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B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.1.1. NÁZEV ZÁMĚRU
SILNICE I. třídy č. 38 v úseku Znojmo-obchvat,III.stavba – Hatě.

B.1.2. KAPACITA ZÁMĚRU
Předmětem ZÁMĚRU je čtyřpruhová, směrově dělená stavba přeložky SILNICE I. třídy č.38
v úseku Znojmo – Hatě, celnice. Navržená kategorie silnice je S 22,5/100-M. Segment je
součástí mezinárodní silnice E 59. Úsek ve městě Znojmě je označen jako „OBCHVAT – III.
stavba“; začíná na východě Znojma mimoúrovňovou křižovatkou silnic I/38 s I/53 na levém
břehu řeky Dyje (MÚK Znojmo-východ), na výpadové silnici I/53 Znojmo-Brno ho ohraničuje
křižovatka Dyjská) a končí jižně mimoúrovňovou křižovatkou Znojmo-jih v k.ú. Louky. Za správní
hranicí města Znojma pokračuje přeložka silnice katastrálním územím obce Chvalovice až na
státní hranici ČR (hraniční přechod Hatě). Délka úpravy činí 11,1 km.
Obr.1 shrnuje výsledky dotazovacích průzkumů na silnicích okr. Znojmo zpracované firmou
ADIAS s.r.o. v r.1997 - na základě těchto závěrů bylo provedeno modelování dopravních proudů
pro léta 1997 a 2020. Zjištěný stav charakterizuje na jižní části silnice I/38 profilová intenzita
dopravy 9796 voz/24 hod. (24% jsou vztahy tranzitní dopravy; 76% zdrojové a cílové vztahy do
města Znojma). Na severní části silnice I/38 dosáhla intenzita 8238 voz/24 hod. Na východní
části (MÚK Znojmo-východ) dosahuje intenzita 7486 voz/24 hod. Tranzitní doprava je zde
zastoupena 25% a zdrojová a cílová do města Znojmo 75%.
Prognózu pro rok 2020 uvádí tab.č.1. Orientační rozdělení intenzit podle druhů dopravy v profilu
č.16 (lesní komplex Palice) mezi MÚK Znojmo-jih a MÚK Znojmo-východ uvádí tab.2. Prognózu
intenzit dopravy podrobně rozebírá příloha H.3.1. (Atelier DPK, Brno, 2001).
Tab.č.1: Prognózovaná intenzita dopravy na silnicích I/38 a I/53 v r.2020
ČÍSLO
ÚSEKU

POPIS ÚSEKU

09
11
26

výpadovka směr Brno (I/53)
výpadovka směr Praha (/38)
hraniční přechod Hatě

UMÍSTĚNÍ

INTENZITA
2020
24 HOD.

INTENZITA
2020
ŠPIČK. HOD.

I/53
I/38
I/38

11002
12106
14398

1100
1211
1440

Tab.č.2: Dopravní intenzity podle kategorie vozidel k roku 2020: [počet vozidel/24 hodin]
Základní kategorie vozidel

ZNOJMO-VÝCHOD
ZNOJMO-JIH

OBEC
CHVALOVICE

těžké nákladní automobily
osobní automobily
celkem

1 670
8 160
9 830

2160
12 238
14 398
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B.1.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Stavba je umístěna v Jihomoravském kraji, ve městě Znojmě a v obci Chvalovice. Zcela
okrajově se dotýká správního území obcí Dyje (na severním okraji) a Dyjákovičky (na jižním
okraji u celního prostoru Hatě).
Počátek hodnoceného segmentu mezinárodní silniční sítě: mimoúrovňová křižovatka I/38 s I/53
s řešením dopravních vztahů v křížení I/53 s železniční tratí ČD a silnicí II/408 (odbočení z I/53
směrem na obec Dyje).
Konec hodnoceného segmentu: státní hranice ČR v k.ú. Chvalovice (okrajově Dyjákovičky).
Přehled o lokalizaci stavby podává výkres V 01 (Širší dopravní vztahy v měř. 1:50000) a výkres
V 02 (Fotomontáž do leteckého snímku v měř. 1:10000).

B.1.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Stavba je součástí základního komunikačního systému města Znojma podle platného územního
plánu (viz vyjádření města Znojma z 13.5.2003, č.j.ROZV-23o1016009 v příloze H.3.). Stavba
současně plní významnou funkci v celostátní silniční síti jako silnice E 59. Vazba v celostátní
nebo mezinárodní síti může kumulovat městské a regionální, resp. nadregionální vlivy –
představuje určitou nabídku dopravního komfortu a to vždy vede ke koncentraci dopravní
zátěže.
Kumulace s jinými antropogenními vlivy (průmyslová nebo zemědělská výroba, hospodaření s
odpady, atd.) vzhledem ke schválenému územnímu plánu města Znojma a obce Chvalovice
nepřipadají v úvahu. Charakteristickým rysem současnosti je přeshraniční turistika s využíváním
bezcelních zón v „duty free shops“. Dopravní zatížení území tyto aktivity mírně zvyšují (převážně
však osobní dopravou) a je třeba vzít v úvahu jejich časové omezení po přistoupení ČR k EU,
V současné době je třeba konstatovat, že přináší velmi potřebné ekonomické oživení regionu.
Určitou formu kumulace zátěže paradoxně vyvolávají přírodní vlivy: především údolní fenomén
terénu v říčním zářezu řeky Dyje. Bodově v několika málo místech vytváří zhoršené podmínky
pro rozptyl škodlivin v ovzduší - situace, které je možno v jiných segmentech silniční sítě
považovat za standardní, zde vyvolávají nadstandardní dopad v území a doznívají delší dobu.

B.1.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU, UMÍSTĚNÍ, VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Trasa silnice I/38 v posuzovaném segmentu bude zajišťovat dopravní vztahy jak mimoměstské
(tranzitní i cílové), tak do jisté míry i celoměstské - tedy tranzit přes jednotlivé části města
Znojma. Primárním cílem výstavby je odlehčit dopravní zátěži v centrálním sektoru města a tím
zlepšit stav životního prostředí ve výrazně postiženém území městského a historického jádra
Znojma. Centrální lokality města svým technickým uspořádáním, funkcí a polohou nejsou
schopny současnou dopravní zátěž převádět bez nevratné a hluboké destrukce organismu
města. Ta se projeví především tím, že z centrálního sektoru zmizí obytná funkce, protože
lokality nebudou způsobilé pro bydlení obyvatel (především kvůli hlukové zátěži ulic).
Při hodnocení vlivů je třeba připustit, že žádné dopravní řešení zátěž neodstraní - závěr
územního plánu však lze interpretovat jediným způsobem: z hlediska urbanistického a
dopravního je zátěž přesunuta do lokalit s efektivnější a logičtější strukturou prostorových a
funkčních vztahů. Z hlediska organismu města lze dopravní a urbánní význam posuzovaného
segmentu městského obchvatu shrnout takto:
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q
q
q

stavba doplní přetížené části radiálně okružního systému a nabídne alternativní trasu pro
dosažení místních cílů
umožní programové odstupňování jednotlivých segmentů základního komunikačního
systému ve městě tak, aby lépe obsloužily dopravní cíle při minimalizaci zátěže prostředí
částečně ochrání centrální sektor obytné zástavby před celoměstským a regionálním
tranzitem

V současné době se odborné názory sjednotily na dopravním řešení, které v zásadě odpovídá
platnému územnímu plánu města. Vyhledávací a technické studie, citované v kap. A3, jen
technicky upřesňují trasu tak, aby byla stavebně proveditelná, ekonomicky únosná a vyvolávala
co nejmenší zásahy do krajinné struktury území.
Tab.č.3: Popis variant
Varianta 0
referenční
Varianta Z
Varianta A

současná silniční síť s realizovaným souborem ochranných opatření v zastavěném
území města Znojma a obce Chvalovice
základní trasa přeložky I/38 optimalizovaná v předcházejících stupních
dokumentace (splňuje podmínky ČSN)
ve staničení 7,4 – 9,4 variantní řešení při průchodu mezi navrhovanou přírodní
památkou „Načeratický kopec“ a hranicí zástavby místní části Znojmo-Oblekovice
(místní část Nesachleby) je navržen odřez svahu s odsunutím trasy I/38
severovýchodním směrem od obytné zástavby do paty Načeratického kopce

Popis variant s odlišnostmi ve stavebním a dopravním řešení obsahuje grafická část
„DOKUMENTACE“. Výkres č.01 dokumentuje širší dopravní vztahy v řešeném území. Výkres
č.02 je fotomontáží posuzovaných tras do ortofotomapy. Obr.2 a obr.3 modeluje průchod
navržené trasy přes řeku Dyji mostním objektem pomocí digitální vizualizace.
Za odmítnutou variantu je možno považovat nulové "neaktivní" řešení: ponechání současné
struktury silniční sítě s dopravní zátěží v obcích.
Varianty, které jsou předmětem „DOKUMENTACE", byly posouzeny na základě projektové
dokumentace na úrovni studie nebo územně-technických podkladů. Autory a identifikační údaje
jednotlivých podkladů dokumentuje kap. A.3.

B.1.6. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
B.1.6.1. Základní charakteristika řešení
1. MÚK Znojmo–východ (křížení I/38 s I/53):
Výsledky modelování dopravních zátěží ukazují vyrovnanost dopravních pohybů v křižovatce.
Z těchto dopravních důvodů se ukazuje v ÚP navržená MÚK tvaru trubky (s max. možnými
rychlostmi 40 km/hod. na rampách) jako nevhodná křižovatka. Navrhuje se proto rozštěp
jednotlivých směrů s preferencí vztahů Hatě – Jihlava a Hatě – Brno. Takto navržená styčná
bezprůpletová křižovatka se dvěma mostními objekty umožňuje plynulý přechod z komunikace
s návrhovou rychlostí 100 km/hod do navazujících tras s 80 km/hod, na přímých rampách je
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návrhová rychlost 70 km/hod a na semidirektních 50 km/hod. MÚK předpokládá výstavbu
nového mostního objektu na železniční trati ČD, současný bude mít nevyhovující šířku a
podjezdnou výšku. Ukončení čtyřpruhové komunikace bude provedeno v křižovatce rozštěpem
na větve, silnice I/38 se napojí do současného mostního objektu v Dobšicích na obchvatu
Znojma (kategorie S11,5/80), zde bude stavba ukončena. Okolní území bude napojeno
servisními komunikacemi souběžnými s trasou I/53, které využijí dnešního tělesa I/53 v úseku
400m. Dobšice nebudou na MÚK napojeny, napojení bude realizováno následující křižovatkou
na I. stavbě obchvatu.
Jednosměrné větve jsou navrženy jednopruhové šířky zpevnění 6,5 metru.
Popis směrů v křižovatce:
větev 1 > směr Hatě – Brno s navazujícím vedením upravené trasy silnice I/53
větev 2 > směr Brno – Hatě
větev 3 > směr Brno – Znojmo
větev 4 > směr Znojmo – Brno
Obslužná komunikace z Dobšic do zahrádkářské kolonie je vedena v lavičce zemního zářezu
větve V4.
2. Křižovatka I/53 - II/408 (Dyjská):
Problém řešení mezikřižovatkového úseku a vlastní křižovatky „Dyjská“ (od MÚK Znojmo východ
po křížení silnice I/38 se silnicí II/408) souvisí s dalším předpokládaným územním rozvojem
v daném prostoru. Zpracovatelé dokumentace předložili model dopravních zátěží, který hodnotí
parametry dopravních staveb z hlediska předpokládaných nárůstů intenzit dopravy bez
zásadního rozvoje aktivit v přilehlém území a s rozvojem aktivit v daném prostoru.
V případě, že nedojde k realizaci rozvoje komerčních aktivit (supermarket), lze předpokládat, že
vyhoví nárokům dopravního zatížení dvoupruhová silniční komunikace s rekonstruovanou
úrovňovou křižovatkou (dle PD ing.Pivničky) doplněnou o levé odbočné pruhy na silnici II/408.
Mimoúrovňové křížení by bylo nutné realizovat až v dlouhodobém výhledu.
Odlišné řešení vyvolává rozvoj komerčních aktivit (v jihozápadním segmentu křižovatky se
uvažuje s umístěním nákupního centra). Doložené kartogramy křižovatky ukazují jednoznačnou
nutnost vybudovat mimoúrovňové křížení (současně s aktivitou tohoto typu).
V rámci předcházejících stupňů dokumentace byla prověřována MÚK tvaru „delta“ využívající
podélný sklon od Znojma k přemostění silnice II/408, s umístěním ramp v severovýchodním a
severozápadním segmentu. Do prostoru MÚK bylo navrženo protažení čtyřpruhové směrově
rozdělené silnice kategorie S22,5/80. Pro přímou obsluhu území pak byly navrženy servisní
komunikace v odsazené poloze oboustranně podél silnice I/53. Servisní komunikace propojí
území od silnice II/408 až před železniční most.
Na základě koordinace se zpracovatelem územního plánu Dyje však byla navržena jako cílové
řešení varianta se sníženými parametry na rampách na 40 km/hod, rampy jsou po odpojení ze
silnice I/53 v mírném násypu. Nákupní středisko může být napojeno na silnici II/408 ve
vzdálenosti cca 200m východně od napojení rampy 2 (fronta vozidel ve špičce na vjezdu činí 30
aut, tj. cca 150m) rondelem (okružní křižovatkou) – toto řešení je rovněž doporučeno pro územní
plán obce Dyje. Původně navrhovaná „Varianta 1“ s návrhovou rychlostí 50 km/hod na rampách
(vyjma připojení na silnici I/53, které je na 40 km/hod) prostorově nevyhovuje z územních
důvodů.
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3. Průchod obcí Oblekovice
V mezikřižovatkovém úseku mezi MÚK Znojmo-východ a MÚK Znojmo-jih překonává silnice
jako čtyřpruhová směrově rozdělená v kategorii S 22,5/100-M mostním objektem řeku Dyji a
lesním komplexem prochází okrajem obce Oblekovice. Zde je navrženo variantní řešení:
q

q

varianta ZÁKLADNÍ „Z“ prochází východním okrajem obce – k demolici je navržen jeden
rodinný dům a dva účelové objekty (garáže). Areál Inženýrských staveb Znojmo trasa I/38
obchází západně
alternativní varianta „A“ odklání trasu komunikace I/38 západně od areálu Inženýrských
staveb Znojmo a od okraje obce. Tímto řešením je dotčena pata svahu Načeratického kopce
i hranice navržené přírodní rezervace „Načeratický kopec“ v rozsahu, v němž je navržena
v platném územním plánu města Znojma.

V dalším průběhu k MÚK Znojmo-jih jde trasa na terénu s různým stupněm technicky náročných
stavebních a terénních úprav, které jsou odlišné v jednotlivých variantách a jsou závislé na
těchto faktorech:
$
$

výšce (a niveletě) mostního objektu přes řeku Dyji s cílem co nejméně narušit svahy údolí
výškových poměrech v okolí areálu Inženýrských staveb Znojmo a na výšce svahového
odřezu v patě Načeratického kopce s cílem co nejméně narušit navrhovanou přírodní
památku, ale přitom zajistit podjezdné parametry trasy pro místní účelovou dopravu
(zajištění prostupnosti území)

4. MÚK Znojmo-jih
S ohledem na dopravní vztahy pro cílovou dopravu Chvalovice (Hatě) – Znojmo je tato
křižovatka přeložky se stávající silnici I/38 řešena odlišně ve srovnání s platným územním
plánem s cílem:
$
$

zajistit všesměrové připojení místní dopravy
založit takovou niveletu trasy, aby byl v dalším úseku umožněn průchod nadregionálního
biokoridoru K 161 (hajní osa) s požadovanými prostorovými parametry a požadovaným
indexem průchodnosti

Schématické vyjádření navrhovaného řešení dokumentuje vzorový příčný řez v km 7,2. (obr.4)

5. Úsek MÚK Znojmo (jih) – Hatě
V pokračování SILNICE I/38 od MÚK Znojmo-jih ke státní hranici probíhá trasa na terénu
západně od dnešní silnice I/38 a západně od obce Chvalovice. Nadregionální biokoridor K 161
přechází s využitím terénní deprese západně od Vrboveckých sklepů. Ke státní hranici je
SILNICE I/38 vedena ve stejné kategorii S 22,5/100-M (čtyřpruhová směrově rozdělená).
V plochách celnice je vnitřní proužek levého jízdního pásu napojen na tentýž proužek
komunikace hraničního přechodu podle schválené DÚR, která začíná před celnicí a je navržena
v kategorii MS 18,5/60. Směrové dělení silnice I/38 začne za celnicí po úrovňové průsečné
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křižovatce v celním prostoru. V křižovatce v celním prostoru, která podléhá celnímu režimu se
sníženou rychlostí je zprava připojena obslužná komunikace hraničního přechodu a zleva
servisní komunikace kategorie S7,5/70 do Chvalovic nahrazující úsek rušené současné silnice
I/38. Odbočovací pruh na silnici I/38 vlevo bude proveden na úkor středního dělícího pásu,
čerpací stanice bude zrušena, prostor kasina bude na I/38 napojen prostřednictvím obslužné
komunikace.
V křížení s komunikací III/41322 v Chvalovicích je hlavní trasa zaříznuta 3,5 m do terénu. Silnice
III/41322 kategorie S7,5/50 je v násypu výšky 3m, přechází mostním objektem hlavní trasu
(délka mostu 45,4m), maximální podélný sklon 4,7%. Napojení Chvalovic na I/38 se bude
realizovat prostřednictvím obslužné komunikace hraničního přechodu od jihu a MÚK Znojmo –
jih od severu.
Přes údolí potoka Daníž přechází hlavní trasa v poloze nad zavlažovací nádrží mostním
objektem délky 91,9m. Pravobřežní cesta bude v rušeném úseku nahrazena připojením novým
mostkem na přeloženou levobřežní polní cestu. Navržený mostní objekt zohledňuje křížení
s místním biokoridorem.
Křížení silnice s trasami biokoridorů se podrobně věnuje kap. D.1.8. „DOKUMENTACE“.

B.1.6.2. Faktory limitující řešení
Trasu SILNICE I/38 limitují výškové poměry terénu a významová hierarchie chráněných částí
přírody. Údolní zářez řeky Dyje (NRBK 161 – jeho vodní osa) s údolním fenoménem skalnatých
svahů představuje ekologicky nejvýznamnější segment krajiny. Proto je jeho ochraně podřízeno
výškové řešení trasy a charakter mostního objektu. Tím je však do značné míry limitován další
průběh v lesním komplexu Palice.
Dalším kritickým místem je průběh okrajem obce Oblekovice, kde ochrana obytné zástavby
podmiňuje výškové i směrové řešení trasy. Třetím výškově limitovaným bodem je křížení s další
osou (teplomilnou doubravní) nadregionálního biokoridoru K 161. Rozbor technických podmínek
a zdůvodnění zvoleného řešení je podrobně rozveden v kap. D.1.7. „DOKUMENTACE“.
Pro směrové řešení jsou navrženy oblouky s přechodnicemi s poloměry v trase postupně (od
jihu): 700, 1.500, 2.700, 745 a 500 s mezilehlou přechodnicí a 1031 metrů. Minimální použitá
délka krajní přechodnice je 140 m, v přechodu do nižší kategorie v konci úpravy 80 m.
Maximální délka přímé je 3203 m, prostorové přímé 678 m (její zkrácení je možné prolomením
nivelety).
Minimální použitý podélný sklon je 0,35%, maximální 4%, minimální poloměr zakružovacího
oblouku je navržen údolnicový 5000 m, vrcholový 6000 m při změně sklonu 2,5%, běžně
10000m, kde je to prostorově i ekonomicky únosné 21000 m.
Na žádost oznamovatele byly v niveletě I/38 upraveny zakružovací oblouky vrcholové na 21000
m, tedy na délku rozhledu pro předjíždění kategorie S 10,25/80. Jde o polovinu šířky
komunikace 22,5 m. Důvodem je prověření technické proveditelnosti v případě etapizace
výstavby (v první etapě realizace poloviny cílové šířky obchvatu).
Příčné sklony jsou použity střechovité, v obloucích a na polních a lesních cestách jednostranné
min. hodnoty 2,5%.
Základním cílem výškového i směrového řešení je:
$
$

co nejšetrněji přejít kaňon Dyje s cennými ekosystémy říčního fenoménu
co nejméně zabírat nejkvalitnější zemědělské půdy
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nevytvářet v plochém terénu pohledovou bariéru
dosáhnout co nejvyrovnanější bilance skrývek a násypů
Dalším okrajovým limitujícím faktorem pro trasu přeložky je technická infrastruktura území - jsou
zde lokálně trasovány inženýrské sítě v místní části Oblekovice, dále odvodňovací a závlahové
řády v úseku mezi MÚK Znojmo-jih a obcí Chvalovice (v okolí závlahové nádrže).

$
$

B.1.6.3. PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY, ETAPIZACE
Podle již zpracovaných investičních záměrů (IZ) na tuto akci se předpokládá rok zahájení 2010 a
následující členění jednotlivých etap výstavby:
1.stavba: úsek Znojmo (obchvat III.stavba) včetně MÚK Znojmo-východ a provizorního napojení
na jihu Znojma rozšířenou rampou a s přejezdem středního dělícího pásu
2.stavba: úsek Znojmo (východ) – Hatě včetně MÚK Znojmo-jih

B.1.6.4. PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY V ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍCH CELCÍCH
Dotčené územně-správní celky:
q

Jihomoravský kraj – Krajský úřad Jihomoravského kraje, hejtman Ing. Stanislav Juránek,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
podatelna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541651111, Fax: 541651209

q

Město Znojmo – Městský úřad Znojmo, starosta Ing. Pavel Balík, Obroková 12, 669 22
Znojmo; MěÚ Znojmo, Nám. Armády 8, 669 01 Znojmo 1
www.znojmocity.cz, info@muznojmo.cz; tel.: 515216111 provolba 216, Fax: 515222008

q

místní část: Oblekovice (Nesachleby, Bohumilice)
Obec Dobšice – Obecní úřad Dobšice, starosta Ing. Jaroslav Jenšovský, Brněnská 70,
671 82 Dobšice
www.dobsice.cz, dobsice@seznam.cz; tel.: 515225975, 515249040, 515249030; Fax: 515225975

q

Obec Dyje – Obecní úřad Dyje, starosta Jiří Staněk, Dyje 128, 669 02 Znojmo

q

Obec Chvalovice – Obecní úřad Chvalovice, starosta Jaroslav Stáňa, Chvalovice 80,,
669 02 Znojmo 2

obecdyje@volny.cz, tel.: 515234410

ou.chvalovice@seznam.cz, tel.:515230129
q

obecní část: Hatě
Obec Dyjákovičky – Obecní úřad Dyjákovičky, starosta Oldřich Martinak, 669 02
Dyjákovičky1
obec.dyjakovicky@seznam.cz, tel.: 515230413

q

Obec Vrbovec – Obecní úřad Vrbovec, starosta Libor Kubík, č. 146, 671 24 Vrbovec
obec.vrbovec@seznam.cz, tel.: 515230183

q

místní část: Hnízdo
Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice – Obecní úřad Nový Šaldorf-Sedlešovice, č.169, 671 81
Nový Šaldorf-Sedlešovice
obecsaldorf-sedlesovice@iol.cz; tel.: 515227910, Fax: 515227910
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B.1.6.5. Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.

Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
je následující:
Kategorie I, bod 9.4: Novostavby, rekonstrukce a přeložky silnic neuvedených v bodě 9.3, se
čtyřmi nebo více jízdními pruhy delší než 10 km.
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B.2. ÚDAJE O VSTUPECH
B.2.1. PŮDA
Výstavbou SILNICE I/38 v řešeném úseku budou dotčeny pozemky zemědělského půdního
fondu i plochy určené k plnění funkcí lesa. Rozsah záborů i plochu jednotlivých kategorií
ochrany zemědělského půdního fondu obsahuje tab.č 4. Podkladem pro vyhodnocení záborů
půdy byly vlastnické mapy zobrazené do výkresu V 10, který podrobně analyzuje jednotlivé
pozemky podle:
q
q
q

parcelního čísla (pro přehlednost je ve výkresu V 10 neuvádíme – jsou však obsahem
samostatné vrstvy v digitálním formátu DOKUMENTACE obsažené na elektronickém nosiči)
druhu pozemku – kultury (kódy kultur obsahuje tab.č.4)
příslušnosti k bonitované půdně-ekologické jednotce (BPEJ)

Vyhodnocení záborů v kap. B.2.1. je vypracováno podle příl. č. 3. vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se
provádí zák.č.334/1992 Sb. ve znění zák.č. 10/1993 Sb. Výkres V 10 je konstruován na bázi
aplikace GIS – údaje o pozemcích jsou uloženy v graficky orientovaných databázích výkresu
(každý pozemek má založen databázový záznam). Tabelární zpracování obsahuje příloha H.1.3.
Následující tab.č.5 shrnuje zábor ploch, vyvolaných stavbou I/38; podíl jednotlivých tříd ochrany
ve společném úseku trasy i ve variantně řešených úsecích. Dále uvádí i výslednou bilanci
záborů zemědělské a lesní půdy.
Tab.č.5: Bilance záborů půdy:
SPOLEČNÁ TRASA VARIANT

VARIANTA ZÁKLADNÍ

2
TŘÍDA OCHRANY PLOCHA [m ]

TŘÍDA OCHRANY PLOCHA [m ]

1
2
3
4
zábor plochy:
z toho PUPFL:
z toho ZPF:

460755,442
28587,676
39890,066
56437,681
585670,865
23095,052
508922,085

VARIANTA "A"
2

1

7006,127

4

86216,891

2

TŘÍDA OCHRANY PLOCHA [m ]

4

93223,018
14098,171
48033,468

93392,282
93392,282
10229,35
56739,412

Z tabulek č.4 a 5, přílohy H.1.3. a výkresu V 10 vyplývají následující závěry:

ZÁVĚR 1: celková rozloha záboru zemědělské půdy (druh pozemku 2, 5, 7) v základní variantě
činí 86,68 ha, ve variantě „A“ 86,70 ha. Rozdíl mezi variantami je nepatrný - činí necelé 0,02 ha.

ZÁVĚR 2: v nejvyšších dvou třídách ochrany ZPF náleží 97,5 % zabíraných ploch ZPF
ZÁVĚR 3: zábor ploch určených k plnění funkce lesa (druh pozemku 10) činí celkem ve
variantě základní 2,48 ha, ve variantě „A“ 2,09 ha. Rozdíl mezi variantami rovněž není velký činí 0,39 ha lesa ve prospěch varianty „A“.
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POZNÁMKY:
1) V rozloze je zahrnuta celá výstavba ve staničení (šířka celé koruny silniční komunikace
se středním dělícím pásem v celé délce trasy) podle výkresu V 10. tj. včetně ploch,
zabraných jen po dobu výstavby jako manipulační plochy.
2) Zdrojem dat pro zjištění parcelního čísla jsou údaje z REGISTRU KATASTRU
NEMOVITOSTÍ, poskytnuté firmou Geodis Brno s.r.o. v technické studii – části H
„Vlastnická mapa “- výkresy v měřítku 1:2000 (Brno: 2002)
3) Při ověřování druhu pozemku byla zjišťována duplicita mezi pozemkovými parcelami
katastru nemovitostí a čísly parcel podle evidence nemovitostí. Při pochybnostech byla
parcela vyhodnocována vždy jako pozemková.
4) Údaj o Bonitované půdně-ekologické jednotce (BPEJ)v mapě V 10 vyjadřuje vždy
NEJPŘÍSNĚJI chráněnou třídu ochrany, která se v rámci lokality vyskytuje. Náleží-li
všechny vyskytující se BPEJ do téže třídy ochrany, údaj označuje BPEJ s převládajícím
zastoupením v lokalitě záboru
Mimo ploch využívaných zemědělskou velkovýrobní technologií bude okrajově dotčen areál
zahrádkářských osad v údolním zářezu řeky Dyje, dále u střelnice v Dobšicích a u areálu
Inženýrských staveb v Oblekovicích. Tyto malovýrobně obhospodařované plochy jsou
vyhodnocovány jako plochy zeleně v doplňkové funkci v kap. D.1.7.
Podrobnější informace o kvalitě půdy a možných vlivech na její kvalitu obsahuje kap. D.1.5.
Většina bilancovaného úbytku ZPF náleží do kategorie TRVALÉ ZÁBORY - nové stavby
veřejných komunikací, včetně doprovodných staveb a zařízení: protihlukové zábrany a zemní
valy, vegetační prvky a úpravy v doplňkové funkci k dopravním stavbám (vnitřní plochy
okružních křižovatek - rondelů, svahové náspy a zářezy, veřejné osvětlení, příp. parkovací
plochy pro stání. Za součást trvalých záborů je třeba považovat i nově vznikající plochy zeleně
samostatně funkční, doprovázející v různém rozsahu svahy zářezů a náspů trasu SILNICE I/38
podle jednotlivých variant.
Jako DOČASNÉ ZÁBORY jsou vyhodnoceny manipulační plochy, zařízení staveniště, lokality
pro deponie a mezideponie ornice, staveništní komunikace, umožňující stavbu mostů a estakád.
Rozloha dočasných záborů činí cca 2,7 ha, přesná výměra všech záborů a i bilance skrývek
ornice a hrabanky však bude známa až v dalším stupni prováděcí dokumentace. Rovněž
podrobná bilance všech zemních prací obou staveb může být specifikována až v dalším stupni
projektové přípravy na základě stavebního řešení, geodetického zaměření a aktualizovaných
podkladů z pozemkového katastru.

B.2.2. ODBĚR A SPOTŘEBA VODY
B.2.2.1. Voda pitná
(a) po dobu výstavby
Není znám počet pracovníků ve výstavbě. Není řešeno jejich sociální zázemí. Nelze uvést
konkrétní údaje. Bilance potřeb bude obsahem dalších stupňů projektové dokumentace a
nepochybně bude řešena ve vazbě na vodovodní síť města Znojma. Možnou potřebu
charakterizují tyto požadavky:
q
q

pití, mytí nádobí
mytí, sprchování ve špinavém a prašném provozu

…….. 5l/osoba/směna
…….. 120 l/osoba/směna
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Ø spotřebu po dobu hlavních stavebních prací lze odhadnout na 3 m3 pro 1 denní směnu o 25
pracovnících.
(b) provoz SILNICE I/38
Při běžných klimatických situacích se nepředpokládá žádná spotřeba pitné vody při provozu
silnice I.třídy.

B.2.2.2. Voda stavební
(a) po dobu výstavby
Potřeba vody po dobu výstavby se vztahuje pro tyto účely:
q
q
q
q

výroba betonových a maltových směsí
ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí
oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení
kropení přepravních tras pro snížení prašnosti

Lze předpokládat, že převážná část potřeby vody bude soustředěna do areálů stavebních dvorů
a centrálních výroben betonových směsí. Stávající stupeň přípravy stavby neřeší potřebu ani
zdroje vody pro technologické účely ve výstavbě. Potřeba vody může být pokryta rovněž
dovozem v cisternách. Odběr z vodního toku se nepředpokládá - musí být schválen příslušným
správním orgánem.
(b) provoz
Potřeba provozní vody se vztahuje pouze pro případné čištění komunikace (kropení) a pro
přípravu směsí pro její zimní údržbu. Zajištění zdrojů pro odběr vody s potřebným povoleními
vodohospodářských orgánů si zajišťuje a provádí organizace správy a údržby silnic, která bude
tyto služby poskytovat. V rámci provozu I/38 jako extravilánové komunikace se nepředpokládá
kropení silnice ani žádné speciální čištění vozovky, vyžadující oplach. Dostatečnou čistotu
vozovky zajistí srážky a správné sklonové poměry.

B.2.2.3. Voda požární
(a) po dobu výstavby
Případná potřeba požární vody v areálech stavebních dvorů bude pokryta ze zdrojů provozní
vody (hydranty). Viz. ad. B.2.2.2.
(b) provoz
V kontaktu se zastavěným územím budou po uvedení do provozu zdrojem požární vody uliční
hydranty.

B.2.3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
B.2.3.1. Surovinové zdroje
(a) po dobu výstavby
Při realizaci stavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, odpovídající typu stavby:
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q
q
q
q
q
q

kamenivo a štěrkopísky na konstrukci vozovky
kamenivo a štěrkopísky na betonové konstrukce
vhodné zeminy pro výstavbu násypů
materiál pro povrchy a kryty vozovek, chodníků
ocel pro výztuže, svodidla, sloupy veřejného osvětlení
materiály pro inženýrské sítě

Celková spotřeba materiálů bude předmětem výkazu výměr a orientačního propočtu v dalších
stupních projektové dokumentace. Vznik nových výrobních kapacit kvůli stavbě SILNICE I/38 se
nepředpokládá. Stručná východiska pro bilanci surovinových potřeb shrnuje tab.č. 6. v případě
splnění požadavku na vyrovnanou bilanci zeminy.
Tab.č.6: Východiska pro bilanci surovinových potřeb pro 2.stavbu
POLOŽKA
3

výkop [tis.m ]
násyp [tis.m3]
plochy vozovek [tis.m2]
plochy mostů [tis.m2]

VARIANTA „Z“

VARIANTA „A“

MÚK Znojmo-východ

503,340
343,080
225,450
21,834

504,130
403,660
223,430
23,232

108,72
74,09
48,6
0,47

(b) provoz SILNICE I/38
Provoz neklade nároky na vstupní suroviny mimo posypové materiály a pohonné hmoty v rámci
zimní údržby. Spotřeba stavebního materiálu bude závislá na režimu opotřebování stavby a
provádění údržby.

B.2.3.2. Energetické zdroje
(a) po dobu výstavby
Nároky na odběr elektrické energie v období výstavby nejsou v současné etapě přípravy stavby
specifikovány. Předpokládá se obvyklé připojení areálů stavebních dvorů na rozvodnou
elektrickou síť. Většina mechanismů a strojů je vzhledem k mobilitě bez nároku na dodávku
elektrické energie. Na zemní plyn nebo teplo žádné nároky stavba nevyžaduje.
(b) provoz
Zdrojem elektrické energie při provozu je rozvodná síť v území. Napojení v současném stavu je
provedeno podle místních podmínek a požadavků správce distribuční sítě. V cílovém stavu
řešení nebude spotřeba energie výrazně překračovat současný stav. Spotřebu energie by mohlo
vyvolat případné veřejné osvětlení nebo dopravní signalizace na trase, případně sčítací smyčky
položené v povrchu vozovky. V současné fázi se žádné podobné zařízení neuvažuje. Přímá
spotřeba jiných druhů energie (palivo) s provozem SILNICE I/38 souvisí: energetická náročnost
trasy (spotřeba paliva) je jedním z kritérií výškového i směrového řešení obchvatu města
Znojma.

15

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.2.4. NÁROKY NA VYVOLANOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Stavba obchvatu Znojma bude probíhat z mimo zastavěné území města Znojma a okolních obcí.
Výjimku může tvořit doprava stavebního materiálu větších vzdáleností, kdy patrně dojde
k průjezdu zastavěným územím sídel.
Podmínkou pro organizaci výstavby musí být, aby dopravní cesty byly v maximální míře
soustředěny do osy vlastního staveniště a jeho nejbližší okolí do manipulačních pásů kolem
stavby.

B.3. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.3.1. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Doprava velmi vážně ovlivňuje kvalitu životního prostředí emisemi látek znečišťujících ovzduší.
Rozsah znečištění překračuje lokální charakter a stává se problémem regionálním a
nadregionálním. Ačkoliv je velmi obtížné odlišit vliv průmyslových a dopravních zdrojů
znečištění, podíl dopravy je odhadován na 50-70 % celkové emise škodlivin. Příčinou je
nedokonalé spalování pohonných hmot – vývoj automobilů směřuje k postupnému odstraňování
tohoto zdroje škodlivin.
Hodnocená stavba je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. Znečišťující látkou jsou výfukové
plyny spalovacích motorů. Složení výfukových plynů závisí na řadě faktorů:
q
q
q
q

druh motoru: zážehový (benzin)/vznětový (nafta)
kvalita a druh paliva
konstrukce motoru a režim spalování; kvalita příslušenství (katalyzátor), přesnost výroby
(možnosti seřízení a nastavení veličin)
provozní podmínky: konfigurace terénu, zatížení vozidla, režim dopravního proudu a
dopravní odpory (rozjíždění, stání na volnoběh, zrychlování)

Složení výfukových plynů uvádí následující tabulka.
Tab.č.7: Složení výfukových plynů
LÁTKA

dusík
kyslík
voda
oxid uhličitý
oxid uhelnatý
uhlovodíky nekarcinogenní
aldehydy
saze [g*m-3]
uhlovodíky polyaromatické [μg*m-3]

MOTOR
ZÁŽEHOVÝ
[objemova %]

MOTOR VZNĚTOVÝ
[objemová %]

74 - 77
0,3 - 8,0
3,0 - 5,5
5,5 - 12
0 - 12,0
0,2 - 3,0
0 - 0,2
0 - 0.4
100 - 400

76-78
2 - 18
0,5 - 4,0
1,0 - 10,0
0 - 0,5
0,01 - 0,5
0,001 - 0,01
0.01 - 1.1
0 -100

B.3.1.1. Bodové zdroje
Vlastní stavba SILNICE I/38 netvoří bodové zdroje znečištění ovzduší, resp. výpočet liniových
zdrojů je sice interpretován prostřednictvím algoritmu pro body zdrojové, který je však specificky
modifikován.
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B.3.1.2. Plošné zdroje
Vlastní komunikace není považována za plošný zdroj znečištění ovzduší. Jako dočasně
působící plošné zdroje lze označit:
skládky sypkých materiálů po dobu výstavby
demolice a hrubé stavební práce
Pro takto vymezené zdroje nelze stanovit množství emitovaných látek ani dobu jejich působení.
Vyloučit jejich použití také nelze.
q
q

B.3.1.3. Liniové zdroje
Podrobnou charakteristiku, rozmístění a působení liniových zdrojů škodlivin v území uvádí část
D.1.2. Výpočet emisních charakteristik je založen na kombinaci statické a dynamické složky
dopravního proudu. Statická složka je reprezentována předpisy v době uvedení vozidla do
provozu EHK 15.01 - 15.04 pro vozidla vyrobená do 31. 12 1992
EHK 83.01 - 83.05 pro automobily vyrobené nebo dovezené do ČR po 1. 10. 1993 s limity podle
nového jízdního cyklu EHK
EHK 49.00 – 49.03 pro nákladní automobily a autobusy
Na základě předpisů 94/12/EC (osobní a lehká nákladní vozidla) a 88/77/EEC (těžká nákladní
vozidla) jsou od roku 1992 platné limity označované jako EURO I a od roku 1996 EURO II.
Platnost limitů EURO III podle předpisu Evropské unie 98/69/EG-A je od roku 2001. V roce 2005
se počítá se zavedením limitů EURO IV.
Ve výpočtu je uvažováno se statickými i dynamickými aspekty složení vozového parku jak
osobních tak nákladních vozidel s různým proběhem jednotlivých skupin vozidel. Měrné
emise jsou upraveny s ohledem na rychlost dopravního proudu a sklon komunikace; byly
vypočteny vlastním výpočetním postupem.
Výpočet imisní situace je proveden pro oxidy dusíku, neboť koncentrace oxidu uhelnatého se
nepřibližují povoleným hodnotám a oxidy dusíku jsou reprezentativnějším
vyjádřením
znečištění ovzduší automobilovou dopravou. Výpočet je prezentován v mikrogramech/m3
vzduchu [μg * m-3].
Emisní faktory byly vypočteny oficiálním výpočtovým postupem MEFA verze 02 pro jednotlivé
typy vozidel.
Osobní automobily

Nákl. automobily

- konvenční

- 5,01 g/km NOx pro benzinové motory

- konvenční

- 1,45 g/km NOx pro naftové motory

- EURO I

- 0,68 g/km NOx pro benzinové motory

- EURO I

- 0,98 g/km NOx pro naftové motory

- EURO II

- 0,27 g/km NOx pro benzinové motory

- EURO II

- 0,56 g/km NOx pro naftové motory

- EURO III

- 0,11 g/km NOx pro benzinové motory

- EURO III

- 0,24 g/km NOx pro naftové motory

- konvenční

- 5,73 g/km NOx pro lehké NA
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- konvenční

- 33,47 g/km NOx pro těžké NA

- EURO I

- 3,29 g/km NOx pro lehké NA

- EURO I

- 20,39 g/km NOx pro těžké NA

- EURO II

- 1,97 g/km NOx pro lehké NA

- EURO II

- 14,47 g/km NOx pro těžké NA

- EURO III

- 0,42 g/km NOx pro lehké NA

- EURO III

- 1,88 g/km NOx pro těžké NA

Výpočet emise představuje jen dílčí mezikrok při stanovení vlivů škodlivin v prostředí. Obsahuje
jej výpočtová a tabulková část H.1. „DOKUMENTACE“.
Emise je zkoumána v referenčních bodech, které jsou vyneseny ve čtvercové síti 100 x 100 m.
Přehled o lokalizaci referenčních bodů poskytuje výkres V 04 v grafické části H.2.
„DOKUMENTACE“.
Síť bodů je zatěžována intenzitou dopravy (zdrojů škodlivin) v závislosti na řešení jednotlivých
variant. Takto získaná hodnota emise je na základě povětrnostních podmínek pro 5 tříd stability
vzduchových mas aplikována na zjištěné rychlosti větru v publikovaných % četnosti výskytu v
roční době.
Výpočet imisní situace je proveden pro oxidy dusíku jako modelovou škodlivinu z toho důvodu,
že koncentrace oxidu dusíku jsou:
q
q

nejreprezentativnějším vyjádřením znečištění ovzduší automobilovou dopravou
hygienický limit pro nejvyšší přípustné koncentrace je pro ně nejpřísnější (pokud v tomto
sledovaném faktoru lokalita vyhoví, pak vyhoví i ve všech ostatních).

Výpočet je prezentován v mikrogramech/m3 pro intenzitu dopravy a stav vozového parku v roce
2020. Maximální přípustné koncentrace jsou uvedeny v Nařízení vlády 350/2002 Sb. (a v příloze
č. H.3.4.) Imisní limit pro aritmetický průměr/1 hodinu je 200 mikrogramů/m3 NO2 . Imisní limit pro
aritmetický průměr/rok je stanoven na 40 mikrogramů/m3 NO2 pro ochranu zdraví lidí a 30
mikrogramů/m3 NOx pro ochranu ekosystémů. Prostorový průmět emise z dopravy vyjadřují
výkresy V 5.1. až V 5.4.
Koncentrace pozadí a vlivu lokálních zdrojů není stanovena. Orientační informace o úrovni
imisního pozadí uvádí příloha H.3.4. - měření automatizovaného imisního monitoringu ve stanici
č.1132 Kuchařovice, vzdálené cca 2000 m od MÚK Znojmo-východ. V současné době ale
stanice není provozována a v dané lokalitě není ovzduší monitorováno.

B.3.2. ZNEČIŠTĚNÍ VODY
Nakládání s odpadními vodami podléhá režimu nařízení vlády 61/2003 Sb. a zákona 254/2003
Sb. o vodách. Musí být rovněž v souladu s provozními předpisy správce kanalizační sítě.
B.3.2.1. Dešťové vody
(a) po dobu výstavby
Odvedení dešťových vod z plochy staveniště i z dalších území, dotčených stavbou není v tomto
stupni projektové přípravy detailně řešeno. Budou provedena opatření, aby nedocházelo k
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žádné erozi půdy, zanášení recipientů a kanalizačních sběračů, případně ke kontaminaci
povrchových nebo podzemních vod.
Řešení odtokových a vodohospodářských poměrů bude v předstihu řešit budoucí uspořádání
hydrologické sítě po realizaci stavby. proto po dobu výstavby bude plně funkční napojení stavby
na stanovené recipienty, schválené orgánem vodního hospodářství v územním a vodoprávním
řízení.
(b) provoz
Po uvedení do provozu tvoří dešťové vody hlavní podíl odpadních vod vznikajících
provozováním silnice. Intenzita splachů z povrchu vozovky a následné znečištění závisí
zejména na těchto faktorech:
q
q
q
q
q

intenzitě dopravy
skladbě silničních vozidel a jejich technickém stavu
směrovém a výškovém uspořádání komunikace
systému odvodnění povrchu a pláně vozovky
objemu a druhu posypových prostředků, používaných při zimní údržbě

Klimatické faktory mohou projevy těchto faktorů výrazně zesílit, nebo ztlumit. Oblast Znojemska
náleží k nejteplejší klimatické oblasti v ČR (T4 podle Quitta). Podnebí je výrazně teplé a nejsušší
na Moravě, neboť se zde uplatňuje srážkový stín Českomoravské vysočiny. Průměrný roční
úhrn srážek kolísá kolem 600 mm a extrémně krátké je i období se sněhovou pokrývkou.
Veškeré dešťové vody budou sváděny na terén do vybraných recipientů. Na vyústění budou
vybudovány záchytné dešťové usazovací jímky s lapači ropných látek. Podrobné označení
úseků se zvýšenou ochranou povrchových i podzemních vod uvádí příloha č. H.3.2 a výkresy
V 07 (EKOLOGICKÁ ZONACE), V 08 (GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGIC KÉ POMĚRY).
Těmto skutečnostem bude třeba přizpůsobit sklonové poměry při stavbě obchvatu. Běžný
provoz komunikace nepředpokládá produkci znečišťujících látek kromě zimního solení vozovky.
Tab.č.8 uvádí očekávanou úroveň znečištění dešťové vody tak, jak byla monitorována při
intenzitě dopravy kolem 7000 vozidel/24 hod. v rámci výzkumného úkolu „Znečistění srážkových
vod z pozemních komunikací" VÚD Žilina, 1990.
Tab.č.8: Úroveň znečištění vod z komunikací
LÁTKA/UKAZATEL

KONCENTRACE
[mg*l-1]

tvrdost
mineralizace
dusičnany
oxidovatelnost
BSK5
amoniak
vápník
hořčík
mangan
železo
chloridy
sírany
tenzidy (aniontové)

12.5
15000
105
37
15
2,1
325
75
2,8
9
1000
250-500
1,5
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LÁTKA/UKAZATEL

ropné látky (NEL)
kadmium
olovo
měď
zinek
nikl
vanad
pH

KONCENTRACE
[mg*l-1]

0,8
0,022
0,135
0,05
10,2
0,045
0,012
7,8

Orientační výpočet množství srážkových vod odtékajících z trasy a množství modelových
ukazatelů znečištění: chloridy (Cl), ropné látky (NEL), nerozpustné látky (NL):
q

množství dešťové vody

Qr = F ´y ´ h
F = b´l
Qz = Qr ´ 0,35

Qr

…. odtokové množství za rok

Qz

…. odtokové množství za zimní období (35% roku)

F

…. plocha komunikace

b

…. šířka komunikace

l

…. délka úseku

y

…. odtokový součinitel = 0,8

h

….. ro ční úhrn srážek (časová řada od r.1951 Dobšice 419 mm/rok, Chvalovice
424 mm/rok; průměr pro výpočet: 422 mm)

VÝPOČET:
Qz = (10149*19,5)*0,8*0,422*0,35 = 23 384,514 m 3/zima na celý úsek
Qr = (10149*19,5)*0,8*0,422

= 66 812,897 m 3/rok na celý úsek

Qr = (1000*19,5)*0,8*0,422

= 6 583,2 m 3/rok na 1 délkový km trasy

množství chloridů (Cl - iontů)
Spotřeba přípravku TONAL průměrně činí kolem 1kg/m2/rok; Cl tvoří cca 60% hmotnosti. Při
použití solanky lze snížit spotřebu Cl- cca o 30 %. Roční množství chloridových iontů lze
odhadnout v průběhu extrémně silné zimy na celém posuzovaném úseku trasy I/38 (10,2 km) na
95 t/rok při minimální aplikaci (úsporné zkrápění solankou). Je však třeba konstatovat, že
klimatické podmínky, vyžadující takto intenzivní solení se v řešeném území nevyskytují a
ekonomické důvody vedou správu a údržbu komunikací k výrazné úspoře chemických látek.
Podle vyjádření dálničního cestmistrovství (SSÚD Domašov) praxe potvrzuje cca poloviční
dávku NaCl na desetikilometrový úsek. I tak se odhad silně nadsazený, protože délka období se
sněhovou pokrývkou a mrazovými dny rozhodně nečiní v této lokalitě 35% roční doby.

q
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q množství ropných látek
Nepolární extrahovatelné látky činí podle údajů z literatury cca 0,8 mg/l srážkové vody. Při
ročním množství 6583 l odtokové vody může činit roční produkce ropného odpadu z úkapů ve
srážkové vodě cca 5,2 g/rok na 1 délkový kilometr trasy.

Výpočet: (6583*0,8)/1 000 000 = 0,0053 [gramů/km/rok]
množství nerozpuštěných látek
Údaje z literatury uvádí obsah 740 mg/l srážkové vody. Roční produkce prachu a jiných
nerozpuštěných částic tedy může činit za obzvláště nepříznivých klimatických ročníků až 4,8 kg
za rok na 1 délkovém kilometru trasy
q

Výpočet: (6583*740)/1 000 000 = 4,87 [gramů/km/rok]

B.3.2.2. Splaškové vody
(a) po dobu výstavby
Při realizaci stavby budou vznikat splaškové odpadní vody pouze v sociálních zařízeních v
areálech stavebních dvorů. Odvedením splaškových odpadních vod bude řešeno napojením do
stávající kanalizační sítě nebo instalací mobilních záchodů přímo na pracovištích.
(b) provoz
Stavba nebude po uvedení do provozu produkovat splaškové odpadní vody.

B.3.2.3. Technologické odpadní vody
(a) po dobu výstavby
Za takovou vodu je možno považovat odtékající vodu při kropení betonů, čištění strojních
zařízení od maltových a betonových směsí. Množství bude řešeno po výběru varianty a použité
technologie.
(b) provoz
Za technologickou vodu lze považovat odpad po čištění komunikací. Voda bude likvidována
stejně jako voda dešťová přes jímky s instalovanými lapači ropných látek.

B.3.2.4. Voda z extravilánu
(a) po dobu výstavby
Vyskytnou-li se v průběhu výstavby na staveništi nebezpečné látky, bude třeba jejich skladování
zabezpečit tak, aby v případě přívalových dešťů ze svahů Palice, střelnice v Dobšicích nebo
Načeratického kopce nemohlo dojít k jejich zaplavení nebo vyplavení.
(b) provoz
Povrchová voda z terénu bude sváděna spolu s dešťovou vodou do kanalizační sítě nebo do
přírodních recipientů v terénu přes záchytné jímky s lapači ropných látek. Vlastní odvodnění
vozovky je řešeno gravitačně.
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B.3.2.5. Recipienty
Po dobu výstavby i za provozu SILNICE I/38 je hlavním přírodním recipientem v severním
segmentu přeložky řeka Dyje, v jižním potok Daníž.
Hlavní recipienty, do nichž budou zaústěny dešťové vody jsou tyto:
q
q
q
q

Dobšický potok (MÚK Znojmo východ, km 9,6 – 10,2)
Dyjský náhon v Oblekovicích, Bohumilicích, Nesachlebech, Dobšicích (km 5,5 – 9,4, MÚK
Znojmo-jih)
Vrbovecký potok u Vrboveckých sklepů (km 3,5 – 5,5)
potok Daníž ve Chvalovicích (km 0 – 5,5)

B.3.3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
(a) po dobu výstavby
V průběhu výstavby budou vznikat odpady související se stavební činností (zemní práce, terénní
úpravy, stavba konstrukce vozovky, příp. estakády nebo mostní objekty). Určitý podíl odpadů
bude produkovat i provoz stavebních dvorů. Množství odpadů a způsob zneškodňování bude
předmětem evidence zák.č.185/2003 Sb. a budou zajišťovány dodavatelským způsobem
oprávněnými osobami.
V souvislosti s výstavbou silničního tělesa a provozem stavebních dvorů při dodržování
technologické kázně a základních právních norem budou vznikat tyto odpady:
Q5 – materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (zůstatky z čištění, obalové
materiály, nádoby)
Při obvyklém technickém stavu zemních a dopravních strojů nelze vyloučit produkci odpadů:
Q11 – zůstatky z dopravy (úkapy nafty)
Výskyt ostatních odpadních látek je vázán na mimořádné události a havárie:
Q12 – znečištěné materiály (oleje s PCB)
Q15 – znečištěné materiály, které vznikly při sanaci půdy
U uvedených skupin odpadů se nepředpokládá žádná z nebezpečných vlastností, uvedených
v příloze č.2 zák.č.185/2003 Sb. Výjimku může tvořit kategorie Q12, která (podle koncentrace
PCB) může vykazovat vlastnost H14 (ekotoxicitu).
Odpady s možným výskytem nebezpečných vlastností Q12 v kategorii "nebezpečný" odpad
podle §4, písm.a) zák.č.185/2003 Sb. budou skladovány v zastřešeném prostoru v podmínkách,
stanovených zvláštním předpisem podle „Katalogu odpadů“. Tyto odpady nelze znova využívat.
Odpady z demolic vozovek a stávajících objektů budou maximálně využívány v recyklaci (tj.
materiálovým využitím odpadů podle §4, písm m) citovaného zákona) a dále při následující
výstavbě využití opadů v kategorii R5 podle příl.č.3 zák.č.185/2003 Sb. Bilanci těchto odpadů
stanoví prováděcí dokumentace.
Orientační východiska pro bilanci odpadů může poskytnout následující rozsah zemních a
stavebních prací:
Přehled rozhodujících položek
- výkop
- násyp
- přebytek výkopu
- sejmutí ornice

varianta“Z“ varianta „A“
503.340
504.130
343.080
403.660
160.260
100.470
60.930
61.820

jednotky
m3
m3
m3
m3
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-

sejmutí lesní hrabanky
plochy bourání vozovek
plochy vozovek
plochy lesních a polních cest
plochy mostů

8.750
14.620
225.450
4.400
21.834

8.960
14.100
223.430
4.470
23.232

m3
m2
m2
m2
m2

(b) provoz
Odpady bude produkovat úklid a údržba silniční komunikace, např. v podzimním vegetačním
období úklidem opadu vzrostlé zeleně, při sečení trávy a sběru odpadků na přilehlých silničních
pozemcích (skupina odpadů Q5). Dále odpady budou vznikat při čištění kanalizační sítě,
případně při údržbě odlučovačů ropných látek. Zvláštním druhem odpadu budou havarovaná
silniční vozidla nebo jejich obsah (skupina Q11). V každém případě řada těchto látek může
náležet do kategorie nebezpečného odpadu (Q12) a musí s nimi být takto manipulováno. Tyto
situace však nelže žádným způsobem prognózovat a bilancovat pro formulaci vhodných
ochranných nebo kompenzačních opatření.

B.3.4. HLUK, VIBRACE, ZÁŘENÍ
B.3.4.1. Hluková zátěž
Stavba silničního segmentu je celoměstsky významným liniovým zdrojem hluku a to jak ve fázi
výstavby, tak i při vlastním provozu.
(a) po dobu výstavby
Hluk šířený do okolí staveniště během výstavby nelze kvantifikovat pro jeho různorodost a
neznámým parametrům stavebních strojů (pneumatická kladiva, bagry, nakladače, těžká
nákladní vozidla). Hluk běžných nakladačů se pohybuje v hladině okolo 95 dB(A) ve vzdálenosti
5 m. Hluk těžké automobilové techniky dosahuje hladiny 75 - 85 dB(A). Vhodnou organizací
výstavby a volbou přepravních tras stavebního materiálu mimo zastavěné území obcí lze zátěž
výrazně omezit.
(b) provoz
Stavba je liniovým zdrojem hluku, který produkují vozidla na komunikaci. Primárně významným
faktorem pro hlukové zatížení území je intenzita dopravy.
Hladinu hluku ovlivňuje rovněž řada faktorů:
q
q
q

druh a stav dopravních prostředků
parametry trasy a skladba dopravního proudu (plynulost, rychlost, povrch vozovky, stoupání)
stavebně-technické řešení trasy a poloha vůči chráněným objektům (otevřené a zakryté
části, směrové a výškové začlenění v terénu, protihlukové valy, řešení křižovatek, mostů,
estakád, vedení vozovky v násypu nebo zářezu)

Akustická zátěž je stanovena výpočtem, který obsahuje část D.1.3. podle "Metodických pokynů
pro výpočet hladin hluku z dopravy". Vlastní výpočet zdrojů hluku je jen dílčím krokem v
hodnocení vlivu hluku. Účinek je zkoumán v referenčních bodech a vyjádřen v grafické části
„DOKUMENTACE“ H.2. ve výkresech V 6.1. až V 6.9.
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B.3.4.2. VIBRACE
(a) po dobu výstavby
Ve všech hodnocených variantách se počítá s výstavbou nového mostu přes Dyji. Technické
detaily mostního objektu v této fázi rozpracovanosti nelze specifikovat. Během výstavby budou
dále prováděny trhací a razící práce.Trhací práce se musí provádět s ohledem na existenci
obytné zástavby v obci Dobšice.
(b) provoz
Při jízdě silničních vozidel vznikají dopravní otřesy. Jejich velikost a charakter jsou dány hmotou,
rychlostí vozidla, geometrií trasy, kvalitou jejího povrchu, druhem konstrukce vozovky a
geologickými poměry lokality. Otřesy se šíří podložím a působí na stavby v blízkém okolí
seismickými účinky. Významnou intenzitou se dopravní otřesy projevují do vzdálenosti několika
desítek metrů od místa vzniku. Největší otřesy vznikají při rychlosti 30 - 60 km/hod. Frekvence
kmitů se pohybuje v rozmezí 30 -150 Hz, amplituda dosahují výjimečně několika desítek μm.
Podle provedených měření lze z literatury odvodit, že v různých lokalitách není automobilový
provoz zdrojem vibrací v jednotlivých oktávových pásmech nad hygienickými limity. Energetický
poměr kmitání klesá se čtvercem vzdálenosti od zdroje - tedy exponenciální řadou. Překročení
hygienických limitů vibrací v okolní zástavbě je vyloučeno s ohledem na velkou vzdálenost
chráněných objektů.

B.3.4.3 ZÁŘENÍ
Stavba není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Realizací silnice rovněž
nedojde ke změně přírodního pozadí radioaktivního záření.

B.3.5. VÝZNAMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO KRAJINY
Z hlediska estetické kvality krajiny představuje údolní zářez řeky Dyje jednu z nejosobitějších a
nejcennějších lokalit Jižní Moravy. Představuje krajinný fenomén a je pilířem systému zeleně
města i nadregionálního územního systému ekologické stability krajiny. Hodnocený segment
trasy představuje tangentu, procházející ze severu k východnímu okraji města.
Trasa I/38 se zapouští do komplexu Palice a přechází Dyji na významném pohledovém
horizontu města - krajinný charakter údolí Dyje do značné míry zasáhne. Rozsah zásahu
vyjadřují vizualizace na obr.2 a obr.3. Předcházející stupně dokumentace dokládají snahu města
o minimalizaci zásahů do krajinného prostředí - faktem ovšem zůstává, že každá varianta
představuje razantní zásah do struktury území. Obavy vzbuzuje především zásah do krajinných
režimů - do procesů, jejichž důsledky lze jen ztěží předvídat.
Z hlediska rozsahu terénních úprav minimální zásah představuje varianta nulová referenční.
Bohužel dnes už je zřejmé, že pro řešení dopravních problémů města nepřináší žádná pozitiva.
Míra terénních úprav navrhovaného řešení rozebírají podrobně kapitoly D.1.7 a D.1.8.
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C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Trasa přeložky I/38 prochází třemi typy území:
q
q
q

údolím Dyje (hluboké říční údolí)
úpatím Načeratického kopce (teplou pahorkatinou)
rovinou (až plochou pahorkatinou) Severopanonské biogeografické podprovincie (na
severním okraji Vídeňské pánve)

První z těchto území je chráněno několika ochrannými režimy a všechny rozvojové dokumenty
města Znojma s údolím Dyje počítají jako s významnou krajinotvornou a městotvornou plochou s
rekreační funkcí. Značný význam má také v rámci územního systému ekologické stability krajiny
nadregionálního významu. Druhý z krajinných typů je v územním plánu města Znojma navržen
k ochraně jako přírodní památka Načeratický kopec. Ochrana podle zák.č.114/1992 Sb. dosud
zřízena nebyla. Třetí krajinný typ je vzhledem k intenzitě zemědělského využívání chudý na
přírodní prvky – o to významnější roli však zde hraje ochrana nejkvalitnější bonity zemědělské
půdy a speciálních kultur (sadů a vinic).
Vyhodnocení ekologicky významných segmentů krajiny i s existujícími ochrannými režimy podle
zák.č.114/1992 Sb. obsahuje v grafické části H.2. „DOKUMENTACE“ výkres V 03.
Nejzávažnější ochranné režimy území tvoří:

C.1.1. Zvláště chráněná území podle zák.č.114/1992 Sb.:
V řešeném území se nachází území, navržené na ochranu v kategorii přírodní rezervace
„Načeratický kopec“. V léto lokalitě je zpracováno variantní řešení: varianta „ZÁKLADNÍ“
prochází severozápadním okrajem areálu Inženýrských staveb Znojmo. Varianta „A“ je
odkloněna za jihovýchodní hranici areálu k okraji navržené přírodní rezervace Načeratický
kopec. Návrh zvláště chráněného území je součástí obecně závazné právní normy – vyhlášky
města Znojma, kterou je schválen územní plán města. Podle výsledků místního šetření
s orgánem ochrany přírody OkÚ Znojmo a pracovníkem MŽP ČR bylo konstatováno, že prioritou
v předmětné lokalitě je ochrana zdravých životních podmínek obyvatel místní části Oblekovice –
Nesachleby. Okrajová část navrženého zvláště chráněného území „Načeratický kopec“ nebude
odřezem svahu zásadním způsobem narušena a hygienické parametry prostředí se při realizaci
varianty „A“ variantě výrazně zlepší.

C.1.2. Významné krajinné prvky podle zák.č.114/1992 Sb.:
a) ex lege:
q
q

všechny lesní porosty (viz. výkres č.03)
všechny říční a potoční nivy v aluviu Dyje i potoční nivy Vrbovského potoka a potoka Daníž

b) registrované orgánem státní ochrany přírody
V řešeném území se nenachází
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C.1.3. Prvky územního systému ekologické stability krajiny podle zák.č.114/1992 Sb.
a vyhl. 395/1992 Sb. (dále jen ÚSES)
q
q
q
q
q

nadregionální biokoridor č.K161 Dyje – vodní (nivní) osa, teplomilná doubravní (hajní) osa
regionální biocentrum č.37 Palice
síť lokálních biocenter a biokoridorů
lokální biocentra LBC34 Pod čistírnou, LBC 35 U hájenky, LBC 38 Nad Dyjí
lokální biokoridory: LBK Dobšický potok, LBK Ostrovní náhon

Nadregionální biokoridor řeky Dyje K161 je prvek kontaktní a složený (v intervalech 500-700 m
jsou do něj vkládána lokální biocentra o výměře min. 3 ha). Regionální biocentrum 37 Palice je
vedeno v ÚTP MŽP ČR a MMR ČR jako „k přesnějšímu vymezení“, což provedl Územní plán
města Znojmo a hranice RBC jednoznačně vymezil. Zákres skladebných částí územního
systému ekologické stabilita krajiny obsahuje grafická část H.2 „DOKUMENTACE“ ve výkrese
V03.

C.1.4. Plochy lesa - zák.č.289/1995 Sb. chrání plochy určené k plnění funkce LESA vč.
OCHRANNÉHO PÁSMA LESA.
Ochranné pásmo činí 50 m. K využití území v ochranném pásmu lesa je třeba kladného
stanoviska orgánu státní správy lesa. Rozsah dotčení lesních porostů stavbou přeložky I/38
uvádí výkres G9 spolu s rozsahem záborů ZPF a PUPFL v příloze
Tato část dokumentace vychází z dikce současné legislativy, vymezené zejména:
q
q
q
q
q

§ 1, písm.2 stavebního zák.č.50/1976 Sb. ve znění jeho novely zák.č.262/1992 Sb.
zák.č.289/1995 Sb. o lesích
vyhl.č.77/1996, 81/1996, 82/1996 Sb. Sb., kterou se upravují podrobnosti zák.č.289/1995 Sb.
§ 11 zák.č.17/1992 Sb. o životním prostředí §§ 2 a 12 zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny
vyhl.č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č.114/1992 Sb.

Základní priority při ochraně ploch plnících funkci lesa lze ze zákona o lesích formulovat takto:
a) uspořádání lesních ploch v území (t.j. ochrana současné struktury kultur)
b) uspořádání hydrologických a odtokových poměrů (t.j. ochrana hydrologické bilance,
hydrického režimu půd a ochrana půdy před soustředěným odtokem vody)
c) uspořádání sítě účelových komunikací (t.j. ochrana prostorové struktury: velikosti, tvaru a
dostupnosti pozemků včetně ochrany prostupnosti území
Vyhodnocení důsledků na plochy plnící funkci lesa je provedeno v grafické příloze V 10 a
tabulkové příloze H.1.3. společně s vyhodnocením záborů ZPF. Rekapitulaci záboru lesa uvádí
tab.č.4 a tab.č. 5 v kap. B.2.1. (les je druh pozemku „10“) spolu se srovnáním variant
„ZÁKLADNÍ“ a varianty „A“. Plochami plnícími funkci lesa mohou být i některé pozemky v kultuře
„14“(ostatní plocha), pokud je podklad fy Geodis a terénní průzkumy takto identifikují.

C.1.5. Chráněné třídy ochrany zemědělského půdního fondu podle zák.č.334/1992 Sb.
(ve znění vyhl.č.3/1994 Sb. a prováděcího pokynu č.j. OOLP/1067/95 ze dne 16.12.1995) se
v řešeném území nachází v rozsahu, který specifikuje grafická příloha „DOKUMENTACE“ H.2.
ve výkrese V10.
Základní priority při ochraně ZPF a komplexně půdy jako přírodního zdroje lze z § 3
vyhl.č.13/1994 Sb. formulovat takto:
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a) uspořádání ZPF v území (t.j. ochrana současné struktury kultur)
b) uspořádání hydrologických a odtokových poměrů (t.j. ochrana hydrologické bilance,
hydrického režimu půd a ochrana půdy před soustředěným odtokem vody)
c) uspořádání sítě zemědělských účelových komunikací (t.j. ochrana prostorové struktury:
velikosti, tvaru a dostupnosti pozemků včetně ochrany prostupnosti území
d) kvalita půdy, vyjádřená Bonitovanými Půdně Ekologickými Jednotkami (BPEJ)
e) investice do půdy (zlepšení půdní úrodnosti, meliorační zařízení, závlahová zařízení)
Základní produkční charakteristiku půd v ČR představuje klasifikace bonitovaných půdně
ekologických jednotek. Půdy jsou zde členěny podle následujících kritérií:
·
·
·
·

klimatický region
hlavní půdní jednotka (půdní typ a jeho půdotvorný substrát)
sklonitost a expozice
hloubka půdy a skeletovitost

Nástrojem pro ochranu půdy podle jejich produkčního potenciálu je zatřídění pozemků do tříd
ochrany. Toto členění představuje účelovou agregaci informací, odvozených z bonitovaných
půdně ekologických jednotek.
TŘÍDY OCHRANY vyjadřují produkční schopnost půd a produkční efekt typové struktury plodin
pro jednotlivé klimatické regiony BPEJ. Klasifikaci BPEJ a podrobnější podmínky pro zábor ZPF
v územně-plánovací dokumentaci uvádí metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR
č.j.OOLP/1067/96 ze dne 15.12.1996. Příloha č.1 tohoto metodického pokynu, obsahující úplný
výčet BPEJ na území ČR a jejich zatřídění do 5 tříd ochrany, nahrazuje 8 dříve používaných
bonitních tříd. Třídy ochrany ZPF vyjadřují tento princip: stejné půdy se v různých klimatických
regionech dostávají do různého stupně přednosti v ochraně.
Kvalitu půdního fondu v řešeném území popisuje skladba bonitovaných půdně ekologických
jednotek – obsahuje je:
ü
ü

grafická část zemědělské přílohy v grafické příloze V 10
tabulkové přehledy k jednotlivým vyhodnocovaným lokalitám v příloze H.1.3.

Zatřídění BPEJ do tříd ochrany podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR
č.j.OOLP/1067/96 ze dne 15.12.1996 pro celou sledovanou trasu I/38 uvádí tabulka č.6 včetně
jejich rozlohy v lokalitách navrhovaných záborů ZPF. Pro účely vynětí ze ZPF jsou zpravidla
přísně chráněny dvě nevyšší třídy ochrany v příslušném katastru.

C.1.6. Území historického, kulturního, archeologického významu
Stavba silnice I/38 Znojmo je situována mimo území Městské památkové rezervace Znojmo
(vyhlášena Výnosem MK ČR č.j. 16417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987) i mimo ochranné pásmo
rezervace (Rozhodnutí Okresního úřadu Znojmo, č.j. 640/97-To/kult., ze dne 25.10.1997), její
výstavbou nejsou přímo dotčeny nemovité kulturní památky. Nemovité kulturní památky
archeologické povahy nejsou v dotčených katastrálních území evidovány.
Území je na základě současného stavu poznání územím s archeologickými nálezy ve smyslu
§ 22 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Archeologické památky (to znamená archeologické nálezy ve smyslu současné právní normy
vyjádřené zákonem č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jsou stopami lidské existence
a její aktivity jsou rozmístěny po celém teritoriu našeho státu tak, jak bylo toto území postupně a
opakovaně osídlováno. Jsou součástí historického utváření kulturní krajiny a tvoří široké
spektrum pod současným terénem ukrytých pozůstatků zaniklých sídelních aglomerací,
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jednotlivých sídlišť, pohřebišť, kulturních vrstev a jednotlivých movitých nálezů. Jako takové
jsou nezanedbatelnou součástí památkového fondu a vzhledem ke své latentní podobě se
stávají nejohroženější kategorií.
Z hlediska sídelní geografie náleží toto území k tzv. starému sídelnímu území, které bylo
vzhledem
k příznivým geomorfologickým a klimatickým podmínkám téměř kontinuálně
osídlováno již od starší doby kamenné. Nejpočetnější koncentrace osídlení je na základě
současného stavu poznání doložena především z k.ú. Znojmo - Dobšice (osídlení období
paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzové, halštatské, pohřebiště období stěhování národů a
raného středověku), k.ú. Dyje (ojedinělé nálezy štípané industrie období paleolitu, sídliště kultury
s lineární keramikou - období neolitu, sídliště kultury únětické - doba bronzová, výšinné sídliště
období eneolitu, doby bronzové a halštatské), a z k.ú. Znojmo - Oblekovice (sídliště z období
neolitu - kultura s lineární keramikou, sídliště doby bronzové - věteřovská kultura, pohřebiště
doby bronzové - kultura popelnicových polí, pohřebiště období stěhování národů). Z k.ú.
Chvalovice a Dyjákovičky je doloženo menší množství archeologických lokalit, což je ovlivněno
absencí informací z dřívější doby (hraniční pásmo). Ojedinělými nálezy bez bližší lokalizace je
(mimo vyznačené lokality 9. a 10.) doloženo osídlení období neolitu, eneolitu, doby bronzové a
doby halštatské.
Na základě uvedených skutečností je nutno všechna uvedená katastrální území charakterizovat
jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a umožnit na plochách dotčených výstavbou silnice provedení záchranného
archeologického výzkumu, jehož smyslem je především dokumentace nálezových situací a
záchrana movitých archeologických nálezů.
Archeologické lokality v zájmovém území uvádí v grafické části „DOKUMENTACE“ H.2. výkres
V 09). Stručnou charakteristiku archeologických lokalit uvádí následující přehled:
1. k.ú. DOBŠICE, poloha SV od obce, levý břeh Dyje, pravěké výšinné sídliště, nálezy
mladopaleolitické štípané industrie a keramickým materiálem doloženo osídlení období
paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzové
2. k.ú. Dyje, pravěké sídliště, nálezy mladopaleolitické štípané industrie a keramickým
materiálem doloženo osídlení období paleolitu, neolitu (kultura s lineární keramikou),
eneolitu, doby bronzové
3. k.ú. Oblekovice, místní část Nesachleby, pravý břeh Dyje, výšinná poloha,
pravěké
sídliště, keramickým materiálem doloženo osídlení období neolitu, eneolitu, doby bronzové
4. k.ú. Oblekovice, místní část Nesachleby, SV okraj obce, při zemních pracích narušen hrob,
pravděpodobně součást pohřebiště, eneolit, kultura zvoncovitých pohárů
5. k.ú. Oblekovice, místní část Nesachleby, pravěké sídliště, osídlení období neolitu, eneolitu
6. k.ú. Oblekovice, místní část Nesachleby, pravěké sídliště, pravobřežní terasa Dyje, nálezy
kamenné broušené a štípané industrie, keramickým materiálem doloženo osídlení období
neolitu (především kultura s moravskou malovanou keramikou), eneolitu, doby bronzové
7. k.ú. Oblekovice, trať „U sklepů“, při zemních pracích narušen kostrový hrob, pravděpodobně
součást pohřebiště, období stěhování národů
8. k.ú. Oblekovice, pravěké sídliště, osídlení období neolitu, eneolitu, doby halštatské
9. k.ú. Chvalovice, pravěké sídliště, keramickým materiálem doloženo osídlení doby bronzové
(kultura únětická)
10.k.ú. Chvalovice, pravěké sídliště, keramickým materiálem doloženo osídlení neolitu, eneolitu
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Rozsah jednotlivých archeologických lokalit je pouze informativní, jejich existence je stanovena
na základě nálezů především keramického materiálu, povrchového průzkumu terénu, letecké
prospekce a odborné literatury. Zpráva je obsahem přílohy H.3.3.

C.1.7. Další charakteristiky území
Území hustě zalidněné představuje město Znojmo – hlavním smyslem OBCHVATU však je
vyhnout se s intenzivní dopravní zátěží zalidněným územím. Z tohoto důvodu se návrh trasy
zastavěnému území vyhýbá. Území zatěžovaná ani staré ekologické zátěže se v navržené trase
I/38 nevyskytují. Žádné extrémní poměry v území rovněž nebyly zpracovateli „DOKUMENTACE“
zjištěny.

C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU PROSTŘEDÍ
C.2.1. Reliéf
Převažuje členitý pahorkatinný reliéf, střídající se s pánvemi a kotlinami. Rozpětí nadmořských
výšek kolísá od 20 do 80m. Nejnižším bodem je Dyje u Znojma (210 m n.m.), výškovými
dominantami jsou vrch Šibeník (278 m n.m.) a Načeratický kopec (290 m n.m.). Osu území tvoří
hluboce zaříznuté a průlomové říční údolí Dyje orientované v Z-V směru.

C.2.2. Klimatické poměry
Území je pod vlivem teplého klimatu jihomoravských úvalů, přísluší do nejteplejší oblasti v ČR T4. Díky deštnému stínu Českomoravské vrchoviny se jedná o oblast srážkově podnormální, s
častějším výskytem suchých období.
Mezoklimaticky se významně uplatňují zaříznutá údolí, kde dochází k velkým rozdílům
expozičního klimatu na jižních, teplejších a sušších svazích a na stinných severních svazích.
Častý je výskyt inverzí ve dnech a dolních částech údolí.

C.2.3. Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je zájmové území situováno na jihovýchodním svahu
Českého masívu, na nějž transgreduje neogén karpatské čelní hlubiny. Skalní podklad, který je
místy obnažen je tvořen proterozoickými magmatity granitoidního a diorit-tonalitového typu. Tyto
horniny náleží dyjskému masívu. Mezi horninami dyjského masívu a krhovického krystalinika je
zaklesnuta nemetamorfovaná kra devonských klastik. Z období od svrchního karbonu až do
spodní jury nejsou na území listu žádné geologické informace. Teprve koncem střední jury je
z kelloway až oxford známa mořská transgrese. V období křídy a starších třetihor byly jv. svahy
Českého masivu znovu souší a v podmínkách tropického klimatu zde docházelo k intenzivnímu
kaolinickému zvětrávání. Toto období bylo zakončeno transgresí miocenního moře, které
z alpsko-karpatské předhlubně v několika periodách zalilo v. okraj pevniny. První transgrese se
uskutečnila v eggenburgu a byla v zápětí následována další v ottnangu, karpatu a naposledy
ve spodním badenu. Mořské sedimentační prostředí se zde v té době několikrát vystřídalo
s prostředím brakicko-fluviálním, v němž došlo k střídavému ukládání fosilních psamitickopelitických vápnitých a převážně psamitických sedimentů bez fosilií.
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Po regresi spodnobadenského moře se na peneplenizované pevnině počala zvolna vytvářet
primitivní říční síť. V souvislosti s ústupem moře se zvyšoval spád toků a původně klidně
meandrující vody, protékající v mělkých korytech snadno vyhloubených ve zvětralinách a
nezpevněných nesoudržných sedimentech, se počaly zařezávat do skalního podkladu.
V kvartéru pak byla eroze výraznější a postupně vyhloubila kaňonovité údolí, až 200 m hluboké.
S ohledem na charakter stavby je značná pozornost věnována rozboru nejmladšího
geologického pokryvu, v němž budou budovány silniční stavby a zakládány mostní objekty.
Celé geologické a hydrogeologické posouzení trasy je obsahem přílohy H.3.2.
Fluviální štěrkovité písky staršího štěrkovitého pokryvu (konická terasa) leží ve výšce 45-55 m
nad řekou. Relikty terasy se zachovaly jen jv. od Konic a u obce Dyje. Terasa tvořena béžově
hnědým štěrkovitým pískem a dobře zaoblenými křemennými valouny.
Fluviální písčité štěrky až štěrkovité písky (oblekovická terasa) představují hlavní terasu Dyje.
V horním úseku u Oblekovic leží 3-4 m nad řekou. Terasa je složena ze dvou zrnitostně se
výrazně odlišujících částí. Spodní tvoří polymiktní hrubozrnné písčité štěrky s valouny až 25 cm
velkými. Vrchní část je tvořena hrubozrnným, z větší části ostrohranným pískem s příměsí
štěrku. Celková mocnost terasy je 14 m.
Proluviální hlinité písky, písčité jíly až prachy s ostrohrannými zrnky křemene a živce vystupují
východně od Šatova.
Lakustrinní vápnité jílovité písky a prachy vyplňují dno široké deprese v údolní části povodí
Daníže. Jejich mocnost je 4-10 m.
Naváté písky byly vymezeny v blízkosti Oblekovic a obce Dyje. Spočívají na mladším
štěrkopískovém pokryvu a jejich mocnost zde nepřevyšuje 2m.
Spraše jsou rozšířeny v podstatě na většině ploše území. Jejich největší-, desetimetrová
mocnost byla zjištěna u hraničního přechodu v Hatích, mocnější závěje jsou známy rovněž i
z jihovýchodního okraje Znojma.
Deluviální hlinitopísčité sedimenty vyplňují dna periodicky protékaných depresí. Jsou tvořeny
redepozicemi humózních půd, spraší a miocenních sedimentů Obvykle dosahují mocnost jen
několik málo metrů.
Fluviální písčitohlinité sedimenty jsou v údolní nivě přítomny ve dvou nivních stupních. Starší se
nachází 2-3 m nad hladinou řeky a je zaplavován jen při větších povodních. Jeho mocnost podél
toku Dyje je kolem 5m, na Jevišovce kolem 8m. Nižší nivní stupeň je vymezen 2-2,5m nad
hladinou Dyje.
Antropogenní sedimenty jsou tvořeny převážně navážkami a jejich mocnost v jižní části Znojma
dosahuje až 10m. Menší plochy jsou pak i v okolí Dyje, Tasovic a Jaroslavic, kde navážky
pocházejí z hloubení rozsáhlých vinných sklepů a skládek, nebo v místě zaniklé těžby
stavebních surovin.

C.2.4. Půdy
V závislosti na reliéfu a půdotvorném substrátu dosti pestrá mozaika různých typů půd.
V řešeném území se vyskytují černozemě na spraších, jinde jsou na sprašových překryvech
hnědozemě a ilimerizované půdy.. Významné jsou ostrůvky rendzin na krystalických vápencích
a hořečnatých rendzin na serpentinitech.
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C.2.5. Biogeografické poměry
Území náleží k Jevišovické pahorkatině - představuje část severopanonské provincie, ovlivněné
srážkovým stínem, sousedstvím hercynika a s charakteristickým výskytem acidofilních druhů
květeny. Bioregion je starosídelní oblastí, proto je současná biodiverzita relativně nízká. Je zde
však přítomna řada mezních prvků a probíhá tudy řada okrajů areálů a významných rozhraní.
Na hranici s hercynskou biogeografickou podprovincií se kontakt projevuje častým pronikáním
ponticko-panonských druhů s těžištěm rozšíření v jižní a východní Evropě, především údolími
řek do centrální části bioregionu.
Podle fytogeografického členění patří převážná část území do fytogeografického obvodu
panonského termofytika, do okresu 16.Znojemsko-brněnská pahorkatina.
Vegetační stupně (Skalický): kolinní

C.2.6. Biota
Potenciálně území pokrývají dubohabřiny, zejména teplomilné panonské (PRIMULO VERIS CARPINETUM). Na extrémnějších vysýchavých stanovištích možno předpokládat teplomilné
doubravy se šípákem (QUERCETUM PUBESCENTI – ROBORIS). Na skalnatých stanovištích je
primární bezlesí – komplex xerotermofytních typů ze svazu ALYSSO – FESTUCION
PALLENTIS nebo FESTUCION VALESIACAE. V nivních polohách aluvia řeky Dyje lze očekávat
společenstva typu STELLARIO – ALNETUM GLUTINOSAE, lemované na březích vegetací
PHALARIDION ARUNDINACAE. Ve vodě je typická vegetace svazu BATRACHION
FLUITANTIS.
Náhradní vegetaci představují při současném využívání území společenstva FESTUCION
VALESIACAE resp. KOELERIO – PHLEION PHLEOIDIS.
Ve vyrovnaném poměru jsou zastoupena společenstva mezotrofní řady B a oligotrofně
mezotrofní řady A/B, na sprašových překryvech i meziřady B/D a v členitějším reliéfu na bazích
svahů i meziřady B/C. Významný je výskyt geobiocenóz trofické řady D na ostrůvcích vápenců a
serpentinitů, obvykle náležejících do suché nebo omezené hydrické řady.
Na oglejených půdách sníženin a údolních niv jsou společenstva zamokřené hydrické řady,
plošně převládají společenstva normální řady.
Hlavní typy potenciální vegetace:
1BD3

LIGUSTRI-QUERCETA (doubravy s ptačím zobem)

1D2

CORNI - QUERCETA PETRAEAE – PUBESCENTIS - CERRIS ARENOSA
(dřínové doubravy na píscích)

1D1(2)

CERASI-QUERCETA PINI HUMILIA (zakrslé mahalebkové borodoubravy)

1C(4)5a

ULMI – FRAXINETA POPULI INF. (topolojilmové jaseniny nižšího stupně)

1(A)AB3

QUERCETA (doubravy)

2A2

QUERCETA PINEA HUMILIA (zakrslé borodoubravy)

2AB3

FAGI QUERCETA (bukové doubravy)

2B3

FAGI-QUERCETA TYPICA (typické bukové doubravy)
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Aktuální typy vegetace představují různé funkční typy městské i krajinné zeleně (viz.grafická
část „DOKUMENTACE“, výkres V 03). Nejvýznamnější plochy krajinné zeleně se nachází v
břehových nebo doprovodných porostů řeky Dyje.
Přirozená či přírodě blízká společenstva jsou zde historicky potlačována intenzivní zemědělskou
velkovýrobou a pěstováním speciálních kultur révy vinně a teplomilných ovocných dřevin.
Zemědělské využívání znojemské krajiny podmínilo rozvoj druhotných společenstev s
rozvojovou trajektorií druhů ruderálních (akátiny v lesních enklávách) a stres tolerantních (na
skalních výchozech).
Břehové porosty řeky jsou často redukovány rozvojem zahrádkářských osad, které často
zasahují až na břehovou hranu. V porostu převládá: vrba křehká, vrba bílá, jasan ztepilý, topol
bílý, javor mléč, javor klen, lípa malolistá, dub letní nebo sporadicky jilm vaz. Ruderální invazi
vyvolává trnovník akát.
Celé území kolem řeky je významným refugiem řady živočišných druhů, žijících ve výškovém,
teplotním a vlhkostním gradientu říčního údolí: kachna divoká, strakapoud malý, žluna zelená a
šedá, šoupálek krátkoprstý, špaček ob., slípka zelenonohá, konipas horský, netopýři, sýkory,
vlaštovka ob. i jiřička ob., rorýs ob.. Posledních pět taxonů představuje významné hmyzožravé
regulátory populační hustoty býložravých druhů hmyzu, které provádí požer na listí stromů
doubrav a dubových habřin.
Nejcennější částí území je údolí řeky Dyje – ve vegetačních prvcích se výrazně projevuje říční
fenomén; řeka sama poskytuje cenné biotopy: v březích podemletá místa, tůně, náplavové
ostrůvky. Diverzifikovaná proudnice spolu s kvalitou vody ovlivňuje bohatou a ekologicky
významnou rybí osádku.
Lesnatost území v širších prostorových vztazích bioregionu je pod celostátním průměrem a činí
28,4 %. Převažuje orná půda, její podíl činí 56,2 %, nepatrné zastoupení mají trvalé travní
porosty - pouze 4,0 %. Proto i průměrná hodnota koeficientu ekologické stability je nízká - 0,6.
Převažující zemědělská krajina v méně členitém reliéfu je obvykle bez rozsáhlejších
stabilizačních prvků. Lesní porosty jsou velmi silně změněné, převažují borové a smrkové
monokultury, v řešeném území ale převážně akátiny.
V širších krajinných vztazích je nejvýznamnějším zvláště chráněným územím NPR (národní
přírodní rezervace) Údolí Dyje v národním parku Podyjí se škálou geobiocenóz 1.-4.
vegetačního stupně. Dochází zde ke kontaktu xerothermofytů s typickými druhy
středoevropských listnatých lesů a také s druhy dealpinskými a prealpinskými. Zcela unikátní
jsou vřesoviště na jih od Znojma, kde se vyskytuje neobvyklá kombinace Calluna vulgaris a
xerothermofytů (např.Pulsatilla grandis, Orthantha lutea, Stipa sp.).
Z hlediska biogeografické diferenciace přísluší řešené území ke třem BIOCHORÁM:
q

4.1.1. VELMI TEPLÝCH PAHORKATIN

Druh biochory: kontrastně modální
Ekotop: reliéf ploché až členité pahorkatiny v nadmořské výšce 250-350 m ovlivněný teplou
klimatickou oblastí T2 a T4, tedy s velmi teplým a suchým klimatem. Kyselé horniny krystalinika,
na nichž vznikly nenasycené hnědé půdy, minerálně chudé a vysýchavé jsou často překryty
spraší s černozemními půdami.
Biota: převažují geobiocenózy 2.dubového vegetačního stupně, střídající se s 2.vegetačním
stupněm na méně exponovaných stanovištích. Kontrast mezi společenstvy oligotrofně
mezotrofní meziřady A/B na krystaliniku a mezotrofně bázické meziřady B/D na sprašových
překryvech.
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Současný stav: převažují pole, na svazích i vinice, ostrůvkovitě se zachovaly zbytky
postagrárních pastvinných lad s unikátní kombinací vřesu a xerothermofytů. Jde o velmi cenné
částí území jak produkčně, tak i biologicky – viniční hory, sady teplomilných ovocných dřevin a
nejúrodnější zemědělské pozemky ČR. Refugia nebo postagrární formace se stávají
významnými relikty potenciální bioty.
q

4.1.6. HLUBOKÝCH ŘÍČNÍCH ZÁŘEZŮ

Druh biochory: kontrastní
Ekotop: hluboký říční zářez Dyje v rozpětí nadmořských výšek 210-500m. Strmé svahy, často s
vystupujícími skálami a sutěmi, velmi úzké říční nivy s převážně přirozeným korytem. Klimaticky
převážně teplejší varianty mírně teplé oblasti (MT11 a MT9), ovšem rozhodující význam pro
biotu má výrazně odlišné mezoklima slunných a stinných svahů a teplotní inverze. Půdotvorný
substrát tvoří pestrá škála hornin, převážně kyselých hornin krystalinika, významné jsou vložky
krystalických vápenců, amfibolitů a serpentinitů. Typická údolní katéna půdních typů - od
mělkých rankrů, přes převažující hnědé půdy, na zahliněných sutích a bazích svahů silně
humózní po glejové nivní půdy terénních depresí nebo na aluviálních sedimentech v údolí řeky
Dyje.
Biota: typické projevy říčního fenoménu - pestrá mozaika geobiocenóz 1.-4. vegetačního stupně
a takřka všech trofických řad a meziřad se střídáním suchých, omezených a normálních
hydrických řad na svazích. Časté kontakty ekologicky velmi kontrastních geobiocenóz s výrazně
odlišnou biotou. Biogeograficky nejcennější jsou segmenty suché a omezené hydrické řady, kde
rozvolněné patro dřevin umožňuje existenci heliofytních xerothemofytů, pronikajících z
panonské biogeografické oblasti.
Současný stav: ekologicky nejcennější typ biochory v rámci bioregionu s klíčovým významem
pro nadregionální územní systémy ekologické stability. V údolních zářezech zachovány
segmenty přírodních a přirozených geobiocenóz, často s parametry regionálních biocenter. Díky
prostorové návaznosti jednotlivých ekologicky významných segmentů různého charakteru, od
teplomilných doubrav 1.vegetačního stupně až po bučiny 4.vegetačního stupně významná
funkce regionálních a nadregionálních biokoridorů.
q

VELMI TEPLÝCH PLOCHÝCH PAHORKATIN S ČERNOZEMĚMI

Druh biochory: modální
Ekotop: Ploché sprašové plošiny s nadmořskou výškou kolem 200 m, s velmi teplým a suchým
klimatem s černozemními půdami na spraši, často smytými větrnou i vodní erozí.
Biota: Celé území náleží do 1. dubového vegetačního stupně, naprosto převažuje trofická řada
B/D a normální hydrická řada.
Současný stav: Jde o starosídelní oblast (viz. výkres V 09 ARCHEOLOGICKÁ OCHRANA). Od
nástupu neolitického zemědělství nepřetržitě zemědělsky využívané území bez jakýchkoli zbytků
přirozených nebo přírodě blízkých společenstev. Ostrůvkovitě akátové lesíky, základ kostry
ekologické stability tvoří síť větrolamů, vysázených v padesátých letech s využitím převážně
introdukovaných dřevin. V těchto podmínkách mají neobyčejně velký význam i menší rybníky s
lemovými litorálními a dřevinnými společenstvy.

C.2.7. Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů
podle zák.č. 254/2001 Sb. se v území, dotčeném trasou přeložky silnice I/38 nachází v k.ú.
Vrbovec (vyhlášeno v r.1985 podle zák.č. 138/1973 Sb.):
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q
q
q

PHO I.
PHO 2a (vnitřní)
PHO 2b (vnější)

POZNÁMKA: současná právní úprava zákona o vodách v zák.č.254/2001 Sb. nahrazuje pojem
„pásmo hygienické ochrany“ termínem „ochranné pásmo“ a nerozlišuje ochranné pásmo vnitřní
a vnější.
Zákres ochranných pásem vodních zdrojů obsahuje grafická část „DOKUMENTACE“ H.2. ve
výkrese V 07 EKOLOGICKÁ ZONACE ÚZEMÍ.

C.2.8. Krajinný obraz
Z hlediska celoměstského systému zeleně představuje údolí řeky DYJE jeden z
nejvýznamnějších vegetačních objektů ve Znojmě a je jedním z pilířů systému zeleně města
stejně jako skladebných částí ÚSES celostátního významu. Hodnota říčního údolí spočívá
především v zachovalém komplexu vyvinutého eluvia, deluvia i aluvia řeky s rozsáhlými
plochami říčního fenoménu s inverzí vegetačních stupňů.
Základním dokumentem, vymezujícím prostorovou koncepci nestavebních (volných) ploch, je
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA, dále pak územně technický podklad GENEREL ZELENĚ
MĚSTA ZNOJMA“. Charakteristiku ploch zeleně, dotčených stavbou přeložky silnice I/378 uvádí
grafická část „DOKUMENTACE“ ve výkrese V 03.
Pro hodnocení účinku vegetace na zmírňování vlivu dopravy je třeba vycházet ze skutečnosti,
že význam ploch v říčním údolí je dán jednak jejich vnitřní kvalitou a dále skutečností, že vytváří
prostorově spojitou síť ochranných prvků.
Negativní projevy budované komunikace lze shrnout do těchto závěrů:
q
q
q
q

disturbance, narušení nebo zničení segmentů zeleně s určitým stupněm ekologické stability
vytvoření nepropustné dopravní bariery pro příčné překonávání trasy
pohledové uzavření údolí dominantní hmotou mostu (viz. panorama na foto 1)
narušení vnitřních podmínek regionálního biocentra PALICE a rozdělení jeho plochy na dvě
rozdílné části. Ekologicky hodnotnější část biocentra se přitom dostane do odsunuté
(izolované) pozice mezi říční oblouk a komunikaci

Pro eliminaci předpokládaných negativních dopadů stavby na síť územního systému ekologické
stability krajiny je navrženo rozšíření ploch zeleně v ÚSES o 6,9 ha (vzhledem k návrhu ÚSES
v územním plánu města Znojma). Rozšíření je navrženo s ohledem na křížení trasy I/38 s NRBK
161 (hajní osa) ve staničení 5,5.
Vodní osa nadregionálního biokoridoru NRBK161 je v území fixována na aluvium řeky Dyje a
dopady stavby na její průběh popisují kap. D.1.8.

C.2.9. Teplotní inverze a proudění větru
Poloha řešeného území v nivě řeky Dyje a zvláštnosti přírodních podmínek (viz charakteristika
biochor) v říčním zářezu vyžadují posouzení možnosti vzniku inverzních situací.
Z rozborové mapy potenciální inverze HMÚ vyplývá, že řešené území svojí podstatnou částí do
inverzních oblastí náleží. Hranici inverzního území lze v zásadě ztotožnit s hranicí biochory
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velmi teplých pahorkatin. Vzhledem k tradici osídlení tohoto území nevytváří teplotní aspekt
inverze nijak výrazný omezující faktor pro rozvoj urbánních funkcí.
Význam inverze umocňuje imisní zátěž území, protože zhoršené rozptylové podmínky prodlužují
účinek působení škodlivin.
Praxe hodnotí kumulaci účinků škodlivin vlivem inverze stupněm stability vzduchových mas.
Území velmi stabilní jsou charakterizovaná nehybností vzduchového sloupce ve vertikálním
směru, území velmi nestabilní naopak častým vertikálním prouděním.
Ve vztahu k trasování nové komunikace je třeba vzít v úvahu, že proměnlivá rychlost větru i jeho
proměnlivý směr výrazně ovlivňuje teplotu vzduchu, výpar, odtávání a rozmístění sněhové
pokrývky, výskyt mlh, lokální rozvrstvení dešťových srážek a především rozptyl atmosférických
exhalací. Území kolem přeložky komunikace I/38 v řešeném území se vyznačuje těmito
charakteristickými znaky:
q
q
q
q

členitý reliéf
mnoho typů aktivního povrchu (různá míra zdrsnění povrchu vegetací, obytnou zástavbou,
dopravními stavbami)
vysoká četnost lokálních tlakových útvarů, které modifikují směr a rychlost proudění
vzduchových mas ve spodní části mezní vrstvy atmosféry
převládající směry proudění: severozápadní, severní a severovýchodní

Z dostupných podkladů byla sestavena interpolací sestavena větrná růžice pro řešené území,
která byla použita k modelování imisní situace. Větrnou růžici sestavil ing. Jiří Růžička a uvádí ji
spolu se stabilitou ovzduší následující tabulky 9-1 a 9-2:
Tab. č. 9-1: Odhad četností větru v jednotlivých třídách stability ovzduší (Růžička, 2001)
směr větru
I. třída stability
I.tř. rychlosti větru
II. třída stability
I.tř. rychlosti větru
III. třída stability
I.tř. rychlosti větru
II.tř. rychlosti větru
III.tř. rychlosti větru
celkem
IV. třída stability
I.tř. rychlosti větru
II.tř. rychlosti větru
III.tř. rychlosti větru
celkem
V. třída stability
I.tř. rychlosti větru

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

CALM

celkem

1

0,5

0,5

0,7

0,6

0,8

1

0,9

6

12

[%] 2,5

1,5

1,5

2,1

1,5

1,5

1,7

2,7

15

30

[%]
[%]
[%]
[%]

2,6
0,7
0,2
3,5

1,9
0,6
0
2,5

1,9
0,9
0,2
3

2,4
2,1
0,3
4,8

1,6
0,8
0,1
2,5

1,7
0,8
0,1
2,6

1,9
0,8
0,2
2,9

3,5
1,1
0,1
4,7

17,5
7,8
1,2
26,5

35
15,6
2,4
53

[%] 1,5
[%] 0,4
[%] 0,1
[%] 2

0,8
0,2
0
1

1,3
0,6
0,1
2

2,6
2,3
0,4
5,3

1,7
0,9
0
2,6

1,7
0,8
0,1
2,6

2,5
1
0,2
3,7

2
0,6
0,1
2,7

14,1
6,8
1
21,9

28,2
13,6
2
43,8

[%]

0,5

1

2,1

1,8

1,5

1,7

1

10,6

21,2

[%]

1

VYSVĚTLIVKY :
I. třída stability vzduchových mas:

VELMI STABILNÍ (vzduch se nepohybuje)

II. třída stability vzduchových mas: STABILNÍ (vzduch se pohybuje velmi málo)
III. třída stability vzduchových mas: IZOTERMNÍ (vzduch se pohybuje v teplotním gradientu)
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IV. třída stability vzduchových mas: NORMÁLNÍ (vzduch cirkuluje podle teplotního zvrstvení)
V. třída stability vzduchových mas: KONVENTIVNÍ (vzduchová turbulence)
I. třída rychlosti větru:

1,7 m/s

II. třída rychlosti větru:

5 m/s

III. třída rychlosti větru:

11 m/s

Tab. č. 9-2: Celková četnost směrů větru pro řešené území (Růžička, 2001)
směr větru
N
NE
E
SE
četnost
[%] 19,7 10,1 10,7 14,6

S
7,9

SW
3,9

W
9,4

NW CALM celk.
20,7 3,0
100

ZÁVĚR 4:
1. Vyšší rychlosti větru (II. a III. tř. rychlosti t.j. 5-11 m/s) se v území v třídách stability I., II. a V.
vyskytují v tak mizivém procentu výskytu, že je do hodnocení nezahrnujeme
2. Nejvyšší četnosti dosahuje vítr ve třídě stability IZOTERMNÍ (III. třída stability) a činí 53 %
roční doby. Je to dáno konfigurací terénu, jeho sklonem i výskytem teplotních inverzí
3. V této třídě stability se nejčastěji vyskytuje rychlost větru velmi malá 1 - 1,7 m/s (35 % roční
doby) i podíl bezvětří je nejvyšší

C.2.10. Imisní pozadí
Nejzávažnějším problémem ochrany prostředí v souvislostí s výstavbou SILNICE I/38 je stav
ovzduší. K dispozici v současné době nejsou rozptylové studie, vycházející z reprezentativního
měření imisní situace. Pro posouzení imisního pozadí lze orientačně použít výsledky měření
„Automatizovaného imisního monitoringu AIM“, který provozuje Český hydrometoerologický
ústav. Nejbližší využitelná stanice AIM je v Kuchařovicích a je vzdálená od MÚK Znojmo-východ
cca 3 km. Imisní pozadí dokumentujeme měřenými hodnotami pro tyto škodliviny:
$
$
$
$

oxid siřičitý SO2
oxid dusičitý NO2
směs oxidů dusíku NOx
prašný aerosol PM10

V části H.3.4. „DOKUMENTACE“ je doložen soubor grafů sledovaných škodlivin SO2, NOx, NO2,
prašný aerosol PM10. Příloha uvádí srovnání 5 automatických měřících stanic: Brno-Kroftova,
Brno-Tuřany, Hodonín, Mikulov a srovnává hodnoty s referenční lokalitou Znojmo-Kuchařovice.
Příloha rovněž uvádí imisní limity a nejvyšší přípustné koncentrace sledovaných škodlivin
s vysvětlivkami a komentářem ČHMÚ.
Současná právní úprava legislativa (zákon č.350/2002 Sb.) vymezuje limitní hodnoty odlišně a s
diferencovanou působností pro jednotlivé škodliviny. Přehled vybraných ukazatelů obsahuje
tab.č.10.
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Tab.č.10: Vybrané ukazatele znečištění ovzduší
podle zák.č.350/2002 Sb. – hodnoty imisního
limitu (ochrana zdraví lidí)
SLOUČENINA
znečišťující
ovzduší

SO2
NO2
NOx
CO
PM10 – I.etapa
PM10 – II.etapa
benzen

Ø/1 hod. Ø/24 hod.
mg/m3
mg/m3
350
125
200
10
50
50
50
50
-

Ø/rok
mg/m3
50
40
30
40
20
5

datum
splnění
1.1.2005
1.1.2010
1.1.2002
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2010
1.1.2010

ZÁVĚR 5:
1. v žádné ze sledovaných škodlivin není limit překročen - ze srovnání jednotlivých měřených
lokalit vyplývá, že lokalita Znojmo-Kuchařovice patří mezi nejméně zatížená území
2. zajímavá anomálie vyplývá z měření 29.9.2002 v ranních hodinách u prachu – patrně se na
Znojemsku zvedl vítr
3. vzhledem k předpokládanému termínu realizace stavby bude třeba splnit všechny stanovené
limity zák.č.350/2002 Sb.

C.2.11. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky
Město Znojmo má v současné sobě 36 007 obyvatel. Radiálně uspořádaný dopravní systém
postihuje zhoršením životního prostředí (hluk, imise) nejméně 1/3 obyvatel, žijících v centrálním
sektoru.
Zátěž prostředí z dopravních zdrojů charakterizuje na jižní části silnice I/38 profilová intenzita
dopravy 9796 vozidel/24 hod., z toho 24% jsou vztahy tranzitní dopravy. Obchvat města tuto
dopravu odkloní a ochrání od části negativních vlivů centrální sektor města.
Součástí kulturního a historického dědictví města je jedinečný soubor památek v historickém
jádru Znojmo. Zvýšená dopravní zátěž ohrožuje i tyto památky.

ZÁVĚR 6: Je třeba konstatovat, že realizace obchvatu přispěje k ochraně obyvatel centrální
části města Znojma i o ochraně kulturních a historických památek města.
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C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Celkově lze konstatovat, že území v navržené trase přeložky I/38 má velmi dobrou kvalitu:
q
q
q

v údolí řeky Dyje patří k významným přírodním fenoménům kraje
úpatí Načeratického kopce (bývalé vojenské cvičiště) náleží k harmonické kulturní vinařské
krajině
rovina ke státní hranici představuje nejúrodnější oblast ČR

ZÁVĚR 7: Žádné extrémní výkyvy v kvalitě prostředí nejsou signalizovány stejně jako znalosti o
šíření nežádoucích škodlivin v prostředí.
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D.1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Navržená trasa přeložky silnice I/38 se jen ve třech místech dotýká zastavěného území obcí:
q
q
q

u areálu Inženýrských staveb Znojmo v Nesachlebech
u křižovatky MÚK Znojmo-jih (motorest v Novém Šaldorfě)
při průchodu kolem obce Chvalovice

ZÁVĚR 8: Ve všech místech možného střetu je trasa dostatečně vzdálena od chráněných
objektů – přesto je věnována ochranným opatřením mimořádná pozornost.
Sociálně-ekonomické vlivy v regionu budou dobudováním obchvatu Znojma spíše pozitivní,
protože se zlepší dopravní obslužnost území a zlepší se ochrana obytných částí Znojma.

D.1.2. Znečištění ovzduší
V blízkosti frekventovaných komunikací dochází k primárnímu a sekundárnímu znečišťování
ovzduší. Působením slunečního záření za přítomnosti NOx , reaktivních uhlovodíků, aldehydů
a oxidu uhelnatého dochází ke konverzi NO na NO2 a zpět. Vznikají přitom velmi dráždivé látky:
ozon, aldehydy, formyly, peroxyacetát, které jsou považovány za promotory karcinogenního
procesu.
Se znečištěním ovzduší souvisí rovněž výskyt akutních onemocnění dýchacího ústrojí (rýmy,
záněty hrdla, hrtanu a průdušek). Chemicky podrážděnou sliznicí snadněji pronikají viry a
původci onemocnění. Postiženy bývají nejčastěji děti, dále starší lidé a jinak oslabení jedinci.
Dochází ke zvýšenému výskytu dráždění očí chemickými látkami a polétavým prachem.
Vzhledem k charakteru hodnot nejvyšších přípustných koncentrací (NPK) jsou modelovány
hodnoty krátkodobé (půlhodinové - NPKk) a roční, protože jejich limity jsou častěji překračovány,
než limity dlouhodobé (24-hodinové - NPKd)
Referenční body byly stanoveny tak, aby co nejlépe popisovaly pohyb zdrojů (automobilů) ve
svahu říční nivy. Každý profil je modelován vždy od osy komunikace na obě strany se
zohledněním proměňující se nadmořské výšky terénu. Geometrie posuzované trasy je rozdělena
do bodových zdrojů exhalací, které se od sebe liší:
ü intenzitou dopravy na jednotlivých částech dopravní sítě
ü vzdáleností ke chráněným objektům
ü výškou zdroje vzhledem k respirační zóně
ü rozdílností akcí v různých částech sítě (brždění, akcelerace, čekání na volnoběh)
Situaci posuzovaných bodů obsahuje v grafické části „DOKUMENTACE“ H.2. výkres V 04,
zákres prostorových projevů emise výkresy:
5.1: Emise z dopravy - varianta základní (měř.1:10000)
5.2: Emise z dopravy - varianta „A“ (měř.1:10000)
5.3: Roční emise z dopravy - varianta základní (měř.1:30000)
5.4: Roční emise z dopravy - varianta „A“ (měř.1:30000)
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Vypočtené hodnoty
ZÁVĚR 9: Průměrné hodinové koncentrace
V tabelární příloze H.1.1. jsou dokumentovány průměrné hodinové koncentrace NO2 pro
varianty a jednotlivé meteorologické situace. Podle citovaného nařízení vlády nesmí být limit
překročen více než 18 x za kalendářní rok.
V základní trase není dosahováno nadlimitních hodnot. Nejvyšší koncentrace je dosahována v
profilu 84 u silnice I/38, kde jsou dosahovány koncentrace v 1. třídě stability a rychlosti větru
118.2 mikrogramů/m3 NO2.
U varianty „A“ v prostoru Oblekovic rovněž není dosahováno nadlimitních hodnot. Nejvyšší
koncentrace je dosahována v profilu 98 u silnice I/38, kde jsou dosahovány koncentrace v 1.
třídě stability a rychlosti větru 117.5 mikrogramů/m3 NO2.

ZÁVĚR 10: Průměrné roční koncentrace
Výpočet průměrných ročních koncentrací byl proveden s využitím četností možných
meteorologických situací v průběhu roku pro oxidy dusíku a oxid dusičitý a je rovněž
dokumentován v tabelární části. Na rozdíl od průměrných hodinových koncentrací je tato
hodnota přímo porovnávána s imisním limitem.
V základní trase je nadlimitních hodnot dosahováno v profilu 53 u silnice I/53, kde je
koncentrace 45.5 mikrogramů/m3 NO2 . V ostatních profilech nedochází k překročení imisního
limitu. Hodnota vyšší než 30 mikrogramů/m3 NOx je dosahována v profilech 38, 53 a 58 u silnice
I/53 a profilech 70, 79, 84, 90, 97, 110, 117, 123, 149, 153, 162, 167, 177, 187, 198, 216, které
jsou v bezprostředním okolí komunikace.
U varianty „A“ v prostoru Oblekovic je nejvyšších hodnot dosahováno kromě profilu 53 u silnice
I/53 dále v profilech 98 a 112, kde jsou koncentrace 40.1 a 43.4 mikrogramů/m3 NO2. V ostatních
profilech nedochází k překročení imisního limitu. Hodnota vyšší než 30 mikrogramů/m3 NOx je
dosahována v profilech 38, 53 a 58 u silnice I/53 a profilech 70, 79, 91, 98, 105, 112, 118, 123,
129, 149, 153, 162, 167, 177, 187, 198, 216, které jsou v bezprostředním okolí komunikace.
POZNÁMKA: Koncentrace uhlovodíků a oxidu uhelnatého není posuzována, neboť pro CxHy
(VOC) nejsou stanoveny hygienické limity a pro CO je nejvyšší krátkodobá koncentrace 10
mg/m3, což je 50-ti násobek limitu NOx. Rozdíl mezi emisními charakteristikami je však
podstatně nižší, a tak koncentrace CO nemůže být indikátorem dosahování přípustných
krátkodobých koncentrací.
Emise těžkých kovů se na rozdíl od plynných exhalací účastní na znečišťování ovzduší jen
svým menším podílem. Kovy jsou emitovány převážně ve formě mikroskopických částic,
které se v závislosti na jejich hmotnosti a výšce zdroje nad povrchem postupně usazují.
Tedy účast celkového množství emitovaných kovů na kontaminaci vzduchu je jen v
bezprostřední blízkosti zdroje. Omezení používání benzínu s olovem jako aditivem znamená, že
riziko vyšších koncentrací olova oproti dřívějšku značně pokleslo. Vzhledem k značné toxicitě
je nutno se zmínit i o kadmiu, které je obsaženo zejména v motorové naftě ( 0.07-0.53
mg/kg), max. průměrných roční koncentrace je 0.01 mikrogramů/m3. Tento limit by taktéž neměl
být v navrhovaných profilech překročen.
U naftových motorů jsou významným prvkem znečištění i částice. Jejich měrná emise
představuje cca 3% měrných emisí u nákladních vozidel a 1% u osobních automobilů. Při
maximální přípustné krátkodobé koncentraci polétavého prachu 500 mikrogramů/m3, není tato
škodlivina rovněž reprezentativním prvkem znečištění mobilními zdroji.
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D.1.3. Hluk
Zdraví obyvatel je narušováno především rušením spánku. Prodlužuje se doba usínání,
dostavuje se probuzení při průjezdu hlučných vozidel. Vedle vědomého probouzení je to i
částečné nevědomé probuzení nebo přechod do méně účinné spánkové fáze. Mezi zdravými
osobami jsou více rušeni dospělí, zejména starší lidé. U nich může být negativní účinek hluku
částečně kompenzován ubývající sluchovou ostrostí. Mezi lidmi existují velké rozdíly v citlivosti
na hluk. Děti mají spánek hlubší. Ani při dlouhotrvající zátěži nedochází k adaptaci na hluk.
Důsledkem rušení je pokles pozornosti, přesné pohybové koordinace a pracovní výkonnosti.
Roste podrážděnost, agresivita, nevraživost, v mezilidských vztazích roste počet konfliktů.
Hlavní oblast působení dopravního hluku v úrovni kolem přípustných hladin se týká účinků
rušivých. Dopravní hluk nedosahuje hodnot, které by způsobovaly poškození sluchu. Rušení
spánku nastává při hladinách hluku okolo 37-40 dB(A) v ložnici, tj. při venkovních hladinách
kolem 50-55 dB(A). Jednotlivé průjezdy ruší od Lmax=60dB(A). V rámci „DOKUMENTACE" byly
provedeny orientační výpočty akustické zátěže.
Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví
součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu+místo
podle přílohy k předpisu:
Denní doba:
q
q
q

pro stavby pro bydlení a území
v okolí silnic I. a II. třídy a v ochranném pásmu železnice
"stará hluková zátěž" - stávající stav do účinnosti nařízení

+5 dB
+5 dB
+12 dB

Noční doba:
q
q
q
q
q

noční doba
noční doba pro hluk ze železnice
pro stavby pro bydlení a území
v okolí silnic I. a II. třídy a v ochranném pásmu železnice
"stará hluková zátěž" - stávající stav do účinnosti nařízení

-10 dB
-5 dB
+5 dB
+5 dB
+12 dB

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování
sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž
znění z roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu
1995. Na základě této směrnice byl zpracován výpočtový postup HLUK+, který umožňuje
modelovat na počítači hlukovou situaci, počítat hladiny hluku v jednotlivých bodech a
vykreslovat izofony hluku v zadaných výškách při detailním postupu.
Zákres prostorových projevů hluku obsahují výkresy výkresy:
V 6.1. Výpočet izofon (program HLUK+) MÚK Znojmo-východ: denní doba
V 6.2. Výpočet izofon (program HLUK+) MÚK Znojmo-východ: noční doba
V 6.3. Výpočet izofon (program HLUK+) MÚK Znojmo-jih: denní doba
V 6.4. Výpočet izofon (program HLUK+) MÚK Znojmo-jih: noční doba
V 6.5. Výpočet izofon (program HLUK+) Vrbovec – Chvalovice - Hatě: denní doba
V 6.6. Výpočet izofon (program HLUK+) Vrbovec – Chvalovice - Hatě: noční doba
V 6.7. Výpočet izofon (program HLUK+) varianta „A“ Oblekovice: denní doba
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V 6.8. Výpočet izofon (program HLUK+) varianta „A“ Oblekovice: noční doba
V 6.9. Územní průmět hlukové zátěže

Vypočtené hodnoty
ZÁVĚR 11: Hladiny hluku v denní době
Výpočetním postupem HLUK+ byly pro každou posuzovanou variantu vypočteny hladiny hluku
ve venkovním prostředí ve vzdálenosti 2 m před fasádou ve výšce I. a posledního nadzemního
podlaží.
Tab.č.11: Hluk v denní době
Posuz
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Var. základní
Varianta „A“
hladiny hluku ve venkovním
prostředí [dB - I.NP/poslední NP]
61.9
61.9
55.7
55.7
63.7
63.7
57.8
57.8
59.3
59.3
48.0
48.0
60.5
60.5
56.4
56.4
62.0
62.0
50.9
50.9
44.6
44.6
48.9
48.9
59.6
59.6
55.3
55.3
46.9
46.9
41.6
41.6
44.4
44.4
48.8
48.8
64.0
64.0
46.9
46.9
39.5
39.5
41.5
41.5
45.7
45.7
60.1
60.1
48.8
48.8
54.7/58.5
48.2/50.0
35.3/40.2
33.8/38.5
52.6/56.1
47.3/49.1
44.6/46.3
44.5/46.2
48.3/50.0
48.3/50.0
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Profily 1 - 25 dokumentují vliv mimoúrovňové křižovatky v místě, kde se nenachází stávající ani
navrhovaná zástavba. Překračování základní hladiny 50 dB s korekcí +5 dB pro okolí silnic I. a
II. třídy je dosahováno v bodech, kde se rampy křižovatky přibližují posuzovaným bodům.
Profily 26 - 28 dokumentují vliv provozu na komunikaci u nejbližší zástavby na východě
Oblekovic. Zatímco v základní variantě je nutná pro dosažení základní hladiny 50 dB s korekcí
+10 dB pro území pro bydlení a okolí silnic I. a II. třídy protihluková zeď o výšce 2.0 m, v
odsunuté variantě „A“ je dodržena základní hladina bez korekcí i dalších protihlukových
opatření.
Profil 29 dokumentuje vliv komunikace u nejbližších objektů v místě křižovatky stávající a
navrhované silnice I/38 jižně od Znojma. Je splněna základní hladina hluku 50.0 dB.
Profil 30 dokumentuje vliv komunikace u nejbližších objektů ve Chvalovicích. Je splněna
základní hladina hluku 50.0 dB.
Grafické vyjádření vypočtených hodnot programem HLUK+ obsahuje příloha H.2. GRAFICKÁ
ČÁST DOKUMENTACE ve výkresech V 6.1., V 6.3., V 6.5., V 6.7.

ZÁVĚR 12: Hladiny hluku v noční době
Stejným výpočetním postupem HLUK+ jako v denní době byly pro každou posuzovanou variantu
vypočteny hladiny hluku ve venkovním prostředí ve vzdálenosti 2 m před fasádou ve výšce I. a
posledního nadzemního podlaží

Tab.č.12: Hluk v noční době
Posuz
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Var. základní
Varianta „A“
hladiny hluku ve venkovním
prostředí [dB - I.NP/poslední NP]
53.0
53.0
46.3
46.3
53.1
53.1
47.5
47.5
49.3
49.3
38.7
38.7
50.7
50.7
47.0
47.0
52.2
52.2
41.3
41.3
35.3
35.3
39.3
39.3
49.6
49.6
46.2
46.2
38.0
38.0
32.4
32.4
35.4
35.4
40.4
40.4
56.8
56.8
39.0
39.0
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Posuz
bod
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Var. základní
Varianta „A“
hladiny hluku ve venkovním
prostředí [dB - I.NP/poslední NP]
30.6
30.6
33.1
33.1
38.0
38.0
53.0
53.0
41.3
41.3
46.0/49.8
39.5/41.2
26.6/31.5
25.1/29.8
43.9/47.4
38.6/40.4
35.6/37.3
35.5/37.2
39.6/41.3
39.6/41.3

Profily 1 - 25 dokumentují vliv mimoúrovňové křižovatky v místě, kde se nenachází stávající ani
navrhovaná zástavba. Překračování základní hladiny 50 dB s korekcí +5 a -10 dB pro okolí
silnic I. a II. třídy je dosahováno v bodech, kde se rampy křižovatky přibližují posuzovaným
bodům.
Profily 26 - 28 dokumentují vliv provozu na komunikaci u nejbližší zástavby na východě
Oblekovic. Zatímco v základní variantě je nutná pro dosažení základní hladiny 50 dB s korekcí
+10 a -10 dB pro území pro bydlení a okolí silnic I. a II. třídy protihluková zeď o výšce 2.0 m, v
odsunuté variantě „A“ je dodržena základní hladina bez korekcí i dalších protihlukových
opatření s využitím směrodatné odchylky 1.3 dB.
Profil 29 dokumentuje vliv komunikace u nejbližších objektů v místě křižovatky stávající a
navrhované silnice I/38 jižně od Znojma. Je splněna základní hladina hluku 40.0 dB.
Profil 30 dokumentuje vliv komunikace u nejbližších objektů ve Chvalovicích. Je splněna
základní hladina hluku 40.0 dB s využitím směrodatné odchylky 1.3 dB.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Hydrologický režim území může být ovlivněn změnou vzájemného poměru mezi výparem,
vsakem a odtokem. Komunikace mají na rozdíl od biologicky aktivních povrchů zvýšený
povrchový odtok. Území se budováním zpevněných ploch o rozsahu min. 228 350 m2 (dva nové
pruhy) významně odvodní. Nově zpevněné plochy v řešeném dopravním segmentu tvoří 22,8
ha.
Řešení nezasáhne inundaci Dyje a nezmenší zátopové území. Retenční schopnost území
nebude narušena, stavba rovněž neovlivní rychlosti průtoků. Kvalita povrchových vod bude
ovlivňována:
q
q
q

trvalým znečišťováním běžným silničním provozem
zimní údržbou (solením), vyhrnováním sněhu do okolí komunikace
haváriemi silničních vozidel

Ochranná opatření stavby musí zabránit úniku cizorodých látek do podzemní i povrchové
vody. Výkres V 07 EKOLOGICKÁ ZONACE vyjadřuje území s ekologickými riziky vyššího a
nižšího stupně a vymezuje místa, kde musí být věnována zvláštní pozornost dešťovým a
povrchovým vodám, sváděným z komunikace.
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Zdroje využívající podzemní vodu se v území nenacházejí a nemohou být ovlivněny. Výkres V08
mapuje evidované a sledované geologické vrty a uvádí výšku zastižené podzemní vody. Výkres
je konstruován na bázi aplikace GIS – údaje o pozemcích jsou uloženy v graficky orientovaných
databázích výkresu (každý vrt má založen databázový záznam). Tabelární zpracování obsahuje
tabulka č.13.

ZÁVĚR 13: Lokální ovlivnění hydrogeologických charakteristik území může vyvolat vrtání opěr
mostních objektů nebo sloupů estakád. Změny hladiny podzemní vody budou ale jen lokální a
vratné.

D.1.5. Vlivy na půdu
Stavbou silnice dojde k záboru zemědělského půdního fondu; viz. kap. B.2.1.
„DOKUMENTACE“, výkres V 10 a ZÁVĚRY 1, 2 a 3. Zábor půd pro vlastní dopravní stavbu se
patrně ještě zvýší realizací ochranných opatření: návrh izolačních a ochranných vegetačních
prvků (uspořádaných souběžně s trasou) umožní lepší ochranu prostředí v okolí přeložky silnice
I/38. Cílem opatření je zvednout aerosolové a plynné látky do vzdušného proudu ve vyšších
vrstvách ovzduší.
Realizací varianty „A“ může dojít k výrazné změně topografie v zájmovém území. V území
vznikne výrazná hmota násypů silničního tělesa. Návrh vegetačních prvků má za cíl pohledově
spojit plochou část nivy s pahorkatinou Načeratického kopce.
Obchvatje realizován v extenzivně urbanizovaném území města Znojma a v extravilánu obce
Chvalovice - riziko kontaminace půdy oproti stávajícímu stavu může přinést je pouze okrajové a
může vzniknout při dopravních nehodách při vyšší intenzitě dopravy. Ochranná opatření stavby
musí zabránit úniku cizorodých látek do půdy v okolí trasy. Největší rizika jsou spojena s fází
výstavby, kdy může dojít k úniku nebezpečných látek do půdy a horninového prostředí.
Výkres V10 také uvádí nejvýznamnější investice do půdy, které budou stavbou narušeny. Jedná
se zavlažovací systém na pozemcích orné půdy mezi Znojmem a Chvalovicemi. Je však třeba
konstatovat, že jednotlivé prvky a rozvody jsou ve značně nevyhovujícím stavu a při terénních
průzkumech v letech 2002 a 2003 nebyly zastiženy ani jednou v provozu. Existenci
odvodňovacích prvků vyjadřuje pro jednotlivé pozemky tabulková část. H.1.3.

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Pro posouzení vlivů na horninové prostředí je průběh silnice I/38 z hlediska geologického
podloží rozdělen na jednotlivé segmenty takto:
0,0 km – 4,6 km - Hatě - Vrbovec
4,6 km – 7,7 km – Vrbovec - Bohumilice
7,7 km – 9,4 km - Načeratický kopec
9,4 km – 9,7 km - most přes řeku Dyji
9,7 km – 10,2 km - NÚK Znojmo – východ
SEGMENT 1: 0,0 km – 4,6 km - Hatě – Vrbovec
Svrchní horizont je v uvedené části trasy tvořen převážně sprašemi o mocnosti několik metrů,
pod kterými se nacházejí komplexy soudržných a nesoudržných zemin badenu a karpatu –
vápnité jíly, písky a polymiktní písčité štěrky a hrubozrnné písky kdy tyto vrstvy v prostoru
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oddenudovaných spraší vystupují až na povrch.. Místy se nacházejí relikty proluviálních hlinitých
písků a jílů.
Z hlediska hydrogeologického se zájmová oblast nachází na okraji infiltrační oblasti při
západním okraji karpatské předhlubně a to sedimentů eggenburg-ottnangu, které spočívají
přímo na krystalických horninách Českého masivu a průlinové kolektory v nich vyvinuté
postrádají překrytí izolační vrstvou nepropustných jílů. V důsledku toho zde dochází k přímé
infiltraci atmosférických srážek a ke vzniku zvodní s volnou hladinou podzemní vody, jejichž
mocnost kolísá v rozmezí 20-80m.
Tato infiltrace je však ve značné části území omezena relativně nepropustným pokryvem spraší,
kromě úseku trasy cca 4,0 km – 4,6 km kde jsou identifikovány výchozy křemenných písků a
bazálních okrajových štěrků badenu. Z daného důvodu jsou pro danou část trasy navržena
následující preventivní opatření ( viz níže )
SEGMENT 2: 4,5 km – 7,7 km – Vrbovec - Bohumilice
Svrchní horizont je v uvedené části trasy tvořen převážně sprašemi pod kterými se nachází
horizont fluviálních písčitých štěrků a písků tzv. „ mladšího štěrkopískového pokryvu“, místy ( od
cca 6,2 km trasy ) vycházející na povrch. Předkvartérní podloží je tvořeno neogenními
sedimenty čelní hlubiny – jíly, písky a písčitými jíly.
Z hlediska hydrogeologického je zřejmé, že v případě teras předkvarteního podloží se jedná o
zeminy štěrkopísčité a štěrkovité pleistocenního stáří s velkou průlinovou propustností ( kf =n.103
až 10-4 m.s-1 ) a průměrnou transmisivitou T = 1.10-3 – 6.10-3 m2.s-1 s volnou hladinou
podzemní vody, kdy dochází k infiltraci těchto vod ( zdrojem jsou převážně srážky ) do nižších
terasových stupňů, které jsou v hydraulické spojitosti s povrchovými toky a které jsou ve většině
vodohospodářsky využívané.
Z toho důvodu je možno předpokládat, že odvedené povrchové vody z vozovek ovlivněné
přítomností především chloridů ( solení vozovek ) a NEL, případně dalších potencionálních
kontaminantů by bez preventivních opatření mohly z hlediska dlouhodobé dotace způsobit
negativní ovlivnění kvality podzemních vod vázaných na kolektor fluviálních sedimentů.

ZÁVĚR 14: Z daného důvodu doporučujeme v uvedených částech trasy v úseku cca 4,0 km –
4,6 km a 6,0 km – 8,0 km vybudování těsných příkopů okolo komunikace pro bezpečné
odvedení vod stékající z vozovky do prostoru, kde nemohou ohrozit podzemní vody. Na
vyústění těchto příkopů a kanálů (především do vodních toků) doporučujeme vybudovat dešťové
usazovací jímky s lapači olejů. Přesné vymezení jednotlivých úseků a rozsah navržených
opatření bude vyplývat z podrobného hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu.
SEGMENT 3: 7,7 km – 9,4 km - Načeratický kopec
V daném úseku trasa prochází v území budovaném granitoidními horninami dyjského masivu
které jsou zastoupeny následujícími horninovými typy – zbřidličnatělý biotitický granodiorit
s xenolity vystupující v pruzích mezi Bohumilicemi a Načeraticemi, kde se střídá s biotitamfibolickým křemenným dioritem.
Vlastní trasa je vedena ve svažitém terénu po vrstevnici Načeratického kopce, kdy se jedná o
území budované granitoidními horninami dyjského masivu, které jsou zastoupeny následujícími
horninovými typy – zbřidličnatělý biotitický granodiorit s xenolity vystupující v pruzích mezi
Bohumilicemi a Načeraticemi, kde se střídá s biotit-amfibolickým křemenným dioritem. V části
trasy, která bude procházet převážně eluviálními, deluviálními a fluviodeluviálními sedimenty
přecházející v navětralé skalní podloží, lze předpokládat místně proměnlivou skladbu podloží
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v závislosti na morfologii území. nelze vyloučit místně výskyt skalních hřbetů, případně velkých
balvanů.
Biotitický granodiorit je hornina, která je strukturně značně proměnlivá, místy má zachovalou
všesměrnou strukturu, jindy je struktura maltovitá. Přechází až do horniny rulového vzhledu,
s páskovou strukturou.
Křemenné diority vystupují jako čočkovitá a vykliňující tělesa místy značně drcených a částečně
rekrystalizovaných, jež jsou uložena v zbřidličnatělých biotitických granodioritech.
Z uvedeného plyne, že struktura a hloubka eluviálního pláště a hloubky porušení těchto hornin
je místně a prostorově proměnlivá v závislosti na petrografickém a strukturálním složení
mateřských hornin.
Z hlediska hydrogeologického je nejvýznamnější kolektor vázán na zónu zvětralin a
přípovrchového rozpojení puklin, které probíhají víceméně konformně s povrchem terénu a
jejichž mocnost nepřesahuje první desítky metrů. Na tento kolektor je vázána skupina mělkých
zvodní, jejichž dotace se uskutečňuje přímou infiltrací atmosférických srážek v celé ploše
výskytu kolektoru v závislosti na propustnosti kvartérního pokryvu, zvětralinového pláště a
morfologii terénu. Kolektor má převážně volnou hladinu podzemní vody, k jejímuž napětí
dochází pouze místy v případě překrytí kolektoru kvartérními eolickými nebo hlinitými
deluviálními sedimenty. Proudění podzemní vod je lokální, odvodnění probíhá nejčastěji skrytým
příronem do uloženin údolních niv nebo přímo do vodních toků.
V případě výstavby trasy lze předpokládat narušení hydrologických parametrů první zvodně –
hydraulická bariéra ve směru infiltrace podzemních vod a s touto skutečností počítat v
projektové dokumentaci a v průběhu vlastní výstavby.

ZÁVĚR 15: V daném úseku trasy se bude rozsah geologicko-průzkumných prací odvíjet od
prvotní rekognoskace terénu při detailní znalosti průběhu tras. Vzhledem ke složitým
geomorfologickým poměrům a geologické stavbě území lze předpokládat, že tento rozsah se
bude v průběhu prací upravovat podle složitosti inženýrsko-geologických poměrů (výskyt
poruchových zón, puklin atd.) se zaměřením na zjištění stability trasy, podmínek pro budování
zářezů a odřezů a výstavby objektů na komunikaci. V dané části trasy je rovněž nutno klást
důraz na detailní zjištění hydrogeologických poměrů.
SEGMENT 4: 9,4 km – 9,7 km - most přes řeku Dyji
Uvedená část trasy se nachází v území budovaném granitoidními horninami dyjského masivu a
údolní nivou řeky Dyje, která je v ostře zařezaném údolí omezena na úzké pruhy podél vodního
toku. Tyto jsou pokryty relikty fluviálních písčitých štěrků a písků tzv. „ mladšího štěrkopískového
pokryvu“.
Granitoidní horniny jsou zastoupeny následujícími horninovými typy – zbřidličnatělý biotitický
granodiorit s xenolity vystupující v pruzích mezi Bohumilicemi a Načeraticemi, kde se střídá
s biotit-amfibolickým křemenným dioritem. Biotitický granodiorit je hornina, která je strukturně
značně proměnlivá, místy má zachovalou všesměrnou strukturu, jindy je struktura maltovitá.
Přechází až do horniny rulového vzhledu, s páskovou strukturou.
Křemenné diority vystupují jako čočkovitá a vykliňující tělesa místy značně drcených a částečně
rekrystalizovaných, jež jsou uložena v zbřidličnatělých biotitických granodioritech.
Z uvedeného plyne, že struktura a hloubka eluviálního pláště a hloubky porušení těchto hornin
je místně a prostorově proměnlivá v závislosti na petrografickém a strukturálním složení
mateřských hornin a v případě založení mostního objektu přes řeku Dyji je nutno tuto skutečnost
zohlednit.
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Údolní niva je budována náplavovými hlínami a hlinitými písky fluviálních sedimentů. Ve svrchní
části jsou tvořeny organickými hlínami v jejichž podloží se nacházejí hlinité písky se štěrky.
Z hlediska hydrogeologického se v daném průběhu trasy nachází hydrogeologická struktura
vázána na krystalické horniny Dyjského masívu, probíhající konformně s povrchem terénu a
jehož mocnost nepřesahuje první desítky metrů a jejichž dotace se uskutečňuje přímou infiltrací
atmosférických srážek a dále nízká terasa řeky Dyje, která je v hydraulické spojitosti s řekou
Dyje. Osu drenáže v zájmovém území představuje řeka Dyje.
SEGMENT 5: 9,7 km – 10,2 km NÚK Znojmo-východ
Svrchní horizont je v uvedené části trasy tvořen sprašemi a navážkami o proměnlivé mocnosti,
kdy je třeba předpokládat, že v daném prostoru se vyskytovaly zemníky cihelen, případně
štěrkovny a mocnost navážek může následně dosahovat i několik metrů.
Pod výše uvedeným horizontem eolických sedimentů a navážek se pak v převážné většině
území nacházejí zbytky fluviálních písčitých štěrků a písků tzv. „mladšího štěrkopískového
pokryvu“.
Povrch tohoto pokryvu je ve výšce kolem 45 m, ale báze klesá místy až pod 20 m nad hladinu
řeky Dyje. Na základě geoelektrického měření a vrtů bylo zjištěno, že do „ mladšího
štěrkopískového pokryvu “ je vloženo koryto vyplněné hrubozrnnými fluviálními písky. V tomto
úseku je horizont složen ze tří vrstev navzájem oddělených polohami fluviálních hlín a fosilními
půdami. Předkvartérní podloží je tvořeno granodiority a granity dyjského masivu, které jsou
místy překryty neogenními sedimenty čelní hlubiny – jíly, písky a písčité jíly.
Z hlediska hydrogeologického je zřejmé, že v případě výskytu teras předkvarteního podloží se
jedná o zeminy štěrkopísčité a štěrkovité s velkou průlinovou propustností ( kf = n.10-3 až 10-4
m.s-1 ) s volnou hladinou podzemní vody, kdy v daném případě vzhledem k pozici těchto teras
nedochází ke komunikaci s nižšími terasami.
Z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin jsou v mapě V 09 zakreslena všechna známá
ložiska nerostných surovin.
q
q
q
q
q
q

ukončené ložisko sklářských písků 1x
neschválené prognózní ložisko štěrkopísku 4x
nevýhradní ložisko štěrkopísku - 1x
nebilancované ložisko cihlářské suroviny 1x
nevýhradní ložisko stavebního kamene 2x
neschválené prognózní ložisko cihlářských surovin 3x

Zákres ložiskové ochrany byl proveden na základě přípisu MŽP ČR, OVSS VII. ze dne
30.9.2003 čj.560/2969/03-Sa a na základě dopisu Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne
6.10.2003 čj.08/6764/03-630. Vyjádření obsahuje příloha H.3. Na základě uvedených přípisů
byli kontaktování provozovatelé ložisek Sedlecký kaolin a.s. a Atlanta s.r.o. Dyje. Oba uživatelé
poskytli digitální zákres hranice dobývacího prostoru (DP) s tímto výsledkem:
a) DP Mašovice není vůbec v kontaktu s přeložkou I/38
b) DP Dyje (výhradní ložisko cihlářské suroviny) se nachází za hranicí zájmového území
trasy. Zákres hranice DP obsahuje výkres V 09. Zástupci firmy zároveň oznámili, že
podali žádost o zahájení správního řízení ke zrušení dobývacího prostoru.
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Foto 2: Nevýhradní ložisko štěrkopísku fy. Zepiko s.r.o. u silnice II/3078

V souvislosti s ochranou horninového prostředí a vodních zdrojů je třeba také konstatovat, že
znečištění z provozu komunikace představuje menší riziko kontaminace podzemní vody, než
intenzivní zemědělská velkovýroba. Údaje za nákupy průmyslových hnojiv se sice dnes již
nezveřejňují a jsou považovány za informace v obchodním styku, ale v místních produkčních
podmínkách lze předpokládat, že dávky čistých živin N +P +K neklesají v první polovině
vegetačního období pod 350 kg čistých živin/ha/rok.

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V území se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu zák.č.114/1992 Sb. Dotčenou
skladebnou částí územního systému ekologické stability krajiny je nadregionální biokoridor
K 161 s jednou větví vodní a jednou větví teplomilnou doubravní. V inkriminovaném úseku
průlomového údolí je biokoridor překročen vysokým mostním objektem. Chybějící části
regionálního biokoridoru budou nahrazeny v prostoru Vrboveckých mlýnů rozsáhlejšími
prostorovými parametry skladebných částí.
Výstavbou SILNICE I/38 nedojde ke zničení naleziště žádného chráněného druhu rostliny nebo
živočicha. Veškeré rušení dřevinných vegetačních prvků bude nahrazeno novou výsadbou v
předepsaném rozsahu. Vlivem stavby a délky následné revitalizace území lze očekávat opuštění
biotopu citlivými druhy ptáků a obojživelníků - v okolí však mají dostatek úkrytových možností a
lze očekávat, že po čase rekonstruovaná stanoviště opět obsadí.
Řešení vlivů v jednotlivých problematických úsecích je individuálně řešeno v následujících
lokalitách:
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Foto 3: Lokalita navrhované přeložky NRBK 161 u Vrboveckých sklepů

Lokalita 1: staničení 8,736 (místní komunikace ke střelnici - Nesachleby)
q

q
q

Křížení silnice I/38 s nadregionálním biokoridorem NRBK 161 - teplomilná doubravní (hajní)
osa: je vhodné odsunout trasu NRBK od navrhované trasy rychlostní komunikace východním
směrem do lesního komplexu Šibeník. Lesní porost vykazuje podobnou taxonomickou i
prostorovou strukturu a kontakt skladebných částí NRBK s komunikace není žádoucí. vyvolá
to změnu schváleného ÚPN města Znojma.
regionální biocentrum č.37 Palice není touto etapou trasy dotčeno
vodní (nivní) osa nadregionálního biokoridoru NRBK 161 není touto etapou trasy dotčena

Lokalita 2: staničení 7,5 – 8,7 (průchod kolem ISZ)
q variantní řešení průchodu kolem areálu Inženýrských staveb Znojmo: s ohledem na priority
v ochraně prostředí je doporučena VARIANTA „A“ (trasa I/38 je odkloněna západně
k hranici navržené přírodní rezervace Načeratický kopec). Okrajová část navrženého zvláště
chráněného území nebude odřezem svahu zásadním způsobem narušena a hygienické
parametry prostředí se v této variantě výrazně zlepší
q průběh trasy I/38 v tomto úseku naruší lokalitu zahrádkářské oblasti, ale nepovede
k výraznému zásahu do lesního komplexu. Doporučena je minimalizace terénních úprav
(násypů) v plochách plnících funkci lesa.
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Foto 4: Pohled na areál ISZ – hrana lesa nad areálem naznačuje trasu var.“A“

Lokalita 3: staničení 7,863 (most u sklepů Pode dvorem)
q lokalita s dochovanými typickými znaky krajinného rázu pod Načeratickým kopcem. Křížení
I/38 s polní cestou by mělo být provedeno tak, aby byla zachována plná průchodnost území,
a přitom aby nevznikaly výrazné novotvary (násypy) pro těleso I/38. Řešením je zahloubení
účelové komunikace v delším úseku, včetně nově projektovaného připojení polní cesty podél
tělesa I/38 směrem k Bohumilicím (areálu ISZ)

Foto 5: Pohled na původně navrženou trasu NRBK 161 – pohled od letiště
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Lokalita 4: staničení 5,49 - křížení //38 s NRBK 161 (hajní osa)
řešení navržené ve schváleném ÚPN města Znojma je technicky náročné, biologicky málo
účinné a krajinářsky velmi problematické. Mostní objekt d=13 m, š=24 m umožní vytvoření
průchodu s relativně malou světlostí od 4,0 –5.0 m (d=30, š=13–15 m) podle zvoleného
technického řešení
q navržené křížení se nachází v pohledově exponovaném návrší (250-251 m n.m.)
v pohledovém horizontu. Trasa I/38 při překonání NRBK bude muset vystoupat na úroveň
261,22 m n.m. a v násypech dramaticky pohledovou bariéru zvýší
q Index průchodnosti (š*v/d) při š=14,5; v=4,5;d=30 poskytuje hodnotu 2,175. Procento
pravděpodobnosti využívání tohoto průchodu kolísá mezi 40-60 %, což je vzhledem
k investiční náročnosti a výraznému pohledovému impaktu v území hodnota značně
problematická
q snížení světlosti průchodu zlepší pohledové charakteristiky a zhorší hodnotu indexu
průchodnosti. Rovněž zahloubení trasy NRBK pod dnešní úroveň terénu poskytne lepší
prostorové parametry v širších pohledových souvislostech, ale vznikne značný problém
s osazením (a následnou udržovací péčí) v části NRBK – vytvořené svahy budou podléhat
sukcesi introdukovaných druhů s ruderální rozvojovou strategií
ze všech uvedených důvodů se jako méně kolizní ukazuje varianta přeložení NRBK do polohy
s příznivější konfigurací terénu (Vrbovské sklepy)

q

Lokalita 5: staničení 4,2 – 4,6 (estakáda d=375,2 m) – Vrbovské sklepy
široká estakáda vytváří průchod s indexem průchodnosti 150. Jde o hodnotu téměř 70 x
výhodnější pro křížení NRBK s I/38, než v přecházející lokalitě

q

Foto 6: Pohled na terén pod budoucí estakádou
q

q

v údolní nivě bezejmenného (zatrubněného) potoka je trasován lokální biokoridor
s prostorovou vazbou na lesní komplex LESÍK v k.ú. Vrbovec se zachovalými fragmenty
měkkého luhu (vrba, jasan, kříženci topolů). Trasy skladebných částí ÚSES jsou fixovány
v územních plánech obcí Vrbovec, Chvalovice a města Znojma (k.ú.Oblekovice a Louka)
s ohledem na uvedené skutečnosti doporučujeme změnu významu v existujících a
schválených skladebných prvcích ÚSES takto: funkci NRBK převezme lokální biokoridor
v údolnici Vrboveckých sklepů a dnešní trasa NRBK (dle ÚPN m Znojma) bude
respektována pouze v místním (lokálním) významu
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q

prostorová struktura sítě skladebných částí ÚSES tak zůstane zachována, NRBK bude
navržen jako složený (s lokálními biocentry v původních polohách) a kombinovaný,
reprezentativnost skupin typů geobiocénu v trase je dokladován v návrhu na přeložení
NRBK (výkres V 03) v širších prostorových vztazích biochor (viz.kap. C.2.6.)

Foto 7: Pohled na místo trasování NRBK 161 u Vrboveckých sklepů

Situaci značně komplikuje skutečnost, že podle původního návrhu územně-technického
podkladu „NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
KRAJINY ČR“ se regionální biocentrum PALICE rozkládá na obou březích řeky Dyje.
Průchod hlavní trasy regionálním biocentrem Palice na pravém břehu řeky však silně ovlivňuje
niveletu větví MÚK Znojmo-východ. V předcházejících stupních dokumentace byly sledovány
dvě varianty:
I.

vysoký most nad řekou Dyjí:

VÝHODY:
q
q
q
q

mírné zářezy do komplexu Šibeník – Palice ve směru k areálu Inženýrských staveb Znojmo
vysoký most (v=34 m) přes Dyji nenaruší svahy říčního údolí ani obě osy nadregionálního
biokoridoru K161
kolmá údolí (strže) v masivu Šibeníku-Palice jsou přemostěna v dostatečné výšce tak, aby
zůstala zachována jejich prostupnost
MÚK Znojmo-východ lze realizovat na nižších násypech

NEVÝHODY:
q regionální biocentrum PALICE je rozděleno silnicí I/38 na dvě poloviny mostním objektem
nad řekou
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II.

nízký most nad řekou Dyjí

VÝHODY:
q

nižší niveleta trasy umožní lehké překrytí vrcholu Palice (možná délka překrytí do 100m) a
spojení obou částí regionálního biocentra na pravém břehu řeky

NEVÝHODY:
q
q
q
q

hlubší zářezy v komplexu Šibeník – Palice ve směru k areálu Inženýrských staveb Znojmo
na délce větší než 200 m
nižší most (v=30 m) naruší skalní výchozy říčního zářezu (Mravenčí skála)
v kolmých údolích (stržích) masivu Šibeníku-Palice vzniknou mosty malých výšek nad dnem
(rozdíl 2 až 4 metry oproti předcházející „vyšší“ variantě)
MÚK Znojmo-východ se dostane do výškově extrémně vysunuté polohy nad terén a vytvoří
novou pohledovou dominantu ve směru z centra Znojma

Obě varianty jsou dokumentovány na obr.5 a obr.6 „PODÉLNÝ PROFIL KOMUNIKACÍ I/38
V MASIVU PALICE, VAR.I A VAR.II.“ Původní měřítko je 1:5000 délkově a 1:500 výškově, pro
potřeby „DOKUMENTACE“ bylo provedeno 100% zmenšení. Ze srovnání profilu var. I. (obr.5)
s profilem var.II. (obr.6) vyplývá rozdíl ve výškovém vedení komunikace – zejména v prostoru
MÚK Znojmo-východ, při průchodu vrcholem a žleby lesního komplexu PALICE.
Terénní poměry na březích řeky Dyje ovlivňuje řešení na relativně vzdálených segmentech
trasy. Varianty „Z“ a „A“ na úpatí Načeratického kopce ovlivňují niveletu trasy I/38: obě zvolená
řešení vyvolávají při přechodu z pravého břehu Dyje na levý břeh protisvah - viz. podélné profily
na obr.5 a 6. Tento protisvah způsobuje různou míru převýšení dopravních staveb nad
současný terén. Při řešení VARIANTY „A“ vyvolá převýšení nad terén cca 7 m, při řešení
VARIANTY ZÁKLADNÍ je násyp menší.
Uváděná řešení vysvětlují jednoduchá schémata:

obr. 7: Schéma lehkého zeleného mostu
Plošný zábor v místě průchodu u areálu Inženýrských staveb Znojmo ovlivní sklon zářezu takto:
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q
q
$
$
$

varianta „A“ umožní prakticky kolmé stěny. Při šířce komunikace I/37 š=22 m je zábor
vyjádřen v tab.č.5 v kap. B.2.1. (srovnání záborů ZPF a LPF ve variantách)
každá varianta může být realizována v různých příčných profilech s různým sklonem svahů:
svah podle ČSN
strmá ozeleněná zeď
vystřílený skalní masív s kolmými stěnami

Zábor plochy bude při každém způsobu provedení odlišný; při sklonu 1:1 lze předpokládat zábor
cca 10 m na každé straně silnice.

obr. 8: Řešení s minimálním plošným záborem území

obr. 9: Svahování podle platné ČSN
Obecně lze konstatovat, že hlavním důvodem výstavby SILNICE I/38 je odklánění dopravních
zátěží z míst, která mohou sloužit pro krátkodobou rekreaci obyvatel v místě jejich bydliště v
prostředí čistém, bezhlučném a bezpečném.
Pouze údolí řeky Dyje, které je intenzivně rekreačně využíváno, bude novým mostním objektem
a trasou silnice silně zatíženo. V současném stavu se mu doprava zcela vyhýbá. Prostupnost
území nezhorší tak výrazně řešení vysokého mostu ve variantě I., které rovněž zajistí funkčnost
lesních cest v úvozech komplexu Šibeník-Palice.
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ZÁVĚR 16: Po zvážení výhod a nevýhod obou řešení je navrženo kompromisní řešení mezi
variantami „A“, „Z“, I. a II.: při průchodu kolem Inženýrských staveb Znojmo je doporučena
varianta „A“, při přechodu řeky Dyje je doporučeno přemostění údolí Dyje mostním objektem
délky 200 m s využitím varianty I. (vysoký most). Předpokládá se uložení mostu do stěn údolí na
krajní podpěry v místě protnutí s mostní konstrukcí (tedy s minimálním zásahem do terénu) a
situování středních podpěr do dna údolí. Důvodem je konstatování, že prioritu v ochraně přírody
požívají skalní, stepní a lesní společenstva Dyjského údolí před ochranou regionálního
biocentra, které se dnes nalézá na ploše orné půdy a zahrádkářských osad.
Celkovou bilanci průchodů pro biotické prvky v trase I/38 uvádí tab.č.14.

D.1.8. Vlivy na krajinu
Pro posouzení vlivů stavby na krajinu byla použita metodika pro hodnocení krajinného rázu a
zastavitelnosti území, kterou pro potřeby Útvaru hlavního architekta města Brna a Ministerstva
životního prostředí ČR sestavili Löw a Kučera (Brno: 1986). Metodika vychází z vymezení
krajinného rázu podle § 12 zák.č.114/1992 Sb.
Metodika se skládá z těchto kroků:
ü
ü
ü
ü

vymezení krajinného typu
charakteristika typických znaků krajinného rázu
vymezení území s dochovanými typickými znaky krajinného rázu
regulační prvky pro ochranu a obnovu typických znaků krajinného rázu

Plné uplatnění metodiky v případě hodnocení trasy I/38 nebylo možné, protože chybí vymezení
krajinných typů širšího zájmového území lokality. Přesto metodika poskytuje určité nástroje pro
hodnocení dochované struktury území, z nichž lze vyvodit regulační prvky pro zástavbu krajiny v
extravilánu obce.
Základem kritérií jsou analytické výkresy v grafické části „DOKUMENTACE“ H.2., popisující
dochovanou strukturu krajiny. Pro rozbor primární struktury krajiny byl použit výkres V 07, pro
hodnocení sekundární struktury území výkres V 03 a V10.

D.1.8.1. Primární struktura krajiny
Mapa V 07 vyjadřuje ekologickou zonaci území, provedenou na základě analýzy primární
struktury území. teoretická východiska a pojmový aparát metody uvádí internetové stránky
Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici na adrese
http://tilia.zf.mendelu.cz/~kucera.
Pro posouzení komplexní charakteristiky vlivů s určením jejich významnosti je účelné prostorově
diferencovat plochy s různým stupněm odolnosti nebo zranitelnosti. Takto chápaná ekologická
zonace vymezuje území s rozdílnou kvalitou, různými vlastnostmi a diferencovanou odolností
vůči stresovým faktorům. Vhodnou interpretací lze vymezit určitý prostorový gradient ploch: na
jednom pólu gradientu se nachází území velmi odolná a málo zatížená, na druhém pólu pak
území málo odolná a silně zatěžovaná. Příklad ukazuje následující tabulka.

58

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

Tab.č.15: Ekologická zonace
vysoká intenzita
využití

mírná intenzita
využití

harmonická
krajina

ekologická rizika vylučující
ekologická rizika podmiňující
ekologické limity omezující
ekologické limity okrajové
plochy relativně bezpečné

Zonace je provedena ve dvou krocích: podstatou prvního kroku byla podrobná analýza území,
opakovaně prováděná z nejrůznějších přírodovědných, geografických a krajinně-ekologických
hledisek. Výsledkem analýzy je atomizace území do pestré mozaiky individuálních
mikroprostorů, které se od sebe z nejrůznějších důvodů odlišují. Tento krok zonace je založen
na datech geografického informačního systému o území, který byl pro tuto lokalitu vytvořen.
Analýza popisuje trvalé ekologické podmínky rozdílných částí území. Jsou přitom vyhledávány
především ty vlastnosti a znaky, kterými se jednotlivé segmenty krajiny od sebe odlišují.
Pro atomizovanou mozaiku ploch různorodých vlastností by nebylo možno sestavit jednoduché,
přehledné a pro stavební i rozhodovací praxi použitelné regulace. Proto základem druhého
kroku je shlukování mikroprostorů do určitých typů (rajónů, zón) podle těch znaků, které jsou jim
společné.
Území bylo diferencováno do pěti ekologických zón (viz. výkres V 07):
q
q
q
q
q

plochy s ekologickými riziky vyššího stupně - vylučující
plochy s ekologickými riziky nižšího stupně - podmiňující
plochy ekologických limitů vyššího stupně - omezující
plochy ekologických limitů nižšího stupně - okrajové
plochy relativně ekologicky bezpečné

Plochy ekologických limitů jsou území, na nichž je rozvoj stavebních funkcí limitován
nejrůznějšími nepříznivými přírodními nebo ekologickými faktory (např. zvýšená hladina spodní
vody, rozbřídavé nebo bobtnající podloží, nezastavitelný svah, balvanité výchozy, bezodtokový
mikroreliéf, teplotní inverze, skeletnaté nebo mělké půdy, mrazové kotliny, apod.). Uvedené
vlastnosti území předurčují vyšší technickou náročnost staveb i zemědělského využívání území.
Při překonávání nepříznivých podmínek jsou často dlouhodobě nebo trvale (nevratně) narušeny
vlastnosti území do té míry, že již nese všechny znaky ploch v zóně ekologických rizik.
Plochy ekologických rizik představují plochy citlivé a snadno narušitelné. Stavební nebo
výrobní aktivity musí být vázány na realizaci ochranných opatření (např. zvýšená ochrana proti
průsaku cizorodých látek do půdy, do vody, dále např. opatření proti prašnosti, hlučnosti,
vibracím, apod.). Výstavba bez těchto ochranných opatření je nepřípustná - pokud k realizaci
ochranných opatření z jakéhokoliv důvodu nedojde, lze očekávat zvýšené ekologické riziko pro
obyvatele dotčeného území. Druh a charakter opatření závisí na poměrech konkrétní lokality.
Rovněž rentabilita výstavby bude na typu ochranných opatření závislá.
Rozvoj území bez ekologické regulace (bez známých ekologických rizik nebo limitů - plochy
relativně ekologicky bezpečné) se bude řídit obecně závaznými právními normami a běžnou
rozhodovací praxí stavebních úřadů.
Z mapy V 07 v grafické části H.2. „DOKUMENTACE“ vyplývá, že I/38 leží mimo území
ekologických rizik a limitů, resp. do těchto rajónů zasahuje pouze plochami vegetačních úprav.
Tím je zajištěna nejlepší ochrana těchto problematických území.
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A) Do ploch ekologických rizik nižšího stupně byly zařazeny lokality:
q
q
q

fluviální štěrkovité písky staršího štěrkopískového pokryvu, „donau“
fluviální písčité štěrky a písky mladšího štěrkopískového pokryvu, „günz“
deluviální písčitohlinité sedimenty

B) Do ploch ekologických rizik vyššího stupně byly zařazeny biotopy:
q

fluviální štěrkovité písky říční terasy – vyšší i nižší nivní stupeň

C) Plochy ekologických limitů nižšího stupně tvoří:
q

ronové písčité hlíny

D) Do ploch ekologických limitů vyššího stupně byly kvůli zvýšené ochraně zemědělské půdy
vysoké bonity zařazeny:
q
q
q

spraše
würm
naváté písky

E) Jako území bez známých ekologických rizik nebo limitů byly vyhodnoceny lokality s výskytem
starých a pevných hornin krystalinika: biotit nebo amfibolický křemenný diorit. V těchto
skalnatých součástech říčního údolí se vyskytují rovněž nepravidelné vložky a vsuvky
biotitických granodioritů, případně smíšené s růžovými živci (viz. výkres G3). Určitá území jsou
pro svoji geologickou heterogenitu vyznačeny odlišně s tím, že je třeba je podrobit před
započetím stavby standardnímu geologickému průzkumu. Srov ZÁVĚR 15.

ZÁVĚR 17: Z hlediska tohoto hodnocení prochází trasa přeložky i jednotlivé větve
mimoúrovňové křižovatky silnic I/53 a I/38 všemi uvedenými typy území. Plošně převažuje
průchod územím bez známých ekologických rizik a limitů. Tato skutečnost nás opravňuje
k závěru, že stavbu přeložky lze považovat ZA PŘÍPUSTNOU při respektování ochranných
opatření v doteku s územím ekologických rizik nebo limitů – viz zákres trasy v mapě V 07.
Tab. č 16: Primární struktura krajiny
Ekologická zóna

plocha [ha]

% území

plochy ekologických limitů nižšího stupně
plochy ekologických limitů vyššího stupně
plochy ekologických rizik nižšího stupně
plochy ekologických rizik vyššího stupně
plochy bez ekologické regulace
území geologické heterogenity

287
344
309
407
1561
42

10
12
10
14
53
1

celkem území

2950

100
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D.1.8.2. Sekundární struktura krajiny
Sekundární struktura krajiny je vyjadřována intenzitou současného využívání území - dnešní
funkce krajiny jsou v digitálním tvaru promítnuty do území ekologických rizik a limitů a tak je
získán podklad pro vyhodnocení jejich vhodnosti či oprávněnosti. Ekologická zonace diferencuje
území na základě vztahu mezi intenzitou současného využívání a jeho odolnosti (zranitelnosti).
Na kombinaci zátěže a odolnosti reaguje plán využití území, který podle ní diferencuje lokalizaci
jednotlivých funkcí a reguluje intenzitu stavebního využití. Do nejzranitelnější částí území jsou
navrhovány skladebné části systému zeleně nebo ÚSES. Takto chápaná ekologická zonace
vymezuje území s rozdílnou kvalitou, různými vlastnostmi a diferencovanou odolností vůči
stresovým faktorům. Kombinací odolnosti a zátěže vzniká škála ploch, na jejímž jednom pólu se
nachází území málo odolná a silně zatěžovaná, na druhém pólu pak území velmi odolná a málo
zatížená.
Přehled funkcí obsahuje schválený územní plán města Znojma a obce Chvalovice.
Tab.17: Sekundární struktura krajiny
HA

% ÚZEMÍ

plochy určené k plnění funkcí lesa
orná půda
trvalé travní porosty
porosty dřevin rostoucí mimo les (rozptýlená zeleň)
zastavitelná území obce (bydlení a zahrady)
výrobní areály (zemědělské, průmyslové, skladové)
záhumenní tratě
zahrádkářské a chatové osady

KRAJINNÝ PRVEK

97
2241
53
211
158
53
40
98

3
76
2
7
5
2
1
3

celkem

2950

100

POZNÁMKA: V rozloze území nejsou zahrnuty vodní plochy a toky, plochy komunikací (ulic,
silnic I. a II. třídy, zemědělských a lesních účelových komunikací).

ZÁVĚR 18:
q
q
q

q

z mapy V 03 a z tabulky č. 17 vyplývá nadprůměrné procento zornění území (kolem 76%) a
velmi nízké zastoupení lesní a dřevinné vegetace (10%).
plocha sídla se záhumenicemi je rovněž nízká - činí kolem 6%
prostorová statistika je ovlivněna velikostí výřezu (krajinného transektu), v němž byla
prováděna. Krajinářská část „DOKUMENTACE“ je zaměřena na kontaktní zónu mezi
Znojmem a volnou krajinou –do bilance není zahrnuta centrální část města Znojma, ale jen
jeho okrajové části s venkovskou zástavbou: Oblekovice, Nový Šaldorf, Bohumilice,
Nesachleby, Dobšice.
zastoupení a podíl jednotlivých funkcí v území představuje jeden z typických znaků
krajinného rázu. Změnu těchto vlastností krajiny chrání § 12 zák.č.114/1992 Sb.

61

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

D.1.8.3. Zrnitost krajiny
Výkres 02 analyzuje základní plochy rovněž z hlediska zrnitosti území. Toto pojetí vychází z
analýz Godrona a Formana (Landscape Ecology, Academia Praha: 1993, str. 218). Z tohoto
rozboru byla vymezena průměrná velikost základní plochy, dokumentovaná v tabulce.
Tab.č.18: Zrnitost území
KRAJINNÝ PRVEK

ø VELIKOST
POZEMKU [ha]

plochy určené k plnění funkcí lesa
orná půda
trvalé travní porosty
porosty dřevin rostoucí mimo les (rozptýlená zeleň)
zastavitelná území obce (bydlení a zahrady)
výrobní areály (zemědělské, průmyslové, skladové)
záhumenní tratě
zahrádkářské a chatové osady

32,33
41,22
3,20
1,40
0,54
1,85
0,25
0,40

průměrná velikost pozemku

81,19

Z tabulky vyplývá, že v řešeném území se vyskytují tři velikostní skupiny pozemků:
1. 0,25-0,54 ha. Tato zrnitost je typická pro plochy zeleně, vodní lochy, plochy bydlení,
záhumenní tratě a plochy zahrádkářských (chatových) osad
2. 1,35-3,2 ha. Tato zrnitost je typická pro plochy zeleně, trvalé luční porosty na
Načeratickém kopci a pro výrobní areály (zemědělské, průmyslové, skladové)
3. svým měřítkem se z uvedené zrnitosti území zcela vymykají plochy orné půdy,
obhospodařované velkovýrobní technologií – průměrná rozloha překračuje 10 ha, což je
z hlediska technologického velikost ideální, z hlediska ekologického přijatelná. Z pohledu
krajinné struktury však velké plochy rolí představují „monumentální“ měřítko. Výměra
pozemků je akceptovatelná jen proto, že plochy orné půdy představují biologicky aktivní
povrchy a většinu roku jsou plně kryté vegetací
4. pozemková zrnitost lesních komplexů Palice a Šibeník je poněkud zkreslena skutečností,
že bilance nebyla prováděna nad porostní mapou, ale pouze nad leteckým snímkem
(výkres V 02)

ZÁVĚR 19: Čtyřpruhá komunikace příliš zrnitostní strukturu území neovlivní – spíše lze
očekávat, že rozčlení monumentální měřítko zemědělských ploch. Sama komunikace však
rovněž vytváří v krajině nepřiměřené hmoty – především tam, kde jsou pohledově exponovány.
Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na niveletu přeložky I/38.
Výrazné zlepšení mohou vyvolat kompenzační opatření v trase biokoridoru K 161 – výsadby
biokoridorů, větrolamů a interakčních prvků.

62

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

Foto 8: Krajinný ráz v trase I/38 na podzim r.2003

D.1.8.4. Výšková expozice území
protože se nejedná o specializovanou krajinářskou studii, nebylo účelné provádět podrobnou
výškovou analýzu výškových hladin a pohledových horizontů. Digitální formát výškopisu je
omezen jen úzký pruh komunikace. I přesto lze na základě odborného odhadu a výškopisu
Základní mapy ČR formulovat následující závěr ZÁVĚR 20:
1. V dálkových pohledech z údolních poloh vytváří pohledové dominanty vrchol vrch
Šibeník (278 m n.m.) a Načeratický kopec (290 m n.m.). Svahy průlomového údolí jsou
příkré. Dynamický terén zde poskytuje dobré předpoklady pro přimknutí silničního tělesa
do báze svahu a jeho „ukrytí“ v lesním komplexu.
2. Při pohledu z vrcholových poloh se otevírají pohledy do několika úrovní krajinářských
celků. Jsou zde tři hierarchické a významové úrovně: základní krajinářské celky (v
interiéru lesního komplexu – zde bude silnice vždy rušit svým provozem), nadřazené
celky – niva řeky s přilehlými říčními terasami - nižší a vyšší) a regionální (zahrnují i
výškové dominanty a vedutu města Znojma
3. Výškovou hranici zásadního významu kopíruje varianta „A“, protože pro okolní terén
vytváří přechod ke krajinářskému celku nejvyšší úrovně. Hmoty dopravních staveb
nesmí tuto úroveň překročit, protože stavba se pak stane součástí rozsáhlých dálkových
pohledů regionální úrovně. U věže kostela, Luckého kláštera nebo jiných výškových
dominant architektury je tento účinek záměrný. U posuzovaného ZÁMĚRU je však
nežádoucí. Výjimku bude jistě tvořit most přes Dyji, který bude nepochybně pojednán
jako architektonické a technické dílo vysoké kvality.
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D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
ZÁVĚR 21: Připravovanou realizací stavby nebude ve VARIANTĚ "A" způsobena žádná újma
na hmotném majetku města nebo cizích subjektů

ZÁVĚR 22: ve VARIANTĚ "Z" bude třeba řešit náhradu škody obyvatelům východního okraje
Oblekovic: k demolici je navržen jeden rodinný dům a dva účelové objekty (garáže). Další
stupeň podrobnosti projektové dokumentace pro realizaci stavby rovněž upřesní rozsah újmy
podnikatelského subjektu "INŽENÝRSKÉ STAVBY ZNOJMO", jehož areál trasa obchází
západně.

ZÁVĚR 23: Výstavbou obchvatu Znojma nejsou přímo dotčeny ŽÁDNÉ nemovité kulturní
památky.

ZÁVĚR 24: Trasa silnice I/38 prochází územím archeologického zájmu. Rozsah nalezišť je
stanoven na základě nálezů především keramického materiálu, povrchového průzkumu terénu,
letecké prospekce a odborné literatury.

D.2. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ Z HLEDISKA
VÝZNAMNOSTI

D.2.1. Synergické působení negativních vlivů
Je zřejmé, že jednotlivé požadavky na zachování kvality mohou být splněny, přesto složením
„podlimitních“ působků k sobě může vzniknout neobyvatelné prostředí. Proto je věnována
zvláštní pozornost expozici jednotlivých sledovaných faktorů na obyvatele území.
Trasa SILNICE I/38 je navržena tak, aby v největší možné míře ochránila obyvatele města
Znojma před negativními vlivy dopravy, která není pro město cílová. proto je koncipována jako
obchvat města Znojma.
Problematika obchvatu ale musí řešit otázky efektivity dopravní práce pro město a proto nemůže
představovat výrazný závlek do neobydlených příměstských oblastí. Trasa je proto určitým
kompromisem mezi zásadním odsunutím dopravy od města a využitím nově budované trasy pro
dopravní obsluhu města.
S ohledem na tyto skutečnosti se navrhovaná trasa dotýká zástavby na východním okraji
Oblekovic, dále v blízkosti křižovatky stávající I/38 a III/3978 (do Načeratic) a konečně na
západním okraji obce Chvalovice.
Posouzení nejobtížnějších negativních vlivů dopravy v těchto bodových místech kontaktu trasy
se zástavbou obsahují kap.D.1.1.2. a D.1.1.3. Dotčeny jsou pouze poslední 2 rodinné domy
v Oblekovicích-Nesachleby na konci ulice vedoucí do lesního komplexu Palice směrem na
Kateřinský dvůr.
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Pro přehlednost uvádíme souhrn dílčích závěrů hodnocení vlivů:
ZÁVĚR 1:

Zábor ZPF u obou variant činí cca 87 ha

ZÁVĚR 2:

97,5 % náleží k chráněným třídám ochrany ZPF

ZÁVĚR 3:

Odnětí PUPFL činí u varianty „Z“ 2,5 ha, u varianty „A“ 2 ha

ZÁVĚR 4:
nejvyšší četnosti roční doby dosahuje III. třída stability vzduchových hmot. V této
třídě stability se vyskytuje nejčastěji velmi malá rychlost větru. V kombinaci s teplotní inverzí
(příp. s bezvětřím) nastává zhoršená možnost provětrávání území v případě, že do něj dostane
škodlivina
ZÁVĚR 5: měřící stanice AIM v Kuchařovicích prokazuje, že lokalita patří mezi málo zatížená
území
ZÁVĚR 6: Je třeba konstatovat, že realizace obchvatu přispěje k ochraně obyvatel centrální
části města Znojma i o ochraně kulturních a historických památek města.
ZÁVĚR 7: Žádné extrémní výkyvy v kvalitě prostředí nejsou signalizovány stejně jako znalosti o
šíření nežádoucích škodlivin v prostředí.
ZÁVĚR 8: Sociálně-ekonomické vlivy v regionu budou dobudováním obchvatu Znojma spíše
pozitivní
ZÁVĚR 9: V žádné z obou variant nedochází k překračování emisního limitu NO2 (nepřísněji
limitované) škodliviny
ZÁVĚR 10: V obou variantách je dosahován hygienický limit. pro roční koncentrace NO2 a NOx.
Dochází však k tomu pouze v bodech, které leží prakticky přímo na vozovce. V dalších
referenčních bodech limit překračován není.
ZÁVĚR 11: Hlukové limity pro denní dobu u varianty „Z“ může být dosaženo po zřízení
protihlukové stěny. Pro variantu „A“ není stěna třeba.
ZÁVĚR 12: Totéž platí i pro hluk v noční době, varianta „A“ se blíží limitu v rámci statické chyby
měření a prognózovaných časových řad (hodnota rozptylu je 1,3 dB)
ZÁVĚR 13: Lokální ovlivnění hydrogeologických charakteristik území může vyvolat vrtání opěr
mostních objektů nebo sloupů estakád. Změny hladiny podzemní vody budou ale jen lokální a
vratné.
ZÁVĚR 14: v úseku km 4,0 – 4,6 dále km 6,0 – 8,0 prochází trasa zónou ekologických rizik. Je
třeba zde realizovat technická opatření (viz. kap.D.4.).
ZÁVĚR 15: v úseku 7,7 km – 9,4 km prochází trasa zónou ekologických limitů (výskyt
poruchových zón, puklin atd.). Bude třeba realizovat technická opatření
ZÁVĚR 16: po zvážení priorit ochrany přírody je doporučena varianta „vysoký most“ při
přechodu údolí Dyje
ZÁVĚR 17: Plošně převažuje průchod trasy zónou relativně ekologicky bezpečnou
ZÁVĚR 18: Krajina má narušenou sekundární strukturu. Přeložka silnice I/38 však stav nezhorší
ZÁVĚR 19: Krajinná struktura vykazuje narušenou zrnitost, investiční činnost může přispět
k úpravě situace např. výsadbou biokoridorů, větrolamů atd.
ZÁVĚR 20: Z hlediska výškových dominant v dálkových pohledech je trasa volena citlivě a
nebude zdrojem negativního vizuálního impaktu
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ZÁVĚR 21: Připravovanou realizací stavby nebude ve VARIANTĚ "A" způsobena žádná újma
na hmotném majetku města nebo cizích subjektů
ZÁVĚR 22: ve VARIANTĚ "Z" bude třeba řešit náhradu škody obyvatelům východního okraje
Oblekovic: k demolici je navržen jeden rodinný dům a dva účelové objekty (garáže). Další
stupeň podrobnosti projektové dokumentace pro realizaci stavby rovněž upřesní rozsah újmy
podnikatelského subjektu "INŽENÝRSKÉ STAVBY ZNOJMO", jehož areál trasa obchází
západně.
ZÁVĚR 23: Výstavbou obchvatu Znojma nejsou přímo dotčeny ŽÁDNÉ nemovité kulturní
památky.
ZÁVĚR 24: Trasa silnice I/38 prochází územím archeologického zájmu. Rozsah nalezišť je
stanoven na základě nálezů především keramického materiálu, povrchového průzkumu terénu,
letecké prospekce a odborné literatury.

D.2.2. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Silnice I/38 na hraničním přechodu Znojmo-Hatě přechází na území Rakouské republiky. Na
rakouské straně navazuje na stavbu STOCKERAU pod označením A22 a B304 – HOLLABRUN
– STAATSGRENZE BEI KLEINHAUSDORF.
Tato stavba je schválená zákonem Rakouské republiky č. 182 z 19.8.1999 BUNDESGESETZANDERERUNG DES BUNDESSTRASSENGESETZES 1971 (NR: GP XX RV 1969 AB 2060
S.181.BR: AB 6059 S.657).
Stavba A22, B304 jako navazující na I/38 je klasifikovaná v příloze č.3 BUNDESSTRASSEN
pod bodem č. B303.
Schválením stavby zákonem Rakouské republiky jsou splněny všechny podmínky pro
posuzovaní vlivů stavby na rakouském území.

D.3. CHARAKTERISTIKA RIZIK PŘI HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH
STAVECH
Prakticky jediným rizikem tohoto typu je dopravní nehoda a únik cizorodých látek do volné
přírody. Proti úniku plynných splodin nelze přijmout žádná preventivní opatření. Při kontaminaci
kapalin lze konstrukcí vozovky a vhodným řešením odtokových poměrů přes izolované jímky
s čistícími jednotka lze rizikům účinně předcházet.
Dalším zdrojem rizik patří úrazy při dopravních nehodách. K úrazům dochází v rámci kolize mezi
vozidly a při střetu vozidel s chodci. Stavba SILNICE I/38 výrazně sníží počet nehod:
q
q

trasy chodců jsou zcela odděleny od provozu vozidel, křížení pěších a cyklistických tras je
mimoúrovňové
ve všech variantách je navržena jako směrově dělený čtyřpruh právě pro snížení možnosti
střetů (protijedoucích) vozidel

Chodci a cyklisté se mohou střetnout s motorovou dopravou jen na obslužných komunikacích.
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D.4. OPATŘENÍ K ELIMINACI A KOMPENZACI ÚČINKŮ
D.4.1. OVZDUŠÍ
Žádná technická opatření nemohou omezit znečištění volného ovzduší. Opatření se musí
provádět na zdrojích - motorových vozidlech.
D.4.1.1. Vhodná organizace dopravy po dobu výstavby musí zajistit technologické trasy pokud
možno mimo zastavěná území sídel.
D.4.2. VODA, PŮDA, HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
(a) během výstavby
D.4.2.1. plochy stavebních dvorů musí ležet mimo PHO I. a PHO II vnitřní (viz. V 09)
D.4.2.2. areály stavebních dvorů musí být zabezpečeny proti vyplavování nebezpečných látek
přívalovými dešti
D.4.2.3. musí být důsledně dodržován zákaz vypouštění jakýchkoliv látek do řeky a půdy
D.4.2.4. pracovat uvnitř PHO mohou jen stavební stroje v dokonalém technickém stavu. V
hydraulických, palivových a mazacích systémech se budou používat biologicky odbouratelná
plniva
D.4.2.5. opěrné piloty mostu přes Dyji budou budované jako vrtané s omezením nutnosti
zasahovat do břehu
D.4.2.6. osazení mostu na opěry bude zkráceno na minimum a to v období minimálních průtoků
D.4.2.7. po dobu montáže mostu budou instalovány norné stěny
D.4.2.8. po dobu prací v PHO bude k dispozici zásahový materiál k okamžitému použití v
případě havárie
(b) provoz
D.4.2.9. všechny komunikace musí být dokonale spádovány do kanalizace
D.4.2.10. těsnost kanalizační sítě bude před kolaudací stavby kontrolována
D.4.2.11. v úsecích km 4,0 – 4,6 a dále km 6,0 – 8,0 bude komunikace osazena těsnými příkopy
pro bezpečné odvedení vod stékající z vozovky do prostoru, kde nemohou ohrozit podzemní
vody. Na vyústění těchto příkopů a kanálů (především do vodních toků) doporučujeme
vybudovat lapače olejů.
D.4.3. FLÓRA, FAUNA, PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ A KRAJINA
D.4.3.1. kácení břehových porostů řeky Dyje musí být omezeno na nejmenší možnou míru mimo
vegetační dobu a mimo dobu hnízdění ptáků.
D.4.3.2. při výstavbě budou zajištěny a ochráněny vybrané
s ohledem na ochranu avifauny a entomofauny.

dřeviny a porosty, zejména

D.4.3.3. narušení břehových hran řeky musí být provedeno tak, aby nedošlo k výrazné změně
proudnice.
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D.4.3.4. při přechodu řeky Dyje je doporučeno přemostění údolí Dyje mostním objektem délky
200 m s využitím varianty I. (vysoký most). Předpokládá se uložení mostu do stěn údolí na krajní
podpěry v místě protnutí s mostní konstrukcí (tedy s minimálním zásahem do terénu) a situování
středních podpěr do dna údolí.
D.4.3.5. součástí stavby bude vybudování nadregionálního biokoridoru K 161 (osa teplomilná
doubravní) v úseku Načeratický kopec – Vrbovecké sklepy – LBC „POD TRATÍ“ v místní trati
V DOLINĚ na úrovni staničení km 4.4. Rozsah vegetačních úprav bude činit cca 7 ha.
D.4.3.6. bude zajištěna průchodnost pěších tras v lesním masivu Palice a kolem řeky Dyje
D.4.3.7. v souvislosti s trasou význam skladebných prvků systému zeleně: v největší možné
míře bude silniční konstrukce kryty vegetačními prvky kvůli estetickému a urbanistickému
začlenění stavby do krajinného prostředí
D.4.3.8. v dostatečném časovém předstihu před zahájením výstavby zajistí investor u odborně
způsobilé osoby provedení ochranářského průzkumu a inventarizace zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů tak, aby v případě jejich nálezu bylo možno provést záchranný přenos
D.4.4. HLUK
D.4.4.1. po dobu výstavby dojde k lokálnímu překračování hlukových limitů v denní i noční době.
Vzhledem k tomu, že jde o přechodný stav, bude třeba požádat o udělení výjimky z limitů hluku
po dobu trvání výstavby
D.4.4.2. pro omezení hluku z provozu se v trase navrhuje protihluková stěna v=2 v místní části
Oblekovice-Nesachleby v místě vyústění místní komunikace u Inženýrských staveb Znojmo
D.4.4.3. při protihlukové ochraně budou přednostně využívány pohltivé materiály s činitelem
α=0,5 minimálně. Pouze v urbanisticky extrémně exponovaných polohách (MÚK) lze připustit
odrazivé materiály
D.4.4.4. v dalším stupni projektové dokumentace bude technické řešení protihlukových stěn
předloženo k posouzení Krajské hygienické stanici v Brně
D.4.5. VIBRACE
D.4.5.1. mostní objekty a podpěry estakád budou zakládány hlubinným způsobem, aby se
zabránilo omezení přenosu vibrací skalním podložím
D.4.5.2. investiční náklady akce musí počítat s kompenzací škod vzniklých vibracemi na
okolních objektech
D.4.6. ODPADY
D.4.6.1. látky kategorie "N" musí být skladovány podle platných předpisů
D.4.6.2. produkované odpady budou separovány
D.4.6.3. odpady z demolic budou recyklovány a použity při výstavbě
D.4.7. ARCHEOLOGIE
D.4.7.1. před zahájením a v průběhu výstavby bude umožněn záchranný archeologický výzkum.
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D.5. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A
VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
D.5.1. Výpočtový model pro posouzení emise z dopravy
V rámci „DOKUMENTACE" je vypracován model a vypracována orientační prognóza emisní
zátěže území. Výpočet je proveden pro emisi při jízdě (Exhaust NOx) a při volnoběhu (Idle NOx)
vždy pro osobní automobily (OA) a nákladní automobily (NA). Pro výpočet byla použita metodika
platná v ČR (ČHMÚ Praha: „SYMOS 97“, Věstník MŽP ČR, částka 3/1998, metodický pokyn
č.4). Zdroje škodlivin jsou modelovány na základě výpočtu produkce NOx a benzenu, což
zdůvodňujeme:
$
$
$

typem zdrojů (pro automobilovou dopravu a plynové topení představují oxidy dusíku limitující
škodliviny)
stanovenou hladinou nejvyšších přípustných koncentrací, která představuje nepřísnější limit
ze všech produkovaných látek
předpokládaným překračováním hodnot NPK NOx (krátkodobých/ročních koncentrací)

Metoda výpočtu představuje matematické modelování imisní situace. Rozhodujícími vstupy do
výpočtu jsou geometrické uspořádání komunikací a zástavby, údaje o intenzitě a skladbě
dopravy, vlastní emisní charakteristiky vozidel a meteorologické podmínky.
Algoritmus výpočtu je založen na sledu krátkých liniových zdrojů, jež jsou posuzovány podle
základního vztahu –
dC =

dQ l / 2π u δy δz [ exp (-y2 / 2δy2) ] exp (-k x / u) K ]
{ exp [-(z - h)2 / 2δz2] + exp [- (z + h) 2 / 2δz2 ] }

kde -

dC

- krátkodobá koncentrace elementu komunikace

dQ

- délková intenzita emise NOx

l

- délka elementu liniového zdroje

u

- rychlost větru ve výšce h

y

- vzdálenost posuzovaného bodu od zdroje ve směru kolmém na směr větru

x

- vzdálenost posuzovaného bodu od zdroje ve směru větru

k

- koeficient odstraňování

K

- koeficient zeslabení vlivu nízkých zdrojů ve větších nadmořských výškách

h

- efektivní výška zdroje

z

- výška posuzovaného bodu

δyδz

- příčné horizontální a vertikální rozptylové parametry

Výsledná koncentrace v posuzovaném bodě je dána součtem příspěvků od všech zdrojů pro
danou meteorologickou situaci.
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D.5.2. Výpočtový model pro posouzení hlukové zátěže
V rámci „DOKUMENTACE" byly provedeny orientační výpočty akustické zátěže, vznikající
provozováním silnice. Metoda výpočtu představuje matematické modelování hlukové situace.
Rozhodujícími vstupy do výpočtu jsou geometrické uspořádání komunikací a zástavby a údaje
o intenzitě a skladbě dopravy.
V zastavěném území jsou na průjezdních úsecích silnic podle § 8 zákona 13/1997 Sb.
posuzovány hladiny hluku. Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě nařízení vlády č.
502/2000 Sb. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo
noční dobu+místo podle přílohy k předpisu:

D.6. NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH, NEURČITOSTI
Mezi základní neurčitostí, které ovlivňují hodnocení vlivů je nedostatečná přesnost klimatických
faktorů a veličin. Ty přitom zásadně ovlivňují kvalitu ovzduší a mohou zkreslovat prognózované
výsledky. Přímo v řešeném území není umístěna žádná hydrometeorologická stanice nebo
záznamník, který by kontinuálně analyzoval rychlosti větru a jejich četnosti. Nejbližší stanicí jsou
Kuchařovice. Svahy vrcholu Palice i Načeratického kopce (spolu s inverzními procesy v údolí
řeky Dyje) však mohou použitelné údaje z Kuchařovic výrazně zkreslovat. Odhad větrné růžice
pro jednotlivé třídy stability byl v „DOKUMENTACI“ matematicky aproximován, statisticky
interpretován a interpolován do reálného prostoru řešeného území.
Další široce diskutovanou otázkou je podíl stavu prostředí na četnosti některých civilizačních
chorob. Tato problematika sice není podceňovaná, ale neexistuje evidence ani interpretace dat
o nemocnosti vztažená k populaci nebo vybrané skupině obyvatel.
Určité rozpory vznikají při hodnocení šíření škodlivin v prostoru. Hygienické předpisy sice
stanoví nejvyšší přípustné koncentrace látek, ale např. pro NOx není stanoven závazný
algoritmus pro modelování rozptylu škodlivin. Tím se stává, že různé metody poskytují odlišné
výsledky, ačkoliv Suttonův matematický vztah pro výpočet emise používají všichni zpracovatelé
stejný.
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POROVNÁNÍ VARIANT

ZPŮSOB SROVNÁNÍ VARIANT
Ze srovnání zpracovaných variant „Z“ (základní) i „A“ (alternativní) lze konstatovat následující
závěry:
q

q
q

v lokalitě Oblekovice ZÁKLADNÍ VARIANTA v základní variantě je nutná pro dosažení
základní hladiny v denní době i noční době s korekcí pro území pro bydlení a okolí silnic I. a
II. třídy protihluková zeď o výšce 2.0 m
v lokalitě Oblekovice VARIANTA „A“ je dodržena základní hladina hluku v denní i noční době
bez korekcí bez dalších protihlukových opatření.
v ostatních prověřovaných lokalitách (křižovatka Načeratice km 5,6; Chvalovice km 2,3)
nejsou hlukové limity překračovány. Na křižovatce km 5,6 hlavní hygienické problémy tvoří
dnešní provoz na I/38 – návrhem obchvatu se situace zlepší.

Srovnání modelované emise z dopravy (koncentrace NOx) poskytuje následující závěry:
q

q

q

V základní trase není dosahováno nadlimitních hodnot. Nejvyšší koncentrace je dosahována
v profilu 84 u silnice I/38, kde jsou dosahovány koncentrace v 1. třídě stability a rychlosti
větru 118.2 mikrogramů/m3 NO2.
U varianty „A“ v prostoru Oblekovic rovněž není dosahováno nadlimitních hodnot. Nejvyšší
koncentrace je dosahována v profilu 98 u silnice I/38, kde jsou dosahovány koncentrace v 1.
třídě stability a rychlosti větru 117.5 mikrogramů/m3 NO2. Nevyhovující profily yse nachází
přímo v ose komunikace
v ostatních prověřovaných lokalitách nejsou emisní limity překračovány. Na křižovatce km
5,6 hlavní hygienické problémy tvoří dnešní provoz na I/38 – návrhem obchvatu se situace i
v těchto sledovaných parametrech zlepší

Z hlediska záborů zemědělské půdy i záborů ploch plnících funkci lesa se jako nepatrně
příznivější jeví varianta „A“. Rozdíl u ZPF činí 0,02; u LPF je poněkud vyšší: 0,39 ha. Rovněž
rozsah záborů zvláště chráněných tříd ochrany je u varianty „A“ nepatrně příznivější – rozdíl činí
0,7 ha ve prospěch varianty „A“.
LOKALIZACE VLIVŮ
V expozici dotčených obyvatel se varianty výrazně neliší. Bod A je vždy spojen s bodem B
trasou s maximální ochranou krajinných složek. Varianta „A“ vykazuje mírně příznivější
hygienické parametry. Rovněž při její realizaci nedojde k demolici staveb v Oblekovicích.
Varianty se ale mohou lišit délkou výstavby a rozsahem uzávěry.
VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Souběh s NRBK 161 mají obě varianty shodný, křížení s lokálními prvky rovněž překonávají obě
varianty stejně.
VLIVY NA KRAJINU
Z hlediska ekologické kvality je při variantě „A“ poněkud rozsáhleji narušena navrhovaná
přírodní rezervace „Načeratický kopec“.
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ZÁVĚR

Realizace navržené trasy přeložky silnice I/38 vyvolá prokazatelné změny v přírodních
ekosystémech. Dále vyvolá rozsáhlý zábor kvalitní zemědělské půdy. Realizaci však přesto
doporučuji, protože obchvat města Znojma a obce Chvalovice odvrátí rozsáhlejší škody
na stavu životního prostředí a zdraví obyvatel, které jsou způsobené provozem dopravy
ve vnitřní části města Znojma a průjezdem tranzitní dopravy obcí Chvalovice. Navržená
stavba svým řešením tyto škody eliminuje.
K nejvýraznějšímu narušení přírodních prvků území dochází ve staničení 8,7 až 9,4 v lesním
komplexu Palice (regionální biocentrum RBC 37). Kompenzace těchto vlivů bude provedena
přeložením a rozšířením hajní osy nadregionálního biokoridoru K161 v k.ú. Oblekovice,
Načeratice, Louka a Vrbovec. Křížení s trasou I/38 bude v návrhu přeloženo do terénní deprese
západně od Vrboveckých sklepů a bude provedeno estakádou (průchodem) délky 375 m a
světlé výšky 15 m (ve staničení 4,42).
Přeložka NRBK představuje zvýšení rozsahu vegetačních prvků v zemědělské krajině o cca 7
ha proti původnímu řešení podle územního plánu města Znojma.
Podmínkou pro realizaci záměru je vybudování ochranných opatření v místech kontaktu trasy s
obytnou zástavbou. Mimo standardního dodržování technologické kázně a všech obecně
závazných předpisů pro manipulaci s cizorodými látkami v prostředí jde zejména o:
q
q
q
q
q

vybudování nadregionálního biokoridoru K 161 v trase podle závěrů „DOKUMENTACE“
zajištění průchodnosti území v lesním masivu Palice a v údolí řeky Dyje
v místech kontaktu trasy s obytnou a občanskou zástavbou budou realizována ochranná
opatření podle závěrů "DOKUMENTACE"
při realizaci záměru bude respektováno 30 navržených opatření v kap. D.4.
„DOKUMENTACE“
pro další stupně projektové dokumentace bude třeba zajistit geologický průzkum, který
posoudí vhodnou technologii zakládání staveb

ZÁVĚR
Stavba je z hlediska vlivů na zdraví obyvatel akceptovatelná při realizaci ochranných opatření.
Ve srovnání s nulovou referenční variantou každé řešení přispěje k omezení růstu rizikových
faktorů. Na základě uvedených skutečností DOPORUČUJI záměr k realizaci v hodnocené
variantě "A".
Tento výsledek hodnocení vlivů je zdůvodněn závěrem zjišťovacího řízení, který byl vydán
Ministerstvem životního prostředí v Praze dne 7.1.2004 čj. 5202/OIP/03KV e.o. a je zdůvodněn
rovněž vydanými stanovisky dotčených orgánů veřejné správy. Výběr varianty zohledňuje
především splnění imisních limitů podle přílohy č.1 nařízení vlády č.350/2002. Varianta "Z"
podmínky nesplňuje. Variantu "A" doporučuji také proto, že zásah do okraje území navržené
přírodní památky "Načeratický kopec" v k.ú. Oblekovice je zanedbatelný.
Závěry „DOKUMENTACE“ platí za předpokladu splnění vstupních údajů. Pokud další stupně
dokumentace vyvolají v řešení významné odchylky, bude nutné závěry aktualizovat s ohledem
na nové skutečnosti.

v Brně 28.6.2004

Doc.ing.Petr Kučera, Ph.D.
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Obchodní jméno oznamovatele: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Sídlo:
Název záměru

Na Pankráci 56, 145 05 Praha
SILNICE I./38 úsek: Znojmo-obchvat,III.stavba – Hatě

Umístění záměru:

Kraj:

Zhotovitel:
Oprávnění:
Stupeň dokumentace:

ing. Petr Kučera, Prokofjevova 2, 623 00 Brno
MŽP ČR č.j. 21463/3047/OPVŽP/00
DOKUMENTACE pro hodnocení vlivů stavby, činnosti nebo
technologií na životní prostředí podle §6, zák.č.100/2001 Sb.

Jihomoravský ; Obec: Město Znojmo, Chvalovice

Předmětem „DOKUMENTACE“ je stavba přeložky SILNICE I. třídy č.38 v úseku Znojmo – Hatě,
celnice. Úsek ve městě Znojmě je označen jako „OBCHVAT – III. stavba“; začíná
mimoúrovňovou křižovatkou I/38 s I/53 na levém břehu řeky Dyje (výpadovka Znojmo-Brno) a
končí mimoúrovňovou křižovatkou Znojmo-jih v k.ú. Louky. Za správní hranicí města Znojma
prochází přeložka katastrálním územím obce Chvalovice až na státní hranici ČR. Cílový stav v
r.2020 charakterizuje na jižní části silnice I/38 profilová intenzita dopravy 9796 voz/24 hod. (24%
jsou vztahy tranzitní dopravy; 76% zdrojové a cílové vztahy do města Znojma). Na severní části
silnice I/38 dosáhla prognózovaná intenzita 8238 voz/24 hod. Tranzitní doprava je zde
zastoupena 25% a zdrojová a cílová do města Znojmo 75%. Špičkové intenzity dopravy na
nejzatíženějších segmentech území dosahují hodnot 19660 vozidel/24 hod.
Realizace navržené trasy přeložky silnice I/38 vyvolá prokazatelné změny v přírodních
ekosystémech. Dále vyvolá rozsáhlý zábor kvalitní zemědělské půdy. Realizaci však přesto
doporučuji, protože obchvat města Znojma a obce Chvalovice odvrátí rozsáhlejší škody na stavu
životního prostředí a zdraví obyvatel, které jsou způsobené provozem dopravy ve vnitřní části
města Znojma a průjezdem tranzitní dopravy obcí Chvalovice. Navržená stavba svým řešením
tyto škody eliminuje.
K nejvýraznějšímu narušení přírodních prvků území dochází ve staničení 8,7 až 9,4 v lesním
komplexu "Palice" (regionální biocentrum RBC 37). Kompenzace těchto vlivů bude provedena
přeložením a rozšířením hajní osy nadregionálního biokoridoru K161 v k.ú. Oblekovice,
Načeratice, Louka a Vrbovec. Křížení s trasou I/38 bude v návrhu přeloženo do terénní deprese
západně od Vrboveckých sklepů a bude provedeno estakádou (průchodem) délky 375 m a
světlé výšky 15 m (ve staničení 4,42). Přeložka NRBK představuje zvýšení rozsahu vegetačních
prvků v zemědělské krajině o cca 7 ha proti původnímu řešení podle územního plánu města
Znojma.
S ohledem na závěr zjišťovacího řízení, vydaný Ministerstvem životního prostředí v Praze dne
7.1.2004 čj. 5202/OIP/03KV e.o. a vzhledem k vydaným stanoviskům dotčených orgánů veřejné
správy doporučuji pro realizaci VARIANTU "A". Důvodem je splnění imisních limitů podle přílohy
č.1 nařízení vlády č.350/2002. Varianta "Z" podmínky nesplňuje. Variantu "A" doporučuji také
proto, že zásah do okraje území navržené přírodní památky "Načeratický kopec" v k.ú.
Oblekovice je zanedbatelný. Podmínkou pro realizaci záměru je dodržování technologické
kázně, všech obecně závazných předpisů pro manipulaci s cizorodými látkami v prostředí, a
dále vybudování podrobně specifikovaných 30 ochranných opatření v kap. D.4. této
DOKUMENTACE.
ZÁVĚR: Stavba je z hlediska vlivů na zdraví obyvatel akceptovatelná při realizaci ochranných
opatření. Ve srovnání s nulovou referenční variantou navržené řešení přispěje k omezení růstu
rizikových faktorů.

v Brně 28.6.2004

Doc.ing.Petr Kučera, Ph.D.
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