa železniční dopravní cesty,s.o., odbor koncepce a strategie, Praha

12.2. Postup řešení
a) jednání dne 27.5. 2008
Na prvním společném zasedání s výše uvedenými, které se konalo dne 27.5. 2008,
byli přítomní zástupcem KÚ Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Ing.arch. Vintrem seznámeni s cíli a důvodem zpracování územní studie, kterým je prověření
reálnosti vedení nové trasy silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) v úseku Valašská Polanka –
MÚK Pozděchov (R 49) a nové železniční trati v úseku Vizovice –Valašská Polanka.
Projektant zde předložil základní situaci dvou variant železniční trati v úseku
Pozděchov – Valašská Polanka zakreslených do ortofotomapy doplněných o trasu rychlostní
silnice R 49 a trasu silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) dle studie Viapont (2004). Návrh byl
doplněn o systém komunikací zajišťujících dopravní obsluhu přilehlého území.
V průběhu jednání zazněly následující podněty:
- ze strany zúčastněných obcí to byl požadavek na co nejužší koridor
- přivaděč I/57 by měl vést jinou trasou, než je zakresleno v předloženém návrhu (co nejdále
od stávající zástavby)
- v době jednání se zpracovávala Technická studie „Rychlostní silnice R 49, Fryšták – státní
hranice ČR/SR“(MottMcDonald) – nutno koordinovat s trasou silnice I/57
- doporučuje se samostatné jednání stran stabilizace silnice I/57 (přivaděč R 49) za účasti
dotčených obcí, vycházet by se mělo ze studie HBH Brno z roku 1999
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b) jednání dne 30.5. 2008
Na základě závěrů z předcházejícího jednání se zástupci dotčených obcí (zástupce
obce Lužná nebyl prozatím k jednání přizván), Vsetína a projektant sešli dne 30.5. 2008 na
samostatném jednání. Projektant zde předložil řešení z předchozího jednání dne 27.5. 2008.
V rámci diskuze se přítomní shodli především na následujícím:
- při stabilizaci přivaděče I/57 je třeba vycházet z poslední verze R 49 - MÚK Pozděchov
- trasu přivaděče I/57 je třeba sledovat v trase varianty č. 2 ze studie HBH Brno z roku 1999
- s celým dopravním koridorem je třeba seznámit i zástupce obce Lužná (na příští jednání
budou přizváni)
- trasa železnice by měla v údolí Pozděchůvky co nejvíce kopírovat novou silnici I/57
- územní studie by měla pracovat pouze s jižní (modrou) variantou železniční trati
c) jednání dne 15.7. 2008
Na tomto jednání informoval projektant o pracovní schůzce se zástupci dotčených
obcí, na kterých byla zástupci obcí vyloučena severní varianta železniční trati.
Projektant dále předložil novou variantu silnice I/57, která vycházela z trasy var. 2
silnice vedoucí od Vsetína (dle projektu HBH Brno, 1999) a aktuální polohy MÚK Pozděchov
(Mott MacDonald, 07/2008). Tato křižovatka se oproti původní poloze (HBH, 1999) odsunula
jižním směrem o cca 400 m. S tím souvisela i nová výšková úroveň nivelety R 49 v místě
této křižovatky (zvýšení o cca 73 m). Výška nivelety silnice I/57 v místě napojení na R 49
(MÚK Pozděchov) by se tímto řešením dostala cca 17 m pod niveletu R 49. Tudíž by se tyto
dvě významné komunikace nemohly propojit.
V průběhu jednání zazněly následující připomínky:
- nutno ověřit další řešení trasy silnice I/57 i železnice, aby nebyly zasaženy domy v lokalitě
U Švachů
- trasa přivaděče I/57 by měla vést v ideální stopě bez ovlivňování železnicí a následně by se
měla navrhnout i trasa železnice
- zastupitelstvo obce Valašská Polanka sice železniční trať nechce, ale pokud se prokáže její
nezbytnost pro Zlínský kraj a pro celý stát, pak bude obcí akceptována
- přítomní odsouhlasili další sledování pouze jižní varianty železniční trati Vizovice –
Valašská Polanka
d) jednání dne 15.8. 2008
Dne 15.8. 20058 proběhlo v Brně separátní jednání za účasti ŘSD ČR, zástupců Mott
MacDonald a projektanta. Na této technické konzultaci projektant předložil základní situaci
jižní varianty železniční trati v úseku Pozděchov – Valašská Polanka zakreslené do
ortofotomapy, doplněné o trasu přivaděče silnice I/57 v úseku Valašská Polanka – MÚK
Pozděchov. Řešení silnice I/57 směrově navazovalo na aktuální polohu trasy silnice R 49 a
MÚK Pozděchov (trasa vycházela z rozpracovaného návrhu technické studie z června 2008
– zpracovatel firma Mott MacDonald).
Nová trasa silnice I/57, reagující na stanoviska zástupců dotčených obcí a Krajského
úřadu Zlínského kraje, se po úpravách dostala mimo dopravní koridor navržený v té době
připravovaných Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Nové varianty silnice I/57
(varianty 1 a 2) byly doplněny o podélný profil. Maximální podélný sklon byl navržen 6 %.
Projektant územní studie upozornil, že při úpravách podélného profilu přivaděče I/57
(varianty 1 i 2) se zjistilo, že i při použití maximálního podélného sklonu 6 % se trasa silnice
I/57, navazující na MÚK Valašská Polanka, dostane cca 17 m pod výškovou úroveň
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v současné době studované trasy R 49. To znamená, že ji nelze připojit na aktuální řešení
MÚK Pozděchov.
Zástupci Mott MacDonald na tomto jednání předložili ještě jednu variantu MÚK
Pozděchov, která byla (dle jejich stanoviska), z hlediska trasování rychlostní silnice R 49
vhodnější. Zároveň se však přibližovala k zástavbě Pozděchova. Pro jednodušší orientaci
byla původní varianta nazvaná „červená“ a nová varianta v severnější poloze „modrá“.
Na závěr se přítomní shodli na následujícím:
Návrh přeložky silnice I/57 mimo navržený dopravní koridor uvedený v návrhu ZÚR
ZK nelze považovat za chybný krok, neboť vyhledávací studie mají z obecného hlediska
naopak tento koridor vymezit. Právě na základě podrobnější dokumentace se v souladu
s platným stavebním zákonem dopravní koridory upravují a stabilizují. To není záležitost
pouze silnice I/57, ale i nadřazené rychlostní silnice R 49.
Problematika přivaděče I/57 nesmí ovlivnit současné práce na zpracování tak
rozsáhlého materiálu, jako je dokumentace EIA pro R 49.
Varianta trasy „červená“ rychlostní silnice R 49 se jeví z pohledu navázání přivaděče
I/57 na MÚK Pozděchov jako technicky nepřijatelná. Varianta trasy R 49 „modrá“ umožní
připojení přivaděče I/57 na MÚK Pozděchov s tím, že podélný sklon silnice I/57 bude
pravděpodobně na hranici max. sklonu, který připouští ČSN. Územní studie musí ověřit
připojení silnice I/57 i na novou MÚK Pozděchov – varianta modrá.
e) jednání dne 18.9. 2008
Projektant shrnul základní informace o dosud zpracovaných variantách silnice I/57.
Dále přítomné informoval o nové variantě MÚK Pozděchov (modrá).
Na základě podnětu z jednání dne 15.7. 2008 předložil projektant další variantu
silnice I/57 č. 3. Tato varianta se od předcházejících variant odklání již od MÚK Val. Polanka
jižním směrem, prochází tunelem a mostem přes údolí Trubiska se dostává do polohy
varianty 2.
Z hlediska výškového vedení jednotlivých variant silnice I/57 upozornil projektant
na technické problémy u všech variant, a to v místě napojení na připravovanou MÚK
Pozděchov.
U varianty 1 vychází max. podélný sklon při napojení na R 49 - variantu červenou
cca 7,5 %, u napojení na variantu modrou sklon 6 % (nutné jsou však rozsáhlé mostní
objekty).
U varianty 2 se předpokládá max. podélný sklon při napojení na variantu červenou
cca 6,4 % (rozsáhlé mostní objekty), u napojení na variantu modrou sklon 5,5 % (zářezy přes
30 m).
U varianty 3 vychází max. podélný sklon při napojení na variantu červenou cca 6,0 %
(podstatná část trasy na mostních objektech) nebo 6,5 % (zkrácení mostních objektů). U
napojení na variantu modrou vychází sklon 5,5 % (zářezy přes 30 m).
V rámci optimalizace výškového vedení trasy předložil projektant variantu 3a, u níž
při napojení na červenou variantu dochází ke zkrácení mostních objektů.
Varianta 3 a 3a se jeví výhodná i vzhledem ke své poloze mimo údolí, ve kterém
vede stávající silnice I/49, kde se plánuje nová železnice a kde je zároveň stávající zástavba.
Na závěr zaznělo následující:
- u silnice I/57 k dalšímu řešení doporučujeme variantu jih 3a
- zástupce obce Pozděchov nesouhlasí s trasou R 49 varianta modrá (severní, blíž zástavbě
Pozděchova)
- všechny varianty silnice I/57 mají značný podélný sklon
- navržené varianty se dopracují a předloží na závěrečném jednání
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f) jednání dne 6.11. 2008
Projektant předložil konečné řešení tří variant silnice I/57 - 1, 2 a 3a včetně návrhu
železnice, a to směrové i výškové vedení. Pro další ověřování se doporučila varianta 3a. A to
s napojením na modrou i červenou variantu MÚK Pozděchov. Červená varianta MÚK by se
však musela upravit.
Po skončení jednání dne 6.11. 2008 upozornil zástupce firmy Mott MacDonald, že
silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) není výškově napojena na červenou variantu MÚK
Pozděchov bez případných úprav této křižovatky. S ohledem na ukončení práce na jejich
technické studii bude třeba svolat samostatnou konzultaci se zástupci ŘSD ČR, Odbor
výstavby Brno.
g) jednání dne 16.12. 2008
Na úvod tohoto jednání, uskutečněného 16.12. 2008, upozornil projektant územní
studie na níže uvedenou skutečnost vyplývající z průběhu prací na jednotlivých variantách.
V průběhu zpracování územní studie se zjistilo, že ani ve variantě 1, ani variantě 2
z této územní studie nelze připojit silnici I/57 (přivaděč Pozděchov) jak na červenou, tak i na
modrou variantu MÚK Pozděchov (R 49). Zpracovatel územní studie tedy navrhl další
varianty. U poslední varianty 3a navrhl projektant upravit podélný sklon navržených
křižovatkových větví MÚK Pozděchov R 49). Podélný sklon MÚK Pozděchov (Mott
MacDonald) by se upravil následovně:
větev 1 …..6 % a 3 %, při zachování původní polohy je třeba změnit sklon na 6 %
v celé délce tak, aby se silnice I/57 se svými 6 % podélného sklonu bez větších problémů
napojila na MÚK Pozděchov
větev 2 ……zůstane zachována
větev 3 …...3 % a 5 %, při zachování původní polohy je třeba změnit sklon na 6 %
větev 4…..8 %, při snížení sklonu na 6,5 % se délka větve prodlouží o cca 200 m
V rámci diskuze zaznělo především následující:
- Bez propojení R 49 a silnice I/57 nemá MÚK opodstatnění. To znamená, že je třeba
urychleně zpracovat úpravu řešení MÚK.
- Pro úpravu MÚK Pozděchov bude tedy třeba změnit termín dokončení dokumentace
pro EIA.
- Dopravní koridor pro další ověřování trasy silnice I/57 by měl umožnit navržení
dalších možností bez výrazného omezování jejího trasování. Šířka nově navrženého
koridoru by tomu měla odpovídat.
- Pro EIA není možné vydat dva technicky odlišné podklady. S ohledem na aktuálnost
řešení této problematiky by měl odpovědný zástupce KÚ Zlínského kraje projednat
s ředitelem ŘSD ČR, Správa Zlín změnu termínu odevzdání dokumentace firmou Mott
MacDonald.
- Technická studie silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) bude objednána ŘSD ČR až po
stabilizaci řešení R 49 v tomto prostoru. Do té doby by měl Zlínský kraj zajistit zpracování
dokumentace SEA na tuto stavbu. SEA by však měla hodnotit pouze technicky reálné
varianty.
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12.3. Shrnutí postupu řešení
1.

Vstupním podkladem se staly dvě varianty železniční trati Vizovice – Valašská
Polanka a jedna varianta silnice I/57 (dle HBH 1999) – v územní studii varianta 1.

2.

Na počátku prací na technickém řešení silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) projektant
upozornil, že křižovatka MÚK Pozděchov na rychlostní silnici R 49 je dle aktuální
verze Mott MacDonald navržena jižněji než původní řešení dle studie HBH Brno
z roku 1999. To znamená, že z hlediska napojení silnice I/57 je mnohem výše.

3.

Účastníci pracovních jednání se shodli na sledování pouze jižní (modré) varianty
železniční trati a trasování silnice I/57 v trase vycházející z původní varianty č. 2 dle
studie HBH Brno z roku 1999 – v územní studii varianta 2.

4.

Firma Mott MacDonald navrhla v prostoru MÚK Pozděchov dvě varianty – modrou
(severní) variantu a červenou (jižní) variantu. Napojovací bod červené varianty je cca
11 m nad stávajícím terénem, což negativně ovlivňuje řešení trasy silnice I/57
v poloze všech variant.

5.

Zástupce obce Pozděchov požadoval odsunutí trasy silnice I/57 co nejdál od obce.
Zástupce obce Prlov požadoval co nejmenší zásah do výrobního a rekreačního
areálu v jihovýchodní části katastru. Zástupce obce Valašská Polanka požadoval
zachovat stávající zástavbu v údolí Pozděchůvky u křižovatky Trubiska. Na základě
těchto připomínek se vytvořily další směrové varianty řešení. Všechny varianty silnice
I/57 byly doplněné o podélný sklon.

6.

Trasy silnice I/57 – varianta 1 a varianta 2 jsou vzhledem k výškovému řešení
technicky problematické. Při max. možném podélném sklonu dle ČSN – 6 % vedou
v délce přes 1,5 km na mostním objektu ve značné výšce nad terénem (estetická
závada, obtížná sjízdnost v zimním období – viz Sirákov).

7.

Varianta trasy „červená“ rychlostní silnice R 49 je z pohledu navázání přivaděče
I/57 (varianta 3a) na MÚK Pozděchov jako technicky vhodná v případě úpravy
jednotlivých větví MÚK. Varianta trasy R 49 „modrá“ umožní připojení přivaděče I/57
(varianta 3a) na MÚK Pozděchov bez úprav, ale přibližuje se obytné zástavbě
Pozděchova.

13.

MAPOVÝ PODKLAD

V rámci územní studie bylo řešení navrženo do mapového podkladu dodaného
objednatelem. Jednalo se o ortofotomapu (pixel 20 cm) doplněnou o ZABAGED (základní
báze geografických dat).

14.

ŘEŠENÍ ŽELEZNIČNÍ
POLANKA

TRATI

POZDĚCHOV

–

VALAŠSKÁ

Při návrhu směrového vedení trasy železniční trati Vizovice – Valašská Polanka
v závislosti na trasu silnice I/57 se vycházelo ze studie Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském
kraji, Dostavba železniční trati Vizovice–Valašská Polanka (2004).
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Na základě připomínek účastníků jednání v závislosti na vedení tří variant přeložky
silnice I/57 byly navrženy 3 varianty železniční trati Vizovice – Valašská Polanka. (Z1, Z2 a
Z3).
Navržené trasy jsou řešeny v úseku Pozděchov - Valašská Polanka. Varianty začínají
na západním okraji katastru Pozděchova a končí v prostoru železničního trianglu Valašská
Polanka. Severní větev trianglu ve Valašské Polance je s ohledem na požadavek zástupce
obce Valašská Polanka odsunuta jižním směrem.

14.1. Směrové řešení železniční trati
Pro potřebu územní studie jsou lomy směrového polygonu zaobleny prostými
kruhovými oblouky. Trasa má v úseku Pozděchov - Valašská Polanka následující poloměry:
a) varianta Z1
R1 = 700 m (tunel)
R4 = 1000 m
R2 = 650 m
R5 = 500 m
R3 = 1000 m
R6 = 500 m
V údolí říčky Pozděchůvky je směrové vedení složité, a to bez rezervy velikosti
směrových oblouků. Složité je i s ohledem na nezbytné křížení vodního toku s biokoridorem,
křížení se silnicí I/57 (přivaděč Pozděchov), stávající silnicí, místními a účelovými
komunikacemi.
b) varianta Z2
R1 = 700 m (tunel)
R2 = 500 m
R3 = 1000 m

R4 = 500 m
R5 = 500 m
R6 = 500 m

V údolí říčky Pozděchůvky je směrové vedení složité, a to bez rezervy velikosti
směrových oblouků. Složité je i s ohledem na nezbytné křížení vodního toku s biokoridorem,
křížení se stávající silnicí, místními a účelovými komunikacemi.
c) varianta Z3
Jedná se o původní řešení studie Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji,
Dostavba železniční trati Vizovice–Valašská Polanka (11/2004).
R1 = 700 m (tunel)
R5 = 600 m
R2 = 1000 m
R6 = 500 m
R3 = 650 m
R7 = 500 m
R4 = 800 m
U této varianty se výhledové řešení železnice zjednodušilo s ohledem na odsun trasy
silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) mimo údolí Pozděchůvky.

14.2. Závěr
Na základě konzultace se zástupci obcí, na jejichž katastru se s novou trasou
železnice uvažuje, došlo ke shodě, že k dalšímu upřesňování železniční trasy v prostoru
Pozděchova se doporučuje varianta jižní. Ta byla také zahrnuta do řešení ověřované nové
trasy silnice I/57 (přivaděč Pozděchov).
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Varianta silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) 3a navržená v řešené územní studii
zahrnuje trasu železnice Vizovice – Valašská Polanka v poloze varianty Z3.

schéma variant železniční trati Vizovice – Valašská Polanka

15.

ŘEŠENÍ SILNICE I/57 (PŘIVADĚČ POZDĚCHOV)

15.1. Rozsah řešení
a) napojovací body
Navržený úsek silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) propojuje MÚK Valašská Polanka
na silnici I/57 a to cca v KM 8, 500 (dle studie HBH, 1999), a MÚK Pozděchov na silnici R 49
(dle studie Mott MacDonald, 2008).
b) základní parametry silnice I/57 (přivaděč Pozděchov)
Na základě výše uvedených požadavků
navržena s těmito parametry:
Návrhová rychlost
Směrodatná rychlost
Největší dovolený podélný sklon
Nejmenší dovolený směrový poloměr

ŘSD ČR, OV Brno byla trasa silnice I/57
80 km/hod
90 km/hod
6%
550 m (450 m)
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c) variantní řešení
Řešení trasování je komplikované horským typem terénu, kudy navrhované dopravní
trasy procházejí. Řešený úsek silnice I/57 byl zpracováván v několika variantách. Ty se dělily
s ohledem na polohu nové železniční trasy Vizovice - Valašská Polanka na variantu severní
a variantu jižní. Varianta severní byla zpracována pouze v jedné variantě. Tato varianta
vycházela ze severní trasy železnice a z polohy silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) dle studie
Viapont (2004). S ohledem na doporučení zástupců dotčených obcí (Pozděchov, Prlov) se
s touto variantou dále nepracovalo. Varianta jižní se postupně stabilizovala ve třech
alternativách. V závěrečné fázi práce došlo u třetí varianty k menším směrovým úpravám
v jižní části trasy, která prochází zalesněným územím. Tím vznikla další varianta 3a. Varianta
3 se dále nesledovala a nebyla zdokumentována.

15.2. Směrové vedení
Při návrhu směrového vedení trasy silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) se vycházelo
z jižní varianty železniční trati Vizovice – Valašská Polanka a z předpokládané trasy silnice
I/57 dle řešení Viapont Brno, 2004. S ohledem na připomínky účastníků jednání, která
v průběhu zpracování proběhla, došlo k vytvoření tří základních variant trasy.
Navržené trasy jsou napojeny v prostoru MÚK Valašská Polanka na pravý směrový
oblouk o směrovém poloměru R = 500 m. Pro potřebu studie jsou lomy směrového polygonu
zaobleny prostými kruhovými oblouky. Staničení silnice I/57 navazuje na studii HBH Brno
(1999).Trasa má navrženy následující poloměry:
a) varianta 1
R1 =
R2 =
R3 =
R4 =

800 m
600 m
525 m
500 m

R5 = 500 m
R6 = 700 m
R7 =1 300 m

V údolí říčky Pozděchůvky je směrové vedení složité, a to bez rezervy velikosti
směrových oblouků. Složité je i s ohledem na nezbytné křížení vodního toku s biokoridorem,
křížení se železnicí, stávající silnicí, místními a účelovými komunikacemi.
b) varianta 2
R1 =
R2 =

600 m
500 m

R3 = 1 500 m
R4 = 700 m

V údolí říčky Pozděchůvky se směrové vedení zjednodušilo odkloněním části trasy
jižním směrem a zkrácením úseku s výše uvedenými střety (viz a).
c) varianta 3a
R1 = 1 500 m
R2 = 800 m

R3 = 1 000 m
R4 = 1 100 m

V údolí říčky Pozděchůvky se směrové vedení zjednodušilo odkloněním podstatné
části trasy jižním směrem a zkrácením úseku s výše uvedenými střety (viz varianta 1). Tímto
řešením se zjednoduší výhledové trasování železnice Vizovice – Valašská Polanka.
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15.3. Výškové vedení
Původní výškové vedení dle HBH Brno (1999) mělo polohu MÚK Pozděchov v místě
dnešní MÚK dle modré varianty R 49. Výškové vedení dle Viapont (2004) uvažovalo s MÚK
ve vyšší poloze s tím, že maximální podélný sklon silnice I/57 bude 7 %. S ohledem na
aktuální znění ČSN 76 6101, požadavku ŘSD ČR a aktuální polohy a tvaru MÚK Pozděchov
(Mott MacDonald, 2008) dochází ke změnám ve výškovém vedení trasy silnice I/57 (přivaděč
Pozděchov).
Navržené varianty trasy jsou napojeny v prostoru MÚK Valašská Polanka na podélný
sklon silnice I/57, a to ve spádu 4,06 % (dle HBH, 1999). V prostoru napojení na rychlostní
silnici R 49 (modrá varianta) jsou jednotlivé varianty napojeny na podélný sklon odbočné
větve č.5 MÚK Pozděchov - 5,00 % (dle Mott MacDonald, 2008). Při červené variantě trasy
R 49 je podélný sklon odbočné větve č.5 MÚK Pozděchov + 3,00 % dle Mott MacDonald,
2008). Napojovací bod červené varianty je cca 11 m nad stávajícím terénem. Toto řešení
MÚK komplikuje výškové vedení u všech variant silnice I/57.
a) varianta 1
Tato trasa je stejná jak pro severní variantu železnice, tak i pro jižní variantu 1. Trasa
je vedena ve sklonech + 2,00 %, + 6,00 % a – 5,00 %. Lomy výškového polygonu pro
napojení na MÚK Pozděchov jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměru:
R1 = 5 000,00 m
R2 = 7 000,00 m
R3 = 4 000,00 m
Při napojení na MÚK Pozděchov na silnici R 49 (modrá varianta) dochází k vedení
silnice I/57 v délce cca 2,5 km nad terénem (mostní objekty), což se jeví nereálné a
technicky nevhodné. Při napojení na MÚK Pozděchov na silnici R 49 (červená varianta)
dochází k vedení silnice I/57 ještě ve větší výšce nad terénem než u varianty modré.
b) varianta 2
Trasa je vedena ve sklonech + 2,50 %, 6,00 % a – 5,00 %. Lomy výškového
polygonu pro napojení na MÚK Pozděchov jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměru:
R1 = 7 000,00 m
R2 = 7 000,00 m
R3 = 4 000,00 m
Při odklonění trasy z údolí Pozděchůvky dochází k vedení trasy v úrovni až 45 m pod
terénem. Zde je navržen tunelový úsek.
Při napojení na MÚK Pozděchov na silnici R 49 (modrá varianta) dochází k vedení
silnice I/57 v délce cca 1,5 km nad terénem (mostní objekty), což se jeví nereálné a
technicky nevhodné. Při napojení na MÚK Pozděchov na silnici R 49 (červená varianta)
dochází k vedení silnice I/57 ještě ve větší výšce nad terénem než u varianty modré.
c) varianta 3a
Trasa je vedena ve sklonech + 6,00 %, 1,96 %, 6,00 % a – 5,00 %. Lomy výškového
polygonu pro napojení na MÚK Pozděchov jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměru:
R1 = 3 500,00 m
R2 = 10 000,00 m
R3 = 4 000,00 m
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Při odklonění trasy z údolí Pozděchůvky dochází k vedení trasy v úrovni až 70 m pod
terénem. Zde je navržen tunelový úsek. Obdobně pak v koncové části před napojením na
rychlostní silnici R 49.
Napojení na MÚK Pozděchov (modrá varianta) je technicky pořádku.
Při napojení na MÚK Pozděchov na silnici R 49 (červená varianta) dochází k vedení
silnice I/57 v délce cca 3,0 km nad terénem (mostní objekty), což se jeví nereálné a
nevhodné. Z tohoto důvodu je navržena úprava napojovacích větví MÚK Pozděchov tak, aby
i tato varianta byla technicky pořádku.
Podélný sklon MÚK Pozděchov (červená varianta) by se upravil následovně (viz.
jednání dne 16.12. 2008):
větev 1 …..6 % a 3 %, při zachování původní polohy je třeba změnit sklon na 6 %
v celé délce tak, aby se silnice I/57 se svými 6 % podélného sklonu bez větších problémů
napojila na MÚK Pozděchov
větev 2 ……zůstane zachována
větev 3 …...3 % a 5 %, při zachování původní polohy je třeba změnit sklon na 6 %
větev 4…..8 %, při snížení sklonu na 6,5 % se délka větve prodlouží o cca 200 m

15.4. Mostní a tunelové stavby
S ohledem na terénní konfiguraci terénu (horský terén) je část trasy vedena na
mostních objektech, popřípadě v tunelovém úseku.
a) varianta 1
Trasa je vedena na mostech délky 44,5 m, 20,5 m, 110,0 m a 2 200,0 m.
b) varianta 2
Trasa je vedena na mostech délky 20,5 m, 44,5 m, 145,5 m, 175,5 m, 470,0 m a
270,0 m. V průběhu trasy je navržen silniční tunel délky 370,0 m.
c) varianta 3a
Trasa je vedena na mostech délky 20,5 m, 270,0 m, 175,0 m, 110,0 m, 270,0 m a
270,0 m. V průběhu trasy je navržen silniční tunel délky 500,0 m a 320,0 m.

15.5. Dopravní obsluha
V souvislosti s novými trasami železnice i silnice I/57 se musí vybudovat několik
nových místních a obslužných komunikací zajišťujících dopravní obsluhu přilehlého území.

15.6. Závěr
S ohledem na technické řešení jednotlivých variant se (vzhledem k měřítku a
podrobnosti řešení územní studie) při aktuálním řešení MÚK Pozděchov (Mott MacDonald,
2008) jako technicky vhodná doporučuje varianta 3a.
Po úpravě MÚK Pozděchov - červená varianta (doporučení viz. níže) bude možné
silnici I/57 (přivaděč Pozděchov) napojit na rychlostní silnici R 49 (MÚK Pozděchov) v obou
variantách.
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Doporučení
Při napojení silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) na rychlostní silnici R 49
prostřednictvím MÚK Pozděchov přes odbočnou větev č. 5 (dle aktuální dokumentace
Mott MacDonald), vychází technicky reálně pouze varianta 3a, a to při napojení na
modrou variantu MÚK Pozděchov.
S ohledem na potřebu zajistit technicky souměřitelné technické řešení napojení
silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) pro obě varianty rychlostní silnice R 49 navrhujeme
úpravu MÚK Pozděchov, neboť její napojovací bod na silnici I/57 je dle řešení Mott
MacDonald cca 11 m nad stávajícím terénem. Úprava bude spočívat v technickém
vyřešení napojení na námi vedenou trasu – varianta 3a. Tato úprava předpokládá
ponechat základní podélný sklon odbočné větve č. 5 MÚK Pozděchov, a to ve spádu 6
%. Tím se místo propojení MÚK Pozděchov a silnice I/57 dostane do nižší polohy.
Další větve MÚK Pozděchov se délkově a spádově přizpůsobí úpravě větve č. 5.

silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) varianta 3a

číslo zakázky:

stavba:

Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky

objekt:

09- 2008

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) varianta 3a

číslo
přílohy:
číslo
revize:

A

list
číslo:

37

číslo zakázky:

stavba:

Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky

objekt:

09- 2008

16.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

číslo
přílohy:

A

číslo
revize:

list
číslo:

38

DOPAD STAVBY DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

16.1. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
Navržená železniční trať Vizovice – Valašská Polanka (varianta Z3) a trasa silnice
I/57 (varianta 3a) si v ZÚR ZK vyžádají upravit stávající dopravní koridory, a to následujícím
způsobem pro obě stavby.
a) železniční trať
Stávající koridor pro železniční trať má šířku 600 m. Při průchodu Pozděchovem
(železniční tunel) se koridor zúží na 200 m. Východně od Pozděchova se koridor rozšíří na
původní šířku 600 m. Na jihovýchodním okraji Valašské Polanky se koridor postupně zúží až
na 200 m.
b) silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) varianta č.3a
Stávající koridor pro silnici I/57 má šířku 600 m. Tento koridor bude ve stejné šířce
600 m odsunut východně od Pozděchova s tím že osově bude vycházet z varianty 3a. Na
jižním okraji katastru obce Valašská Polanka a na severním okraji katastru obce Lužná se
v souvislosti s předpokládanými úpravami silniční sítě dopravní koridor rozšíří jižním
směrem.

16.2. ÚPN jednotlivých sídelních útvarů
ÚPN SÚ Pozděchov
a) severní varianta železnice
Při průchodu katastrem zasahuje navržená trasa železnice v západní části především
plochy lesní a zemědělské a plochy krajinné zeleně, dále prochází tunelem.
V severovýchodní části zastavěného území křižuje údolí s bezejmenným potokem mostním
objektem a zasahuje část obytné zástavby. Dále k východu pokračuje lesními plochami.
b) jižní varianta železnice
Při průchodu západní částí katastru prochází trasa železnice nezastavěným území
(plochy dopravní infrastruktury, lesní a zemědělské plochy a plochy krajinné zeleně), kříží
mostním objektem silnici I/49 v blízkosti stávající a navrhované obytné zástavby, další úsek
křižuje zástavbu obce pomocí tunelu. Zde dojde v určitém úseku stávající zástavby
k vytvoření dopravního koridoru s připuštěnou funkcí obytné zástavby. Východní částí
katastru prochází železnice nezastavěnými plochami zemědělskými a lesními a plochami
krajinné zeleně.
c) silnice I/57 - varianta 1
V jihovýchodní části katastru prochází trasa přes nezastavěné území (jedná se
především o plochy lesní, zemědělské a plochy krajinné zeleně). Při napojení na MÚK
Pozděchov se přibližuje obytné zástavbě.
d) silnice I/57 – varianta 2
V jihovýchodní části katastru prochází trasa přes nezastavěné území (jedná se
především o plochy lesní, zemědělské a plochy krajinné zeleně). Při napojení na MÚK
Pozděchov se přibližuje obytné zástavbě.
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e) silnice I/57 – varianta 3a
V jihovýchodní části katastru prochází trasa přes nezastavěné území (jedná se
především o plochy lesní, zemědělské a plochy krajinné zeleně). Při napojení na MÚK
Pozděchov se přibližuje obytné zástavbě.

ÚPN SÚ Prlov
a) severní varianta železnice
Při průchodu katastrem zasahuje navržená trasa železnice v západní části okraj
obytné zástavby, křižuje silnici I/49 mostním objektem. Dále k východu pokračuje
v nezastavěném území (jedná se především o lesní a zemědělské plochy a plochy krajinné
zeleně).
b) jižní varianta železnice
V jižní části katastru prochází trasa přes nezastavěné území (jedná se především o
plochy zemědělské a lesní a plochy krajinné zeleně). Dále železnice zasahuje okraj
rekreační plochy, plochy výroby a prochází v blízkosti jednotlivé obytné zástavby.
c) silnice I/57 - varianta 1
V jižní části katastru prochází trasa přes nezastavěné území (jedná se především o
plochy zemědělské a lesní a plochy krajinné zeleně). Dále trasa silnice zasahuje okraj
rekreační plochy, plochy výroby a prochází v blízkosti jednotlivé obytné zástavby.
d) silnice I/57 – varianta 2
V jižní části katastru prochází trasa přes nezastavěné území (jedná se především o
plochy zemědělské a lesní a plochy krajinné zeleně).
e) silnice I/57 – varianta 3a
V jižní části katastru prochází trasa přes nezastavěné území (jedná se především o
plochy zemědělské a lesní a plochy krajinné zeleně).

ÚPN SÚ Valašská Polanka
a) severní i jižní varianta železnice
V západní částí katastru prochází navržená trasa železnice nezastavěný územím
(jedná se především o plochy zemědělské a lesní a plochy krajinné zeleně), dále prochází
v blízkosti jednotlivé obytné zástavby a stávající čerpací stanice PHM. Napojení nové trasy
na stávající železnici (severní větev trianglu) zasahuje jižní část obytné zástavby obce. Jižní
část trianglu prochází nezastavěným územím zemědělských ploch.
b) silnice I/57 - varianta 1
Prochází nezastavěným územím jižního okraje katastru (jedná se především o plochy
lesní a zemědělské a plochy krajinné zeleně) a v blízkosti jednotlivé obytné zástavby.
c) silnice I/57 – varianta 2
Prochází nezastavěným územím jižního okraje katastru (jedná se především o louky,
pastviny a lesní porost) a v blízkosti jednotlivé obytné zástavby.
d) silnice I/57 – varianta 3a
Prochází nezastavěným územím jižního okraje katastru (jedná se především o louky,
pastviny a lesní porost) v blízkosti jednotlivé obytné zástavby.
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ÚPN SÚ Lužná
a) severní i jižní varianta železnice
Při průchodu katastrem prochází navržená trasa železnice (jižní větev trianglu)
nezastavěným územím zemědělských ploch v těsné blízkosti obytné zástavby.
b) silnice I/57 - varianta 1
Jižní větev MÚK Valašská Polanka nezasahuje na katastr obce, nachází se však
v blízkosti obytné zástavby Lužné.
c) silnice I/57 – varianta 2
Jižní větev MÚK Valašská Polanka nezasahuje na katastr obce, nachází se však
v blízkosti obytné zástavby Lužné.
d) silnice I/57 – varianta 3a
Jižní větev MÚK Valašská Polanka nezasahuje na katastr obce, nachází se však
v blízkosti obytné zástavby Lužné.

17.

DOPAD STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

17.1. Obecně
Řešená územní studie se zabývala pouze základním střetem navrhovaných staveb
se životním prostředím. Jednalo se o případné střety se „zvláště chráněnými územími„ a
„územím Natura 2000“.

17.2. Zvláště chráněná území
V zájmovém území (širší vztahy) se nacházejí chráněná území ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Velkoplošná chráněná území přírody nejblíže
situovaná jsou CHKO Beskydy a PPK Vizovické vrchy.Tato území nebudou záměrem
výstavby železnice Vizovice - Valašská Polanka a silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) dotčena.

17.3. Území NATURA 2000
V rámci soustavy Natura 2000 byly ve Zlínském kraji vyhlášeny dvě ptačí oblasti
(SPA) – Horní Vsacko a Hostýnské vrchy. Tyto nejsou studovanými dopravními stavbami
dotčeny.
V řešeném území jsou však dvě evropsky významné lokality (dle vyhlášky č. 81/2008
Sb.) – „CZ0723754 Pozděchov, kostel“ a „CZ 0723417 Pozděchov“. Lokalita „Pozděchov“,
nacházející se v údolí potoka Trubiska, je zasažena navrženým dopravním koridorem pro
silnici I/57 (přivaděč Pozděchov).
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ZÁVĚR

V průběhu zpracování bylo řešení konzultováno na pracovních poradách za účasti
základních účastníků dotčených řešením (viz B – Dokladová část). Z průběhu zpracování a
pracovních porad vyplynulo následující:
1. Z hlediska železniční trati Vizovice – Valašská Polanka se doporučuje zaměřit
se pouze na variantu jižní Z3, křižující jižní část obce Pozděchov tunelovým
úsekem.
2. Z hlediska trasy silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) se doporučuje sledovat dále
pouze variantu 3a vedoucí mimo údolí Pozděchůvky.
3. Zpracovaná územní studie ověřila v rozsahu zadání, že obě dvě studované
dopravní stavby jsou v řešeném území reálné za podmínky prověření
podrobnou dokumentací (za předpokladu úpravy MÚK Pozděchov).
4. Zpracovaná územní studie prokázala, že stávající dopravní koridory ze Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje (2008) určené pro železniční trať Vizovice –
Valašská Polanka a silnici I/57 (přivaděč Pozděchov) se navrhují změnit
v rozsahu odpovídajícímu studované a doporučené variantě Z3 (železniční trať)
a 3a (silnice I/57).

Ve Zlíně 20.12. 2008

Vypracoval: Ing. Rudolf Nečas

