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Úvod

Hodnocení vlivů záměru „Zkapacitnění dálnice D1 v úseku Mirošovice-Kývalka“ je
vypracováno podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Byla vydána následující stanoviska, která nevylučují významný vliv záměru
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti:
– Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje – stanovisko
č.j.14985/2007/KUSK-OŽP/Rj ze dne 5.2.2007
– Odbor životního prostředí KÚ kraje Vysočina – stanovisko č.j. KUJI 5554/2007 OZP
60/2007 La/20 ze dne 29. ledna 2007
– Odbor životního prostředí KÚ
Jihomoravského kraje – stanovisko č.j. S-JMK
12416/2007 OŽP/Čk ze dne 8. února 2007
Cílem hodnocení je zjistit, zda má záměr významně negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Tento dokument je
zpracován jako součást oznámení EIA v roce 2007 (odevzdán 13. prosince 2007). V roce
2009 byla zpracována tato doplněná verze na základě požadavků Ministerstva životního
prostředí ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje.
Hodnocení je zpracováno na základě objednávky firmy Evernia s.r.o z Liberce.
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Stručný popis záměru

Základní údaje
Název záměru: Zkapacitnění dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka
Rozsah (kapacita) záměru:
Jedná se o rozšíření stávající čtyřpruhové dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka (km 21 –
182) na šestipruhovou včetně úpravy všech mimoúrovňových křižovatek (celkem 21), snesení
a znovupostavení mostů přes dálnici, rozšíření menších mostků na dálnici a úpravy ostatních
souvisejících zařízení (např. protihlukových stěn). Individuálně jsou řešeny úseky u velkých
mostů, případně skalních zářezů, a dále budou doplněny chybějící objekty (migrační stavby,
protihluková opatření). V rámci záměru bude řešeno i napojení stávajících obslužných
zařízení kolem dálnice – čerpací stanice, občerstvení apod. Případná nová obslužná zařízení
nejsou předmětem záměru.
Celková délka úpravy je cca 160 km, rozšíření z kategorie D26,5/120 na D34/120 představuje
většinou souměrné rozšíření o cca 4 m na každou stranu.
Obr. 1 Orientační mapa záměru

Úsek dálnice D1 Mirošovice – Kývalka byl uváděn do provozu po úsecích v letech 1973
(Velká Bíteš – Kývalka) až 1980 (Humpolec – Pávov). V průběhu dalších let byla zřizována,
případně rušena obslužná zařízení (např. malé odpočívky) a se vzrůstající automobilizací
postupně těchto zařízení, především čerpacích stanic a občerstvení, výrazně přibylo. Dálnice
byla navrhována za podstatně jiných podmínek, v roce 1985 po dálnici projelo 12 000 vozidel
denně, v roce 1990 17 000 vozidel denně, současné dopravní zatížení je cca 35 000 – 43 000
vozidel denně. V úseku Praha (km 0,0) – Mirošovice (km 21,0) je již šestipruhové uspořádání
zrealizováno, v úseku Kývalka (km 182,0) – Brno je zkapacitnění na šestipruhové uspořádání
ve fázi projektové přípravy na dokumentacích k územnímu řízení. Realizací předkládaného
záměru by bylo dokončeno propojení Praha – Brno šestipruhovou dálnicí.
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Celý úsek dálnice D1 Mirošovice – Kývalka je rozčleněn podle rozsahu úprav, které zde
budou provedeny. Jedná se o 4 základní typy úprav. Další možností je ponechání úseku ve
stávající podobě.
Typy úprav jsou rozděleny na následující skupiny:
- zářez – s patní zídkou – bez záboru
- násyp – (armovaný) vyztužený násyp – bez záboru
- v mělkém zářezu – se záborem nebo bez záboru
- na nízkém násypu – se záborem nebo bez záboru
- beze změn
Umístění záměru:
Kraj:
Středočeský, Vysočina, Jihomoravský
Obec:
Středočeský

Mirošovice, Hrusice, Ondřejov, Kaliště, Hvězdonice, Chocerady, Vranov,
Ostředek, Choratice, Drahňovice, Divišov, Všechlapy, Psáře, Trhový
Štěpánov, Soutice, Hulice, Keblov, Bernartice, Loket, Děkanovice,
Křivsoudov, Studený, Dunice
Vysočina
Hořice, Píšť, Vojslavice, Koberovice, Jiřice, Humpolec, Zbinohy, Vystrkov,
Herálec, Slavníč, Skorkov, Úsobí, Štoky, Smrčná, Jihlava, Střítež, Měšín,
Jamné, Kozlov, Rybné, Věžnice, Kamenice, Meziříčko, Tasov, Měřín,
Blízkov, Stránecká Zhoř, Lavičky, Velké Meziříčí, Petráveč, Jabloňov, Ruda,
Velká Bíteš, Nové Sady
Jihomoravský Přibyslavice, Zálesná Zhoř, Lesní Hluboké, Domašov, Javůrek, Veverské
Knínice, Říčky, Říčany, Ostrovačice, Omice
Katastrální území: výpis katastrálních území viz oznámení EIA
V dalším textu je stručně uveden popis technického a technologického řešení záměru a vlivy
záměru na životní prostředí (podrobně viz oznámení záměru).
Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Prostorové vedení rozšíření dálnice D1 přirozeně respektuje směrové a výškové vedení
současné trasy dálnice D1 v úseku oznamovaného záměru. Současné šířkové uspořádání
dálnice vychází z kategorie D26,5/120 se dvěma jízdními pruhy šířky 3,75 m a zpevněnou
krajnicí šířky 2,50 m. Vložením dalšího jízdního pruhu bude dálnice rozšířena na kategorii
D34/120 podle ČSN 73 61 01.
V úsecích nižších násypů a mělčích zářezů je standardně rozšíření navrhováno s tvarem svahů
dle ČSN, resp. dle stávajících geologických poměrů. V místech technicky bezkonfliktních (tj.
za hranou zemního tělesa se nachází např. pole nebo hospodářský les) je navrženo rozšíření
s klasickými zářezovými a násypovými svahy bez zdí. Zmenšení zabírané plochy v těchto
úsecích nahrazením násypových a zářezových svahů opěrnými a zárubními zdmi (popř.
armovanými zeminami) je navrženo pouze v místech problematických z hlediska
ekologického (ekologicky cenná území za hranou násypu nebo zářezu, vodoteče u paty
násypu) nebo urbanistického (např. zástavba těsně u hrany zemního tělesa).
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V úsecích s vysokými násypy a hlubokými zářezy jsou navrženy za krajnicí opěrné a zárubní
zdi, které podstatně zmenší zásah do svahu.
Dle ČSN 73 6101 není nutné zvětšovat počet jízdních pruhů do stoupání, pokud neklesne
rychlost návrhového pomalého vozidla pod 70 km/hod. Pokud se tak stane, je třeba posoudit
potřebu zvýšení počtu jízdních pruhů kapacitním výpočtem a budou případně navrženy pruhy
pro pomalá vozidla.
Veškeré dálniční křižovatky jsou mimoúrovňové (MÚK), příslušné parametry křižovatkových
větví i po rozšíření respektují požadavky ČSN 73 6102 "Projektování křižovatek na silničních
komunikacích".
Údaje o vstupech
Půda
Rozšíření dálnice mimo mosty se bude odehrávat v pěti možných variantách (viz výše – str.4).
1. v místech, kde je dálnice v úrovni okolního terénu, případně v malém zářezu či na malém
násypu, bude nutné provést zábor přilehlých pozemků v šířce cca 4 m,
2. v místech vyšších násypů bude na násypu postavena opěrná zídka, která umožní rozšíření
při zachování spodní části násypu,
3. v místech větších zářezů bude u dálnice postavena zárubní zeď, nad kterou zůstane
původní zářez nedotčen, skalní zářezy budou řešeny individuálně
Dočasné zábory pro rozšíření dálnice se předpokládají minimální – výstavba a přístup budou
probíhat po stávající vozovce.
Voda
Pro období výstavby se předpokládá, že bude k dispozici pitná voda ze stávajících odběrných
míst pitné vody v dotčeném k.ú., popř. bude zajištěna distribuce balené vody. V případě
napojení na stávající vodovodní řad budou podmínky odběru dohodnuty s Vodovody a
kanalizacemi. Její množství bude záviset na počtu pracovníků při uvažované spotřebě 2 l/den
a osobu. Tyto údaje budou známy až v případě výběru firmy, která bude stavbu realizovat.
V následném období běžného provozu stoupne úměrně spotřeba vody na přípravu směsí pro
zimní údržbu dálnice. Zdroje pro odběr této vody včetně povolení vodoprávního orgánu
zajišťuje příslušné středisko správy a údržby dálnice.
Surovinové zdroje
Pro násypový materiál do zemního tělesa bude využíván výkopek ze zářezových partií trasy.
Materiály potřebné pro konstrukci vozovek – beton, kamenivo těžené i drcené, živičné směsi,
obrubníky.
Materiály pro konstrukce mostů – základním materiálem je železobeton případně ocel, další
materiál závisí především na navržené konstrukci.
Materiály pro doplňková zařízení např. svodidla, zábradlí – ocel, železobeton.
Protihlukové zdi jsou uvažovány oboustranně pohltivé, zařazené minimálně do následujících
kategorií: dle ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle ČSN EN 1793-2
do kategorie B2 zvukové neprůzvučnosti, předpokládané materiály – železobeton, beton, ocel,
dřevo, sklo, plast.
Další materiály pro zřízení či opravu dálniční drenáže, elektrozařízení, osvětlení.
Při následném provozu je nutno počítat se zvýšenou spotřebou posypového materiálu zimní
údržby (NaCl) v množství cca 340 t/rok a se zvýšenou spotřebou pohonných hmot, olejů a
maziv pro mechanizmy údržby šestipruhové dálnice, odhadované množství cca 3 tuny pro
jeden stroj za rok.
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Energetické zdroje
Elektrická energie, plyn, voda atd. pro stavbu bude dodávána na základě smlouvy mezi
dodavatelem média a zhotovitelem stavby.
V době stavby budou k odběru elektrické energie zřizovány na staveništích přípojky – např.
od vzdušného vedení nízkého napětí závěsnými kabely, napojené na stávající distribuční síť
velmi vysokého napětí (v místech odběru budou instalovány transformátory). Provoz dálnice
nespotřebovává elektrickou energii (výjimkou je napájení systému S.O.S. a zásuvkových
skříní pro napojení mobilního výstražného zařízení u přejezdů středního dělícího pruhu,
spotřeba el. energie zanedbatelná).
V době výstavby by mohl být využíván pro vytápění objektů hlavních stavebních dvorů
zemní plyn, přiváděný středotlakým potrubím od nejbližší stávající regulační stanice.
V období provozu nebude v přímé souvislosti s oznamovaným záměrem plyn spotřebováván.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Samotný záměr řeší problémy vzrůstající dopravy na infrastrukturu a jeho konečný dopad
bude znamenat zlepšení dopravní situace.
Jakékoliv omezení provozu vyvolává na dálnici D1 poměrně velké problémy. To se projevuje
zejména při haváriích, které způsobí okamžitě kongesce, případně i zastavení dopravy. Při
výstavbě bude narušena doprava na dálnici D1 uzavřením některých pruhů vozovky
v upravovaném úseku, který může být dlouhý až několik kilometrů.
Stavba je rozdělena celkem na 19 úseků (délky 5-14 km). Jedná se až na jednu
výjimku o mezikřižovatkové úseky. Stavba v jednotlivých úsecích je s ohledem na vedení
veřejné dopravy rozfázovaná do 4 fází – fáze 0 až 3. Počet fází a hlavně způsob vedení
veřejné dopravy jsou dány šířkou stávající vozovky, stavební náplní a rozsahem
mostních objektů.
Úseky budou řešeny postupně během 5 let výstavby. Během stavby je pravděpodobné
zvýšené zatížení okolních komunikací.
Údaje o výstupech
Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Realizací stavby nevznikne bodový zdroj znečišťování ovzduší. Ani během výstavby nové
silnice se nepředpokládá vznik bodového zdroje.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Za plošný zdroj znečišťování ovzduší lze považovat záměr v době výstavby, zejména
v průběhu realizace zemních prací a dále při pokládce živičných povrchů. Celková plocha
plošného zdroje bude kromě plochy zařízení staveniště přibližně shodná s rozsahem trvalého a
dočasného záboru. Vzhledem k postupu výstavby však bude rozsah mnohem menší podle
stavebních etap a úseků.
Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach, který bude v průběhu výstavby uvolňován
především při manipulaci se zeminou a při pojezdech vozidel po nezpevněném terénu,
případně po znečištěných přístupových komunikacích.
Obdobně lze předpokládat znečištění přízemní vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny
těžkých stavebních mechanizmů) na plochách zařízení staveniště, resp. v místech větší
koncentrace stavebních prací (např. kolem mostních objektů), v horších případech i jako
důsledek špatné údržby manipulačních ploch a nedostatečné technologické kázně.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
V období běžného provozu (po dostavbě posuzovaného záměru), zůstane dálnice jako dosud
vlivem pojezdu motorových vozidel, liniovým zdrojem znečištění ovzduší.
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Celková současná produkce emisí ve sledovaném úseku Mirošovice – Kývalka dosahuje
v současnosti:
1. u oxidů dusíku více než 17 000 tun za rok
2. u oxidu uhelnatého cca 9 000 tun za rok
3. v případě částic PM10 cca 8 000 t.rok-1
4. u benzenu 55 t.rok-1
Do roku 2030 je očekáván výrazný pokles emisí vlivem obměny vozového parku, přesto i ve
výhledové situaci budou emise NOx, CO i PM10 u jednotlivých látek přesahovat 5 tis. tun
ročně.
Dle výsledků rozptylové studie budou emise NOx v roce 2020 (plánované uvedení do
provozu) cca 7 000 tun za rok, tedy o 10 000 tun méně než v roce 2007.
Odpadní vody
Splaškové odpadní vody
Ve fázi výstavby šestipruhu dálnice D1 budou vznikat splaškové odpadní vody pouze
v sociálním zařízení staveniště.
Množství dešťových vod
V období běžného provozu oznamovaného záměru budou odtékat z dálniční komunikace
hlavně srážkové vody.
Celkový roční odtok dešťových odpadních vod ze zpevněných ploch posuzovaného úseku
dálnice je 31 770 m3/rok.
Po rozšíření dálnice o jeden jízdní pruh v každém směru dojde ke zvýšení stávající zpevněné
plochy vozovky o 35%. Shodně s tím dojde i ke zvýšení množství dešťových vod odtékajících
z dálnice.
Veškerá dešťová voda ze zpevněných ploch dálnice bude odvedena do podélných
odvodňovacích zařízení dálnice. Voda nebude v žádném místě rozptylována volně
do okolního terénu, aby nedocházelo k vsakování a tím ovlivnění podzemních vod.
Před zaústěním do recipientu bude v souladu s dokumentací o hodnocení vlivů stavby na
životní prostředí navrženo bezpečnostní zařízení pro ochranu povrchových vod. Zvláštní
pozornost bude věnována části vedené v ochranném pásmu vodního díla Švihov a dalším
ochranným pásmům vodních zdrojů.
Podzemní vody
Stavba svým charakterem nepřináší přímé výstupy do podzemních vod. Prostřednictvím
odtoku srážkových vod z odvodňovacích zařízení dálnice do recipientů může v oblasti
příznivých geologických podmínek docházet k dotaci podzemních vod.
Odpady
Při výstavbě budou vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi,
jejichž množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem na ekonomickou efektivnost
stavby. Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby.
Značné množství odpadů vznikne při uvolnění území pro vlastní výstavbu, tzn. v demolicích
stávajících stavebních objektů, vybraných úseků stávajících vozovek a v přípravě podloží pro
zemní práce.
Na stavbě jinde využitelné materiály (štěrk, zemina, kamenivo, obrubníky apod., bez
nebezpečných látek) budou opětovně použity pro výstavbu nové komunikace nebo dočasně
uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné vrstvy budou použity na výrobu
recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce příslušné skupiny. Části kovových
konstrukcí budou předány k využití jako druhotná surovina.
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Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část materiálů vzniklých
z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.
Při dopravních haváriích lze očekávat vznik nebezpečných odpadů souvisejících s únikem
ropných látek při havárii při provozu vozidel. Následky havárií včetně likvidace
nebezpečných odpadů budou řešeny v souladu s havarijními plány, místo havárie bude
asanováno a kontaminované materiály (nebezpečné odpady) zneškodněn specializovanou
firmou.
Radioaktivní, elektromagnetické záření
V souvislosti s realizací oznamovaného záměru, tj. výstavbou a provozem po rozšířené
šestipruhové dálnici D1, nelze očekávat negativní projevy radioaktivních a
elektromagnetických jevů.
Riziko havárií
Při výstavbě
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších
technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít
k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.
Riziko havárií na objízdných trasách bude sníženo vhodnými dopravními opatřeními včetně
dopravního značení.
Při provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím
vozidel z vozovky obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastává
v případě havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky.
Hluk
Stavba leží v území, které je již dnes zatěžováno výraznými emisemi hluku z provozu na
dálnici D1 a souvisejících komunikacích. Na navýšení hlukového zatížení v období běžného
provozu v okolí trasy dálnice D1 se bude i ve výhledu podílet převážně očekávaný nárůst
intenzity dopravy, vlastní rozšíření jízdního profilu má vliv pouze na nejbližší okolí dálnice.
Výměnou stávajícího betonového povrchu na trase dálnice za povrch s nižší hlučností dojde
ke snížení valivého hluku vznikajícího při kontaktu pneumatik s povrchem vozovky. Dalším
přínosem na okolí bude vybudování vhodných protihlukových opatření na ochranu obytné
zástavby v okolí komunikace, která jsou v současnosti nedostatečná.
Vibrace
Posuzovaný úsek dálnice D1 v současné době nepůsobí a ani po rozšíření nebude působit jako
zdroj vibrací s přímým vlivem na obytnou zástavbu.
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp.
použitím speciálních technologií (ražení pilotů), příp. průjezdy těžkých nákladních
automobilů obytnou zástavbou (dopravní obsluha staveniště).
Zahájení výstavby
V současné době není stanoven závazný termín výstavby. Stavba bude probíhat postupně
podle určených úseků podle TES. Důležitým faktorem ovlivňujícím výstavbu bude snaha
o minimalizaci omezení dopravy. Jako optimální dobu lze předpokládat:
Zahájení výstavby 2015
Dokončení
2020
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Přínos realizace záměru
Hlavní přínos realizace záměru spočívá ve snížení zdravotních a bezpečnostních rizik proti
stávající komunikaci (vliv na obyvatelstvo zejména v oblasti hlukové zátěže, vliv na řidiče
a na dopravu) a přínosu v oblasti rozvoje zájmové oblasti (sociální a ekonomické
důsledky, rozvoj infrastruktury).
Dále realizace stavby bude mít pozitivní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod,
jelikož veškerá voda z povrchu dálnice bude podchycena a odvedena do nejbližšího
vhodného recipientu. Na všech výpustních profilech je umístěna norná stěna nebo dešťová
usazovací nádrž.
Přínosem záměru bude i zlepšení migrační prostupnosti a to jednak vybudováním
nových nadchodů sloužících pro migraci a jednak optimalizací šířky podchodu pod mostními
objekty tak, aby byly využitelné pro migraci živočichů. Vzhledem k délce hodnoceného
úseku není ve všech částech trasy odpovídající hustota těchto objektů tak, aby migrační
prostupnost trasy splňovala podmínky dané TP 180. Navržené objekty tak představují nutné
minimum pro zajištění migrace a snížení negativního vlivu dálnice na fragmentaci krajiny.
Jejich realizací však dojde k významnému zlepšení současného stavu.
Možné kumulativní vlivy
V úseku Praha (km 0,0) – Mirošovice (21,0) je již šestipruhové uspořádání zrealizováno,
v úseku Kývalka (km 182,0) – Brno je zkapacitnění na šestipruhové uspořádání ve fázi
projektové přípravy na dokumentacích k územnímu řízení. Realizací předkládaného záměru
bude dokončeno propojení Praha – Brno šestipruhovou dálnicí.
Podle sdělení ŘSD závod Brno je navrhována nová MÚK v prostoru Měšín, tento záměr bude
s rozšířením dálnice koordinován.
Možné přeshraniční vlivy
Plánovaný záměr se nachází mezi Mirošovicemi a Kývalkou, tedy ve značné vzdálenosti od
hranic sousedních států. Přeshraniční vlivy záměru nebyly zjištěny.
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3

Popis evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

3.1

Identifikace dotčených lokalit

Byly identifikovány lokality, které se nacházejí v blízkosti dálnice a které by mohly být
ovlivněny některými z vlivů uvedených v kapitole 2 (jedná se zejm. o vlivy v souvislosti se
stavbou). Vzhledem k charakteru plánovaného záměru a jeho možných dopadů byly
identifikovány následující dotčené lokality:
Evropsky významná lokalita Dolní Sázava (CZ 0213068) – dálnice D1 překonává
v současnosti území EVL přemostěním na 29. km ve Hvězdonicích. Záměr počítá
s rozšířením stávajícího přemostění. Sázava a její přítoky by mohly být dotčeny znečištěním
při stavebních pracích.
Evropsky významná lokalita Štěpánovský potok (CZ 0213076) – dálnice D1 v současné
době překonává území EVL mostem na 53. km. Záměr počítá s rozšířením stávajícího
přemostění. Štěpánovský potok by mohl být dotčen znečištěním při stavebních pracích.
Evropsky významná lokalita Želivka (CZ 0214016) – trasa dálnice D1 v současnosti kříží
území EVL na dvou místech – na 62. a 77. km. Jedná se o dvojí přemostění vodní nádrže
Švihov a terénní zářez tělesa dálnice. Realizací terénního zářezu bude dotčeno území EVL.
Evropsky významná lokalita Vysoký kámen u Smrčné (CZ 0610003) – území této EVL je
ze severovýchodu ohraničeno stávající trasou dálnice D1 na jejím 108. až 111. km. Stavební
práce budou realizovány přímo při okraji EVL.
Evropsky významná lokalita Šlapanka a Zlatý potok (CZ 0613332) území této EVL je
z jihozápadu ohraničeno stávající trasou dálnice D1 v jejím 114. km. Lokalita bude dotčena
především rušením v souvislosti se stavbou.
V souvislosti s provozem dálnice D1 je ovlivňována řada lokalit na území celé ČR
i v zahraničí, zejm. nitrifikací prostředí emisemi z dopravy a fragmentací krajiny významnou
migrační bariérou. Tyto vlivy však nebudou realizací záměru zkapacitnění dálnice dále
zhoršeny (naopak jsou navrhována opatření pro zlepšení stávající prostupnosti – viz s. 10).
Lokality soustavy Natura 2000 byly navrhovány až v době, kdy dálnice byla již dlouhou dobu
v provozu, není tedy možné tyto vlivy zvažovat v rámci tohoto hodnocení.
Je tedy možné konstatovat, že nebudou dotčeny žádné další evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.
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3.2

Popis dotčených evropsky významných lokalit

Název lokality: Dolní Sázava
Kód lokality: CZ 0213068
Rozloha lokality: 398,0326 ha
Lokalita je vymezena na dolním toku Sázavy mezi ústím Blanice do Sázavy a ústím Sázavy
do Vltavy včetně jejích náhonů. Řeka zde protéká Benešovskou pahorkatinou, která tvoří SZ
okraj Středočeské pahorkatiny, na východě zasahuje území do Vlašimské pahorkatiny.
Středně velká řeka teče většinou v hluboce zaříznutém údolí a je jen málo regulovaná. Tok je
poznamenán větším počtem jezů. Řeka se vyznačuje velkým množstvím mikrohabitatů,
dochází zde k střídání proudných úseků s kamenitým a štěrkovým dnem a delších pomalu
proudících úseků v nadjezí.
Složení ichtyofauny je relativně přirozené, odpovídá parmovému a cejnovému pásmu, některé
druhy jsou dosazeny sportovními rybáři.
V řece žijí populace vzácných druhů mlžů jako je škeble plochá Pseudanodonta complanata a
okružanka říční Sphaerium rivicola, velcí mlži jsou hostiteli nejmladších stádií hořavky
duhové.
Předměty ochrany
Velevrub tupý Unio crassus
Celkový areál jeho rozšíření je omezen na Evropu. V České republice tento kdysi nejhojnější
velevrub na většině území vyhynul. V současné době u nás existují perspektivní populace
pouze na krátkých úsecích několika toků: Javorka, Lukavecký potok, Lužnice a Nežárka,
Sázava, Klíčava, Odra, Vlašimská Blanice, Kyjovka, Dyje, Velička, Ohře.
Sázava představuje jednu z nejrozsáhlejších lokalit velevruba tupého Unio crassus v ČR.
Osidluje přirozené nebo přírodě blízké toky řek s poměrně nízkým znečištěním vody a
vhodným substrátem dna, kde se střídají regulované úseky s úseky přirozeného charakteru.
Podmínkou výskytu velevruba je bohaté zarybnění, které umožňuje jeho rozmnožování. Jeho
pohlaví jsou oddělená, v létě samice vypouští do vody velké množství larev (glochidií).
Larvy žijí určitou část života poloparazitickým způsobem na žábrách ryb. V našich
podmínkách jsou hostiteli larev perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus, jelec tloušť
Leuciscus cephalus, ježdík obecný Gymnocephalus cernuus, střevle potoční Phoxinus
phoxinus a vranka obecná Cottus gobio.
Tento zástupce velkých vodních mlžů se živí filtrací vodního planktonu. Velevrub tupý se
dožívá 10 až 15 let, v méně úživných (oligotrofních) tocích však může žít až 50 let.
Hlavní příčiny ohrožení velevruba tupého:
- znečištění vody – přesný vliv tohoto faktoru je předmětem řady studií, bylo prokázáno, že
např. dusičnany ovlivňují především rozmnožovací schopnosti živočicha.
- technické úpravy toků – k vývoji dospělců je nezbytná přítomnost dostatečně velkých
úseků toku s přirozenou strukturou dna a břehů zajišťující diverzitu mikrohabitatů.
Důležitá je především existence štěrkových lavic s různou zrnitostí, kde probíhá
postlarvální vývoj jedinců. Zpevňováním dna a břehů je zasažen klíčový segment biotopu
druhu, při provádění prací jsou jedinci přímo likvidováni.
- existence migračních bariér – tento faktor zasahuje především hostitele larválních stádií –
ryby. Jednotlivé části populace velevruba obývající tok jsou tak rozděleny a je omezena
jejich vnitrodruhová komunikace.
Z důvodu potenciálního ohrožení znečištěním ze stavby byl tento druh identifikován jako
dotčený.
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Hořavka duhová Rhodeus sericeus amarus
Kromě ostrovů a poloostrovů se v Evropě vyskytuje v širokém areálu od Francie až po dálný
východ po Ural a na sever od Alp a jihovýchod od jugoslávského Krasu a Dinárského pohoří,
chybí ve Skandinávii a na Pyrenejském polooostrově.
Výskyt na našem území je spíše ostrůvkovitý, ale zasahuje do všech hlavních povodí (Labe,
Odra, Morava).
Hořavka duhová je vázána na stojaté či pomalu proudící vody jako jsou rybníky, mrtvá
ramena, zátoky řek a zavodňovací kanály. Zde se vyskytuje i ve velkých počtech.
Zdržuje se v hejnech, za potravu jí slouží zelené a vláknité řasy, rozsivky a rostlinný detrit.
Podmínkou jejího výskytu je přítomnost vodních mlžů, jimž klade jikry do žaberní dutiny.
Může měřit maximálně 10 centimetrů, dožívá se maximálně pěti let.
Hořavka duhová je ohrožována poškozením vodního prostředí (odvodňování, vysušování,
znečištění), dále vzhledem k úzké vazbě na velké mlže nedostatkem možností rozmnožování
při úbytku hostitelů.
Nadjezí Sázavy u Týnce nad Sázavou (ř.km 16,9-20,9) obývá početná populace tohoto druhu.
Vzhledem k možnému znečištění vody (v Sázavě a dalších přítocích) způsobeném stavbou byl
tento druh identifikován jako dotčený.
Výskyt předmětů ochrany v EVL Dolní Sázava
Z nálezové databáze (AOPK ČR 2009) byla zjištěna řada nálezů dokumentující výskyt
velevruba a hořavky v různých úsecích toku. U velevruba tupého je odůvodněné
předpokládat, že výskyt je spojitý po celém toku, s vyšší koncentrací na vhodných místech
(štěrkové a bahnité náplavy). Pro výskyt hořavky duhové je klíčové nadjezí jezu u Týnce nad
Sázavou. Výskyt hořavky v celém toku zařazeném do EVL Dolní Sázava je spíše roztroušený.
Na mapě 1 je znázorněno křížení EVL a dálnice D1.
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Název lokality: Štěpánovský potok
Kód lokality: CZ 0213076
Rozloha lokality: 16,545 ha
Území zahrnuje dolní tok Štěpánovského potoka (od silnice č. 126 Trhový Štěpánov-Soutice)
a Dalkovického potoka (levostranný přítok Štěpánovského potoka) až po jejich soutok se
Sázavou. Jedná se o přirozené potoky s bohatě meandrujícím korytem v kopcovité krajině.
Lokalita leží v sv. části Vlašimské pahorkatiny, cca 10 km SV od Vlašimi.
Páteř lokality tvoří Štěpánovský potok, který se nachází v mělkém údolí. V toku dochází ke
střídání mělkých kamenitých úseků s klidnějšími partiemi s jemnými náplavy. Průměrný
průtok u ústí je 0,32 m3/s.
Rybí společenstvo tvoří pstruh obecný Salmo trutta, plotice obecná Rutilus rutilus, jelec
proudník Leuciscus leuciscus, jelec tloušť Leuciscus cephalus, střevle potoční Phoxinus
phoxinus, hrouzek obecný Gobio gobio, mřenka mramorovaná Barbatula barbatula a vranka
obecná Cottus gobio. Vyskytuje se zde také rak říční Astacus fluviatilis.
Obr. 2 Dálniční most překonávající EVL Štěpánovský potok

Předmět ochrany
Mihule potoční Lampetra planeri
Výskyt mihule potoční je omezen na severozápadní část Evropy. Na jihu dosahuje do
některých toků v západní části Apeninského poloostrova.
Česká republika tak tvoří východní hranici areálu druhu v povodí Labe a Odry, v povodí
Moravy se vyskytuje několik izolovaných lokalit.
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Štěpánovský a Dalkovský potok patří mezi nejvýznamnější a perspektivní toky s populací
mihule potoční v povodí Labe.
Mihule je neparazitický druh, který se vyskytuje pouze v čistých tekoucích vodách.
Podmínkou výskytu je přítomnost bahnitých a písčitých náplavů, ve kterých se vyvíjejí larvy
zvané minohy. Písčité a štěrkové dno využívají dospělci ke tření. Dospělí jedinci potravu
nepřijímají. Larvy se do své metamorfózy, která probíhá ve čtvrtém nebo pátém roce života,
živí jemným splavovaným detritem rostlinného i živočišného původu.
Hlavním faktorem ohrožení jsou nevhodné zásahy do struktury toku jako je napřimování toku
nebo zpevňování břehů, odtěžování náplavů apod. Mihule jsou ohroženy také znečištěním
vody přímo v toku i v celém povodí, dále nadměrnou rybí obsádkou.
Mihule potoční byla identifikována jako druh dotčený hodnoceným záměrem, a to především
ve fázi provádění stavby.
Výskyt předmětu ochrany v EVL Štěpánovský potok
Údaje nálezové databáze (AOPK ČR 2009) potvrzují, že mihule potoční se vyskytuje po
celém toku zařazeném do EVL.
Na mapě 2 je znázorněno křížení EVL a dálnice D1 a výskyt mihule potoční (AOPK ČR
2009).
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Název lokality: Želivka
Kód lokality: CZ 0214016
Rozloha lokality: 1329,2088 ha
Lokalita se nachází v okrese Benešov, zahrnuje celou údolní nádrž Švihov včetně přítoků a
území hadcového masivu na jejích březích. Území se rozkládá v S výběžku Křemešnické
vrchoviny při hranici s Vlašimskou pahorkatinou a Hornosázavskou pahorkatinou. Jedná se
o oblast mírně teplou, mírně vlhkou, s mírnou teplou zimou a dlouhým teplým suchým
létem. Z fytogeografického hlediska náleží území ke Střednímu Povltaví.
Nádrž představuje biotop s množstvím diferencovaných mikrohabitatů jako jsou například
mělké písečné pláže, úzké zátoky s litorální vegetací i hluboké partie (desítky metrů) pod
skalními útvary. V toku se vyskytují proudné úseky se štěrkokamenitým substrátem.
Hadcový masiv vytváří zejména na strmých březích přehradní nádrže nesouvislé skalní
výchozy, které jsou významnou částí lokality. K východu strmé svahy přechází v plošší
vrchol. Suchozemská část lokality je z velké části zalesněná, významný podíl tvoří
perialpidský hadcový bor (biotop L8.3), menší část tvoří smrkové a modřínové kultury. Na
skalnatých svazích nad přehradní nádrží, na hadcových skalkách a v jejich štěrbinách se
vyskytují společenstva svazů Asplenion serpentini a Asplenio cuneifolii-Armerion serpentini.
Lokalita je významná výskytem celostátně ohrožených druhů rostoucích na hadcích. Lze
jmenovat např. hvozdík kartouzek hadcový Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons,
sleziník hadcový Asplenium cuneifolium, trávnička hadcová Armeria vulgaris subsp.
serpentini, mochna Crantzova Potentilla crantzii, bělozářka větevnatá Anthericum ramosum,
vítod hořký Polygala amara subsp. brachyptera, penízek horský Thlaspi montanum.
Kuřička hadcová Minuartia smejkalii roste na hadcových skalách (plošiny a štěrbiny) nebo
v jejich blízkosti na mělkých skeletovitých půdách.
Lokalita hadcových borů má mezinárodní význam, byla navrhována k ochraně již
v 60. letech 20. století
Z ichtyofauny vodní nádrže dominují typické přehradní druhy jako jsou okoun říční Perca
fluviatilis, plotice obecná Rutilus rutilus nebo cejn velký Abramis brama. Z dravých ryb se
vedle bolena dravého objevuje hojně také štika obecná Esox lucius a candát obecný Sander
lucioperca. Údolní nádrž Švihov na řece Želivce a úsek toku nad nádrží představují
jedinečnou lokalitu pro stabilní rozmnožující se populaci bolena dravého.
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Obr. 3 Hadcový bor proťatý dálnicí v EVL Želivka

Obr. 4 Hadcový bor na svazích nad přehradní nádrží Švihov v EVL Želivka, v pozadí
dálniční most
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Předměty ochrany
Bolen dravý Aspius aspius
Jeho původní areál zahrnuje povodí spadající do úmoří Severního, Baltského, Černého a
Kaspického moře. Západní hranici jeho rozšíření tvoří povodí Labe. Na severu zasahuje jeho
areál až do jižní části Švédska a Finska a částečně do Norska východně od Osla. Na jihu a
jihovýchodě areál výskytu sahá do povodí Dunaje, ale vyskytuje se i v řekách Bulharska. Žije
v povodí Kaspického moře a Aralského jezera. Dále na východě se vyskytuje i v řekách
Tigris, Eufrat a Orontes.
V České republice původně osidloval dolní a střední úseky větších řek, v současné době se
vyskytuje též v řadě nádrží. Tento druh obývá povodí Labe, Odry i Moravy. Tento druh patří
k rybám, kterým je věnována intenzívní rybářská péče. Jejím následkem se rozšířil i do nádrží
a přehradních jezer.
Bolen dravý je kaprovitá ryba, jejímž původním prostředím jsou střední a dolní úseky větších
řek. V proudivých úsecích vyhledává hlubší místa, často se objevuje v podjezích. V mládí se
sdružuje do hejn, později se začíná živit dravě a vyskytuje se spíše samotářsky. Doba
rozmnožování tohoto druhu je v jarních měsících (duben, květen), tření probíhá v menších
skupinách v proudných úsecích řek se štěrkovým nebo štěrkopísčitým dnem.
Oblast Želivky patří mezi lokality, kde žije stabilní rozmnožující se populace bolena dravého.
Protože se jedná o vodárenskou nádrž s relativně přísným režimem, je hlavním nebezpečím
pro tuto populaci hospodaření s rybí obsádkou. Je zde nutné omezit vysoký konkurenční a
predační tlak a především dosazování jedinců bolena z nepůvodní populace. Dalším
ohrožujícím faktorem je regulace vodní hladiny. Měla by brát zřetel na přítomnost
chráněného druhu, především v době rozmnožování, kdy boleni táhnou do přítoků.
Nelze předpokládat ohrožení druhu znečištěním vody v souvislosti se stavbou, protože se
jedná o důležitou vodárenskou nádrž. Tento druh nebyl identifikován jako dotčený.
Netopýr černý Barbastella barbastellus
Areál netopýra černého zahrnuje Evropu, na severu po jižní Skandinávii, východní hranice
sahá ke Kavkazu. Obývá též Kanárské ostrovy a Maroko.
V České republice tento druh dosahuje nejvyšších populačních hustot v rámci areálu
rozšíření. Zimní nálezy pocházejí prakticky z celého území státu. Letní výskyt je vázán spíše
na členité či lesnaté oblasti středních a vyšších poloh, je však udáván i z lesů v nížinách.
Letní kolonie samic (10-80 ks) využívají zejména dutiny stromů, lze je však nalézt také za
okenicemi, v mysliveckých posedech apod. Na rozdíl od většiny ostatních našich netopýrů
rodí samice netopýra černého pravidelně dvě mláďata. Jako zimoviště slouží podzemní
prostory různých typů (štoly, jeskyně, bunkry, sklepy, chodby v hrázích vodních nádrží
apod.), kde tento druh vyhledává chladnější místa. Netopýr černý je štěrbinový druh, na
zimovištích lze však nalézt i visící shluky desítek až stovek jedinců. Maximální počet zjištěný
na zimovišti v ČR činí přes 1100 kusů. Potravu (malé motýly a dvoukřídlý hmyz) loví netopýr
černý nad vodou a podél lesních okrajů. O přesunech tohoto druhu nejsou k dispozici detailní
informace, je však schopen vykonávat poměrně dlouhé přelety (až 290 km). Nejvyšší stáří
netopýra černého zjištěné kroužkováním je 22 let .
Lokalita Želivka je významným zimovištěm druhu, populace obývá odvodňovací štoly.
Ohrožujícím faktorem jsou zde změny mikroklimatu ve štolách nebo omezení jejich
přístupnosti pro netopýra černého.
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá ovlivnění netopýra černého, nebyl
identifikován jako dotčený druh.
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Kuřička hadcová Minuartia smejkalii*
Kuřička hadcová je neoendemit jihovýchodní části Českého masivu, kromě České republiky
se nevyskytuje nikde jinde na světě. Jako nový druh byla popsána teprve v roce 1988.
Původně byly známy tři oblasti výskytu tohoto druhu (Borek u Chotěboře, hadce u Kamberka
a Dolnokralovické hadce). Na první lokalitě vyhynula kuřička již v 70. letech, z dříve
udávaných několika lokalit u Kamberka se do současnosti zachovala pouze jediná, osídlená
málo početnou populací (Hadce u Hrnčíř). Perspektivní je jen oblast Dolnokralovických
hadců, kde existuje několik subpopulací u Sedlice, Borovska a Bernartic (celkem
7 subpopulací – viz níže).
Kuřička je obligátním serpentinofytem (rostlina vázaná svým výskytem pouze na hadcový
podklad). Roste v polostínu na skalních plošinách, ve štěrbinách a na mělkých hadcových
půdách v rozvolněných porostech světlých borů. Nesnáší přílišné zastínění ani konkurenci
ostatních druhů, nejlépe se jí daří ve starších, rozvolněných různověkých borech. Zahuštění
porostu po obnově lesa (nadměrný zástin ve výsadbě mladých dřevin) nebo naopak velké
prosvětlení (vyvolávající růst konkurenčně schopnějších bylin) způsobuje pozvolné
zmenšování až zánik populací tohoto vzácného druhu. Vzhledem ke specifickým nárokům
kuřičky na živiny je možnost rozšíření druhu na nová stanoviště značně omezena (v roce 2008
však došlo k rozšíření na nové skalky na vzdálenost cca 70 m – Pánková 2008).
Lokalita hadcových borů u Želivky je jedinou perspektivní lokalitou kuřičky hadcové, jedná
se o nejživotaschopnější populaci tohoto endemického druhu, představuje cca 60% celého
výskytu v ČR. Část populace tohoto druhu byla zaplavena po vybudování přehradní nádrže
počátkem 70. let 20. století, menší část byla poškozena při výstavbě dálničního mostu.
V roce 2008 došlo k mírnému zlepšení stavu, došlo ke zvýšení počtu jedinců na většině lokalit
(Pánková 2008).
S ohledem na kritický stav populace v ČR je navrhován záchranný program, jehož součástí je
i výzkum množení druhu v kultuře, posilování populací a pravidelné monitorování.
Jedná se o prioritní evropsky významný druh.
Z důvodu potenciálního zásahu do blízkosti stanoviště druhu byla kuřička hadcová určená
jako druh dotčený.
Obr. 5 Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)

Výskyt kuřičky hadcové v EVL Želivka
Na mapě 3 je znázorněno křížení EVL a dálnice D1 a výskyt kuřičky hadcové v blízkosti
dálnice (Pánková 2008).
Celá oblast Dolnokralovických hadců a hadců u Bernartic leží v blízkém okolí dálnice D1
(v okruhu cca 3,5 km), může být ovlivněna nepřímými vlivy záměru (nitrifikace, šíření
nepůvodních druhů). Z celkových 7 subpopulací (Dolnokralovické hadce I-V a hadce u
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Bernartic I-II) se nejblíže dálnici nacházejí DH I, II, III a IV (viz mapa 3). Početnost všech
subpopulací v EVL Želivka, tedy Dolnokralovických hadců a hadců u Bernartic, je uvedena
v tabulce 1. Celkově se jedná o 466 trsů. (Pozn.: populace mimo EVL Želivka, hadce
u Hrnčíř, zahrnuje 33 trsů, nachází se cca 20 km od dálnice D1, nebude záměrem ovlivněna).
Výskyt kuřičky je izolovaný na skalkách v borovém lese, nejblíže cca 50 m od dálnice.
V minulosti byla kuřička zaznamenána plošně v návaznosti na dálnici D1 z obou stran
(Klaudisová, Pešout 2000 in AOPK ČR 2009), nejsou však k dispozici přesné zákresy trsů.
Přímo na terénním zářezu dálničního tělesa však v současné době výskyt nebyl zjištěn.
V současné době je populace v EVL Želivka relativně stabilní, v roce 2008 došlo i ke zlepšení
stavu (viz tab. 1)
Tab. 1 Počet jedinců v letech 2007 a 2008 (Pánková 2008)
2007
11
75
92
14
98
3

Dolnokralovické hadce I
Dolnokralovické hadce II
Dolnokralovické hadce III
Dolnokralovické hadce IV
Dolnokralovické hadce V
Hadce u Bernartic I
Hadce u Bernartic II

I

IV
III
II
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2008
14
172
103
44
25
106
2
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Název lokality: Vysoký kámen u Smrčné
Kód lokality: CZ 0610003
Rozloha lokality: 242.0996 ha
Lokalita zahrnuje část lesního komplexu na jednom z výraznějších vrcholů Křemešnické
vrchoviny cca 7 km S od města Jihlava, na hřbetu masivu Vysokého kamene J dálnice D1.
Území tvoří mírné svahy orientované většinou k jihu nebo k severu.
Dominuje zde vegetace květnatých bučin L5.1 (as. Dentario enneaphylli-Fagetum a Festuco
altissimae-Fagetum), která postupně přechází do vegetace suťových lesů L4 z ranku as.
Lunario-Aceretum a do fragmentů údolních jasanovo-olšových luhů L2.2 na prameništích.
Skalní výchozy hostí štěrbinovou vegetaci silikátových skal a drolin S1.2 (HypnoPolypodion). Porosty květnatých bučin se ve vymezeném území nacházejí v celé škále
reprezentativnosti a zachovalosti. Na zachovalé porosty květnatých bučin a suťových lesů
jsou vázané ohrožené druhy jako měsíčnice vytrvalá Lunaria rediviva, česnek medvědí Allium
ursinum, kyčelnice devítilistá Dentaria enneaphyllos a jiné lesní druhy, jejichž lokality jsou v
této části Českomoravské vrchoviny relativně vzácné. Zajímavý je výskyt druhu řeřišnice
trojlistá Cardamine trifolia při areálové hranici.
Je zde chráněn jeden z mála rozsáhlejších a relativně zachovalých komplexů květnatých bučin
a suťových lesů na Českomoravské vysočině, území se značným potenciálem pro spontánní
obnovu přírodě blízkého listnatého lesa. Celý komplex je však proťatý dálnicí D1.
Obr. 6 EVL Vysoký kámen u Smrčné sahající až k tělesu dálnice
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Předměty ochrany
Předmětem ochrany této EVL jsou následující stanoviště:
Stanoviště Název

Rozloha (ha)

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

0,4630

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

1,2496

91E0*

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

5,1171

184,5255

* označena prioritní stanoviště

EVL se nachází v těsné návaznosti na D1, délka hranice EVL s dálnicí je cca 3 km. Dle vrstvy
mapování biotopů (AOPK ČR, 2007) byl zjištěn výskyt stanovišť zejm. v blízkosti dálnice, tj.
v pásu cca 10 m podél dálnice.
Jediný výskyt stanoviště 8220 a 9180 v rámci EVL se nachází na vrcholu Vysoký kámen.
Jedná se o reprezentativní maloplošný výskyt. Leží ve vzdálenosti cca 400 m od dálnice.
Rozšíření dálnice se nijak nedotkne těchto stanovišť, a to ani přímým záborem ani
prostřednictvím přenosu složkami životního prostředí.
Stanoviště 9130 v EVL plošně převládá, kvalitní výskyty se nacházejí i v těsné blízkosti
dálnice. Vzhledem k jejich ohrožení přímým záborem (celkem cca 1 ha) bylo stanoviště 9130
identifikováno jako dotčené.
Stanoviště 91E0 v EVL se nachází v těsné blízkosti dálnice – 2 méně reprezentativní výskyty
prameništních olšin. Vzhledem k jejich ohrožení přímým záborem (celkem cca 0,05 ha) bylo
stanoviště 91E0 identifikováno jako dotčené.
Na mapě 4 je znázorněn výskyt stanovišť v EVL Vysoký kámen u Smrčné, v tabulce 2 je pak
uveden popis segmentů (tučně jsou vyznačeny segmenty přiléhající k dálnici). Biotopy jsou
uváděny dle Katalogu biotopů (Chytrý et al. 2001, jejich charakteristiky dle metodiky
mapování biotopů (Guth 2001).
Stanoviště 9130 je zaznamenáno jako biotop L5.1 (květnaté bučiny), stanoviště 91E0* jako
biotop L2.2 (údolní jasanovo-olšové luhy).
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Tab. 2 Popis segmentů v EVL Vysoký kámen u Smrčné
Č.

Bio1

Bio2 Bio3 %

%

%

Datum

Poznámka

14 L2.2B

0

0

0S C C

1.7.2001 prameništní, kaliště, Alnus incana, A. glutinosa, hojně Urtica dioica

15 L2.2B

0

0

0S A B

1.7.2001 Carici remotae-Fraxinetum

16 L2.2A

0

0

0S C B

1.7.2001 vydatné prameniště s olšemi, Dm Cardamine trifolia

22 X9A

0

0

0

1.7.2001 Picea abies

23 X9A

0

0

0

1.7.2001 Picea abies

0S B A

Festuco altissimae-Fagetum, Dentario enneaphyllii-Fagetum,
nálet Fagus sylvatica, Festuca altissima, Oxalis acetosella,
Paris quadrifolia, Polygonatum verticillatum, Dryoptris filix1.7.2001 mas, Acer pseudopl

29 L5.1

0

0

30 L5.1

0

0

0S B A

Festuco altissimae-Fagetm, Dentario enneaphyllii-Fagetum,
Tilia, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Hordelymus
europaeus, Galium odoratum, Sanicula europaea, Viola
1.7.2001 reichenbachiana, Galeobdolon m

31 L5.1

0

0

0S B B

Galium odoratum, Asarum europaeum, Galeobdolon monanum,
1.7.2001 Paris quadrifolia

50

50

0S C B

Festuca altissima, Oxalis acetosella, Galium odoratum, silný nálet
1.7.2001 buku

0S C B

Festuco altissimae-Fagetum, Galium odoraum, Asarum
europaeum, Festuca altissima, Galium rotundifolium, hojný nálet
1.7.2001 buku

32 L5.1

33 L5.1

X9A

50

50

34 L5.1

0

0

0S B A

1.7.2001 Dentario enneaphyllii-Fagetum, hudší, v PP Vysoký kámen

36 L5.1

0

0

0S C C

1.7.2001 E1 chudé, Asarum europaeum, Festuca altissima

60

40

0S C C

1.7.2001 téměř Fagetum nudum, probírka buku ve prospích smrku!!!

0

0

0S C B

chudší Festuco altissimae-Fagetum, Tilia platyphyllos,
1.7.2001 Cardamine trifolia, Picea abies 20%

0S B B

Cardamine trifolia až 70%, Daphne mezereum, Asarum
europaeum, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Festuca
altissima, Hordelymus europaeus, Acer pseudoplatanus,
1.7.2001 Fraxinus excelsior

37 L5.1
38 L5.1

39 L5.1

X9A

X9A

0

0
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Č.

Bio1

Bio2 Bio3 %

%

%

Datum

40 L5.1

0

0

0S B B

Poznámka
Cardamine trifolia (méní než segment 39), Festuca altissima,
Galium rotundifolium, Oxalis acetosella, vtroušeně Picea
1.7.2001 abies

52 X10

0

0

0

1.7.2001 buky 10let, vtroušeně Picea abies

0S C B

jasenina, Alnus glutinosa, sušší typ, Festuca gigantea, Senecio
ovatus, Deschampsia caespitosa, Carex remota, C. sylvatca,
Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, Stachys sylvatica,
1.7.2001 Athyrium filix-fe

55 L2.2A

0

0

67 L2.2B

0

0

0S B B

21.9.2005 Alnus glutinosa, su

68 L5.1

X9A

65

35

0S D C

1.7.2001 Oxalis acetosella, Festuca altissima málo, mladé porosty

69 L5.1

X9A

50

50

0S D C

1.7.2001 Fagetum nudum

0

0

0

1.7.2001 oplocenka Fagus sylvatica

71 X10
80 L5.1

L4

S1.2

70

20 10 P A A

Dentario enneaphyllii-Fagetum, Dentaria enneaphyllos, Daphne
1.7.2001 mezereum

81 L5.1

0

0

0R B A

1.7.2001 Dentario enneaphyllii-Fagetum, chudší, v PP Vysoký kámen

82 L4

0

0

0S B B

mírný svah, Allium ursnum, Lunaria rediviva, Acer pseudoplatanus,
1.7.2001 Fagus sylvatica

0S D C

1.7.2001 E1 chybí

83 L5.1

50

50

84 X9A

X9A

0

0

0

1.7.2001 cca 10let Picea abies, ožrané, krmelec, posed

85 X9A

0

0

0

1.7.2001 Picea abies

0R A B

Festuco altissimae-Fagetum, mírně roztěženo, podrost 30leté
Fagus sylvatica, nestejnověké, Festuca altissima, Galium
odoratum, Mercurialis perennis, Senecio ovatus, Milium effusum,
1.7.2001 Viola reichenbachia

86 L5.1

0

0

87 L5.1

0

0

0R D C

staré Fagus sylvatica 20%, Festuco altissimae-Fagetum,
Calamagrostis arundinacea, oplocenky s náletem Larix decidua a
1.7.2001 Picea abies

88 X9A

0

0

0

Picea abies, bohatý nálet Fagus sylvatica, Festuca altissima,
1.7.2001 Fagus sylvatica 10%

89 X9A

0

0

0

Picea abies, bohatř nálet Fagus sylvatica, Festuca altissima,
1.7.2001 Fagus sylvatica 10%

0S B B

Cardamine trifolia až 70%, Daphne mezereum, Asarum europaem,
Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Festuca altissima, Hordelymus
europaeus, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Festuco
1.7.2001 altissimae-

0S C C

Dentario enneaphyllii-Fagetum, 20% Picea abies, E1 chudší,
Cardamine trifolia, Galium odoratum, Oxalis acetosella,
1.7.2001 Hordelymus europaeus, Festuca altissima, Dryopteris filix-mas

0S A A

Dentario enneaphyllii-Fagetum, Fagus sylvatica, Tilia platyphyllos,
T. cordata, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Gagea lutea,
1.7.2001 Corydalis cava, Daphne mezereum

90 L5.1

0

91 L5.1

0

0

0

92 L5.1

0

0

93 L5.1

0

0

0S B A

1.7.2001 Dentario enneaphyllii-Fagetum, Tilia platyphyllos, Tilia cordata

94 L2.2A

0

0

0S C B

1.7.2001 studánka, Alnus glutinosa, prameništní, Allium ursinum

95 L2.2B

0

0

0S B C

96 L5.1

0

0

0S B B

Festuco altissimae-Fagetum, Cardamine trifolia, Festuca altissima,
1.7.2001 Galium odoratum, Oxalis acetosella, mnoho náletu Fagus sylvatica

97 L5.1

0

0

0S C C

35% Picea abies, Festuco altissimae-Fagetum, částečně
1.7.2001 roztěženo, mnoho Fagus sylvatica z náletu

98 L5.1

0

0

0S D C

1.7.2001 mladé, Fagetum nudum

99 L5.1

0

0

0S C C

1.7.2001 40-50 let, Festuco altissimae-Fagetum, E1 chudé

100 X9A

0

0

0

1.7.2001 Picea abies

101 L5.1

0

0

0S D C

Festuco altissimae-Fagetum, Dm Calamagrostis arundinacea, 40%
1.7.2001 Picea abies, nálet Fagus sylvatica

50

50

0S D C

1.7.2001 Fagetum nudum

0

0

0S B C

Festuco altissimae-Fagetum, bohaté, na vrcholku lipina, Festuca
1.7.2001 altissima, Oxalis acetosella, Asarum europaeum, Picea abies 25%

0S C B

Festuco altissimae-Fagetum, chudé, 40let, Festuca altissima,
Calamagrostis arundinacea, Galium odoratum, Oxalis acetosella,
1.7.2001 posed, krmítko

102 L5.1
103 L5.1

104 L5.1

X9A

0

0

21.9.2005 Alnus glutinosa, prameni
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Č.

Bio1

105 L5.1

Bio2 Bio3 %
X9A

%

%

60

40

106 X9A

0

107 L5.1

Datum

Poznámka

0S C C

1.7.2001 Festuco altissimae-Fagetum, starř les

0

0

1.7.2001 Picea abies

0

0

0S C C

Festuco altissimae-Fagetum, prokáceno, ponechán 15letř
1.7.2001 nálet, E1 chudší

108 X9A

0

0

0

1.7.2001 Picea abies

109 L2.2A

0

0

0S A A

prameništní, Dm Fraxnus excelsior, Carex remota, Carex sylvatica,
1.7.2001 Brachypodium sylvaticum

110 L2.2B

0

0

0S B C

21.9.2005 s Fraxinus excelsior, prameni

111 L2.2B

0

0

0S A C

21.9.2005 poto

112 L2.2A

0

0

0S C B

113 L2.2B

0

0

0S B B

21.9.2005 prameniště
21.9.2005 Alnus glutinosa, vtrou

114 L2.2A
115 L5.1

X9A

116 L2.2A
117 X9A

0

0

0S C B

60

40

0S D C

0
0

0
0

0S C B
0

118 L5.1

0

0

0S B B

119 X9A

0

0

0

120 L2.2B

0

0

0S A C

1.7.2001 potoŔní

1.7.2001 Fagetum nudum
prameništní s Fraxinus excelsior, Chaerophyllum hirsutum,
Carex sylvatica, Ajuga reptans, Asarum europaeum, Stachys
1.7.2001 sylvatica, Crepis paludosa
1.7.2001 Picea abies
Festuco altissimae-Fagetum až Dentario enneaphyllii-Fagetum,
kvítnaté, Fagus sylvatica, Tlia cordata, T. platyphyllos, vtroušení
1.7.2001 fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus
1.7.2001 Picea abies, vtroušení Fagus sylvatica
21.9.2005 Acer pseudoplatanus roztrou

121 L5.1

X9A

50

50

0S C C

1.7.2001 Festuco altissimae-Fagetum, mnoho náletu Fagus sylvatica

122 L5.1

X9A

60

40

0S C C

1.7.2001 Festuco altissimae-Fagetum

123 X9A

0

0

0

1.7.2001 Picea abies, vtroušení Fagus sylvatica

124 X9A

0

0

0

125 L2.2B

0

0

0S C C

126 L5.1

0

0

0S B B

Festuco altissimae-Fagetum, pěkné, 1 místo s Dentaria
1.7.2001 enneaphyllos

70

30

0S C C

1.7.2001 Festuco altissimae-Fagetum

128 L5.1

0

0

0S C C

vtroušeně skupiny Picea abies, Oxalis acetosella, Asarum
1.7.2001 europaeum, Mercurialis perennis, Anemone nemorosa

129 L2.2A

0

0

0S A A

130 L2.2B

0

0

0S A C

127 L5.1

131 L5.1

X9A

X9A

1.7.2001 Picea abies, 20% Fagus sylvatica
21.9.2005 prameni

1.7.2001 Carex remota, C. sylvatica, Petasites albus, Lysimahia vulgaris
21.9.2005

50

50

0S C C

1.7.2001 Festuco altissimae-Fagetum

135 X9A

0

0

0

1.7.2001 Picea abies

161 L5.1

0

0

0S B A

chudší Dentario enneaphyllii-Fagetum, vtroušené picea abies letos
1.7.2001 vykáceny, Festuco altssimae-Fagetum, Dentaria enneaohyllos

162 L5.1

0

0

0S B A

1.7.2001 Festuco altssimae-Fagetum na Ptačím vrchu

163 L5.1

0

0

0S C C

1.7.2001 Festuco altissimae-fagetum, více Picea abies

165 L5.1

70

30

0S C C

1.7.2001 Festuco altissimae-Fagetum, chudší podrost

166 L5.1

0

0

0S C C

1.7.2001 E1 druhoví chudé, vtroušení Picea abies

168 X9A

0

0

0

1.7.2001 Picea abies, Pseudotsuga menziesii

191 L5.1

0

0

0S D C

10-15 let, po vykácení picea abies, Allium ursinum, Abies alba,
1.7.2001 Festuco altissimae-Fagetum

194 X9A

0

0

0

1.7.2001 Picea abies 15let

195 L5.1

0

0

0P A A

Fagus sylvatica, Tilia platyphyllos, Allium ursinum, Daphne
1.7.2001 mezereum

60

40

0S C C

1.7.2001 téměř Fagetum nudum, probírka buku ve prospích smrku!!!

0

0

0S C C

1.7.2001 E1 chudé, Asarum europaeum, Festuca altissima

378 L5.1
379 L5.1

X9A

X9A
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Název lokality: Šlapanka a Zlatý potok
Kód lokality: CZ0613332
Rozloha lokality: 245,3877 ha
EVL zahrnuje povodí řeky Šlapanky od Polné po Havlíčkův Brod a Zlatého potoka od
Stříteže po soutok se Šlapankou v centrální části Vysočiny. Oba toky zde protékají jižní částí
Hornosázavské pahorkatiny v podcelku Jihlavsko-sázavská brázda.
EVL je jedna z významných a vysoce hodnotných lokalit trvalého výskytu Lutra lutra na
Vysočině. Jedná se o vodní toky důležité z hlediska komunikace mezi povodím Jihlavy a
Sázavy.
Chráněn je zde vodní tok meandrující v zemědělsky intenzivně využívané krajině s malými
lesními celky. Vegetaci lemující koryto představují především rákosiny eutrofních stojatých
vod M1.1 či porosty vysokých ostřic M1.7. V širším okolí toku jsou velmi časté mezofilní
ovsíkové louky T1.1 a na nich roztroušeně rostoucí mokřadní vrbiny K1 a vrbiny hlinitých a
písčitých náplavů K2.1. Lesní vegetaci zde ostrůvkovitě zastupují údolní jasanovo-olšové
luhy L2.2.
Lokalita je potenciálně ohrožená nešetrnými zásahy do toku, případně znečištěním vody.
Předmět ochrany, jímž je vydra říční, je ohrožen především nezákonným pronásledováním a
vysokou mortalitou v místech křížení s komunikacemi. Území je v několika místech kříženo
místními komunikacemi, které frekvencí provozu nepatří mezi rizikové. Převážná část území
je sledována paralelně železniční tratí Havlíčkův Brod – Jihlava, jejíž případné úpravy by
mohly negativně ovlivnit charakter.
Předmět ochrany
Vydra říční Lutra lutra
Původní rozšíření vydry zahrnovalo celou Evropu, v Asii severní hranici areálu tvoří polární
kruh, na východ zasahovala na Japonské ostrovy, na jihovýchodě Asie sahá disjunktivním
areálem na jih Indického poloostrova a Srí Lanku, zasahuje i na sever Afriky.
V rámci České republiky existuje několik oblastí, které jsou vydrou trvale obývány. Na
zbytku území se vyskytuje pouze přechodně nebo vůbec. Vydra trvale žije v jižních a
jihozápadních Čechách, v přiléhající části středních Čech a na Českomoravské vysočině.
Dalším důležitým územím jsou Beskydy, Labské pískovce a povodí Ploučnice.
Vydra říční je ohrožována řadou faktorů, jejichž význam se v průběhu let mění. Do první
poloviny 20. století bylo hlavním ohrožujícím vlivem přímé pronásledování ze strany
člověka. Od šedesátých let limituje stavy vyder především znečištění prostředí cizorodými
látkami (zejména látky na bázi PCB) a přímé ničení prostředí regulacemi a technickými
úpravami toků. V souvislosti s celkovým zlepšením kvality vod v 90. letech 20. století začala
populace vydry postupně zvyšovat početnost a osídlovat původní areál rozšíření a jednotlivé
populace se začaly vzájemně propojovat.
V současnosti vzrůstá význam dalších faktorů, především zabíjení vyder na komunikacích a
hlavně nelegální lov, kterým se zejména vlastníci rybníků snaží řešit škody, které vydra
působí na rybí obsádce.
V EVL Šlapanka a Zlatý potok žije cca 1-10 jedinců vydry. Biotopem je zde přírodní tok
řeky s mokřadní nivou a bohatým vegetačním doprovodem a hojným zarybněním. Území
EVL je důležitým koridorem pro migraci druhu a jeho další rozšiřování.
Vzhledem k vysokému riziku zabíjení vyder při migraci byl druh identifikován jako dotčený.
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Výskyt předmětu ochrany v EVL Šlapanka a Zlatý potok
Údaje nálezové databáze (AOPK ČR 2009) potvrzují, že vydra se dlouhodobě vyskytuje
v EVL Šlapanka a Zlatý potok (údaje pochází z let 1997, 2002, 2006). Vzhledem k vysoké
mobilitě je možné předpokládat výskyt na území celé EVL i v její blízkosti.
Na mapě 5 je znázorněna pozice EVL v blízkosti dálnice D1.
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V tabulce 3 je uveden souhrnný přehled dotčených předmětů ochrany, společně s hodnocením
stavu z hlediska ochrany v ČR dle hodnotící zprávy (Dušek et al. 2007). K tomuto
kvalitativnímu parametru je přihlíženo při hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany
– nepříznivý stav znamená zvýšené ohrožení záměrem a hodnocení vlivů záměru je pak
přísnější.
Tab. 3 Souhrnná tabulka dotčených předmětů ochrany
Předmět ochrany

Dotčená EVL

Stav předmětu ochrany v ČR**

Velevrub tupý Unio
crassus

Dolní Sázava

nepříznivý

Hořavka duhová Rhodeus
sericeus amarus

Dolní Sázava

nepříznivý

Mihule potoční Lampetra
planeri

Štěpánovský potok

méně příznivý

Kuřička hadcová
Minuartia smejkalii*

Želivka

nepříznivý

Stanoviště 9130

Vysoký kámen u Smrčné

nepříznivý

Stanoviště 91E0*

Vysoký kámen u Smrčné

nepříznivý

Vydra říční Lutra lutra

Šlapanka a Zlatý potok

příznivý

* označeny prioritní předměty ochrany
** stav z hlediska ochrany dle hodnotící zprávy (Dušek et al. 2007)
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4

Vyhodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality

4.1

Vyhodnocení úplnosti podkladů

Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady:
• oznámení záměru
• dokumentace záměru (včetně hlukové a rozptylové studie)
• shrnutí netechnického rázu
• orientační mapový zákres záměru
V září-říjnu 2007 byly provedeny terénní návštěvy dotčených lokalit. Proběhly odborné
konzultace pro zjištění výskytu předmětů ochrany (Mgr. Jan Dušek, Mgr. Adriana
Havlíčková, Ing. Mgr. Martin Klaudys). Výskyt druhů živočichů a rostlin byl zjištěn dle údajů
poskytnutých z databáze druhů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR, 2009).
Lokalita výskytu kuřičky hadcové byla navštívena na podzim 2007 spolu se zástupci Správy
chráněné krajinné oblasti Blaník (Mgr. Adriana Havlíčková, Ing. Jiří Pokorný) zjištěna oblast
výskytu druhu. Pro potřeby hodnocení též byly poskytnuty výsledky monitoringu tohoto
druhu (Pánková 2008). Výskyt stanovišť byl zjištěn dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR,
2007) a ověřen terénním šetřením v září 2007. Stav z hlediska ochrany v ČR byl zjištěn dle
hodnotící zprávy (Dušek et al. 2007).
Pro provedení tohoto hodnocení byly tyto podklady shledány jako dostatečné.
4.2

Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany

Vyhodnocení významnosti vlivů probíhá podle následující stupnice.
Tab. 4 Stupnice pro hodnocení významnosti vlivů
Hodnota Termín
-2
Významně
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat
pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu
nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Vyhodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany
Z vlivů záměru na životní prostředí uvedených v kapitole 2 byly vybrány vlivy, která má
záměr na dotčené předměty ochrany. Byla vyhodnocena významnost těchto vlivů.
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Tab. 5 Hodnocení významnosti vlivů na dotčené předměty ochrany
Př.ochrany
Velevrub
tupý Unio
crassus

Vliv záměru
Znečištění vody
(stavební práce –
rozšíření mostů,
dešťová voda,
riziko havárií)

Vliv

-1

Hořavka
duhová
Rhodeus
sericeus
amarus

Znečištění vody
(stavební práce –
rozšíření mostů,
dešťová voda,
riziko havárií)

-1

Komentář
V průběhu realizace stavby může dojít ke znečištění vody
v Sázavě, Blanici a dalších přítocích. Jedná se především
o možnou kontaminaci vodoteče smyvy z mechanického
narušení půdního krytu stavební technikou. Dále není
možné zcela vyloučit riziko havárie.
Dalším problémem může být zaústění svedené dešťové
vody (kterých po rozšíření dálnice přibude cca o 35%) do
recipientu a havárie při provozu dálnice.
Znečištěním vody by došlo k ovlivnění celé populace
velevruba níže po toku od místa znečištění (nejspíše tedy
v místě rozšiřování mostního objektu na 29.km
u Hvězdonic – tedy cca 2/3 délky toku zahrnutého do
EVL).
Vliv záměru na velevruba tupého je hodnocen jako mírně
negativní vzhledem k tomu, že se jedná o vlivy
potenciální, kterým bude maximálně předcházeno a budou
přijata opatření pro případnou nápravu (asanace havárií
apod.).
Při přestavbě mostu je třeba specifikovat přesné technické
řešení např. umístění staveniště, ochranu před
potenciálními úniky látek ze stavebních strojů apod. Je
nutné vyloučit zásah do koryt toků a eliminovat možnost
znečištění vody.
V průběhu realizace stavby může dojít ke znečištění vody
v Sázavě, Blanici a dalších přítocích. Jedná se především
o možnou kontaminaci vodoteče smyvy z mechanického
narušení půdního krytu stavební technikou. Dále není
možné zcela vyloučit riziko havárie.
Dalším problémem může být zaústění svedené dešťové
vody (kterých po rozšíření dálnice přibude cca o 35%,) do
recipientu a dále havárie při provozu dálnice.
Znečištěním vody by došlo k ovlivnění populace hořavky
níže po toku od místa znečištění. Místa pravidelného
výskytu hořavky jsou cca 20 km vzdálena, je
pravděpodobné, že dojde ke značnému naředění
případných znečišťujících látek. Výskyt hořavky přímo
v místě křížení D1 a EVL Dolní Sázava u Hvězdonic je
spíše roztroušený a nemá pro existenci populace zásadní
význam. Je však nutné zachovat migrační prostupnost
toku.
Vliv záměru na hořavku duhovou je hodnocen jako mírně
negativní vzhledem ke vzdálenosti míst klíčových pro
výskyt hořavky od zdroje znečištění a vzhledem k tomu,
že se jedná o vlivy potenciální, kterým bude maximálně
předcházeno a budou přijata opatření pro případnou
nápravu (asanace havárií apod.).
Při přestavbě mostu je třeba specifikovat přesné technické
řešení např. umístění staveniště, ochranu před
potenciálními úniky látek ze stavebních strojů apod. Je
nutné vyloučit zásah do koryt toků a eliminovat možnost
znečištění vody.
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Př.ochrany

Vliv záměru

Mihule
potoční
Lampetra
planeri

Znečištění vody
(stavební práce –
rozšíření mostů,
dešťová voda,
riziko havárií)

Kuřička
hadcová
Minuartia
smejkalii

Vliv

Komentář

-1

V průběhu realizace stavby může dojít ke znečištění vody
ve Štěpánovském potoce. Jedná se především o možnou
kontaminaci vodoteče smyvy z mechanického narušení
půdního krytu stavební technikou. Dále není možné zcela
vyloučit riziko havárie.
Dalším problémem může být zaústění svedené dešťové
vody (kterých po rozšíření dálnice přibude cca o 35%) do
recipientu a havárie při provozu dálnice.
Znečištěním vody by došlo k ovlivnění celé populace
mihule níže po toku od místa znečištění (tedy od místa
rozšiřování mostního objektu na 53.km) – tedy cca 30%
z celkové délky toku obývaného mihulí v EVL.
Vliv záměru na mihuli potoční je hodnocen jako mírně
negativní vzhledem k tomu, že se jedná o vlivy
potenciální, kterým bude maximálně předcházeno a budou
přijata opatření pro případnou nápravu (asanace havárií
apod.).
Při přestavbě mostu je třeba specifikovat přesné technické
řešení např. umístění staveniště, ochranu před
potenciálními úniky látek ze stavebních strojů apod.

-1

Druh se vyskytuje na skalkách v boru nejblíže cca 50 m
od dálnice. Výskyt přímo na zářezu dálnice nebyl
potvrzen. Přestože jej není možné úplně vyloučit, jednalo
by se o výskyt okrajový, na sekundárním stanovišti.
Vzhledem
k potvrzenému
dobrému
potenciálu
spontánního šíření kuřičky na poměrně vzdálené skalky
(Pánková 2008) je možné uvažovat o rozšíření na nově
odkrytý zářez dálnice, kde bude v iniciálním stádiu slabá
konkurence.
Jedná se o unikátní lokalitu s jedinečným a bohatým
výskytem (jediná perspektivní lokalita v ČR, resp. na
světě). Jedná se o neoendemický a prioritní druh,
v nepříznivém stavu z hlediska ochrany. Jádro populace
nebude záměrem ovlivněno, dle současných znalostí
výskytu nebudou přímo dotčeny žádné trsy kuřičky
hadcové. Existuje také dobrý předpoklad, že se druh na
nově odkrytý profil znovu rozšíří.
Realizací záměru nedojde ke změně biotopu kuřičky na
místech současného výskytu v EVL Želivka.
Nedojde sice k přímému zásahu do žádné ze stávajících
populací kuřičky v ČR, vzhledem k unikátnosti předmětu
ochrany a s přihlédnutím k principu předběžné opatrnosti
(potenciální výskyt druhu na výchozech zářezu) není
možné úplně vyloučit negativní vliv záměru. Při
hodnocení jeho významnosti je však nutné zohlednit, že
potenciální výskyt na zářezu dálnice je sekundární.
Procentuální podíl nižších jednotek trsů v rámci populace
(cca 500 trsů) představuje cca desetiny procent. Vliv byl
vyhodnocen jako mírně negativní.

Zásah do biotopu

32

Bejček V., Chvojková E., Volf O. : Zkapacitnění dálnice D1 v úseku Mirošovice-Kývalka. Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

Př.ochrany

Vliv záměru

Vliv

Nitrifikace
prostředí

-1

V současné době dochází k ohrožení míst výskytu kuřičky
šířením třtiny křovištní Calamagrostis epigejos směrem
od dálnice. Tento vliv se může zhoršit s rozšířením
dálnice a zvýšením počtu projíždějících vozidel.
V rozptylové studii se však předpokládá snížení emisí
v důsledku obnovy vozového parku.
Jedná se o dlouhodobě působící nepřímý vliv, který
ovlivňuje všechny populace Dolnokralovických hadců a
hadců u Bernartic. Tento vliv působí již v současné době,
při stávajícím provozu dálnice. Dle výsledků rozptylové
studie dojde ke krátkodobému navýšení, ale pak k
dlouhodobému poklesu emisí oxidů dusíku. Nitrifikace
prostředí je závažným plošným vlivem, hodnocení jeho
významnosti a aplikace nástrojů k jejich omezování však
jdou nad rámec tohoto dílčího hodnocení. Samotný záměr
zkapacitnění dálnice má tedy krátkodobý vliv, jehož
intenzita je nízká. Vliv byl vyhodnocen jako mírně
negativní.

0

Vzhledem k unikátnosti druhu byl tento vliv zvažován,
avšak byl vyhodnocen jako nulový vzhledem k tomu, že
kuřička se vyskytuje nejblíže cca 50 m od dálnice, navíc
jsou místa výskytu od přímého kontaktu s dálnicí
oddělená terénními valy a skalnatými zářezy.

-1

Dojde k záboru biotopu při okraji EVL, celkově se jedná
maximálně cca o 1 ha z 184,5255 ha bučin v EVL (cca
0,5%). Vliv byl hodnocen jako mírně negativní.

Možnost havárie

Stanoviště
9130

Ztráta biotopu

Stanoviště
91E0*

Ztráta biotopu
-1

Vydra říční
Lutra lutra

Rušení v průběhu
stavby

Komentář

Dojde k záboru biotopu při okraji EVL, celkově se jedná
cca o 0,05 ha z 5,1171 ha luhů v EVL (cca 1%). Jedná se
o prioritní stanoviště, bude likvidován maloplošný méně
reprezentativní výskyt. Vliv byl hodnocen jako mírně
negativní.

-1

Současná hladina rušení se dočasně mírně zvýší. Lokalita
bude zasažena pouze okrajově.
Vliv byl hodnocen jako mírně negativní.

0

Současná hladina rušení se může zvýšit v důsledku
provozu většího množství aut, po realizaci záměru
zkapacitnění by však měl provoz být hladší a úroveň
rušení by se mohla dokonce mírně snížit.
Vliv byl hodnocen jako nulový.

0

Záměr zasahuje velmi okrajově do biotopu vydry.
Nedojde ke kvalitativním změnám tohoto biotopu.
Vliv byl hodnocen jako nulový.

-1

Riziko přímého střetu migrujících vyder s vozidly nelze
vyloučit.
Vliv byl hodnocen jako mírně negativní.

Rušení při
provozu

Ztráta biotopu

Přímé zabíjení
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Př.ochrany

Vliv záměru
Migrační bariéra

Vliv

-1

Komentář
Záměr se nachází v migrační trase vyder, představuje
významnou migrační bariéru pro pohyb druhu v krajině.
Realizací záměru dojde k mírnému zhoršení rozšířením
dálnice. Zároveň je plánováno zlepšení migrační
prostupnosti oproti stávající situaci, avšak podrobné
technické řešení i umístění těchto opatření bude teprve
navrženo a musí být posouzeno z hlediska migrace vyder.
Proto byl vliv záměru v současné podobě vyhodnocen
jako mírně negativní.

Tab. 6 Souhrn vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany
Předmět ochrany

Dotčená EVL

Významnost vlivů záměru

Velevrub tupý Unio crassus Dolní Sázava

Mírně negativní

Hořavka duhová Rhodeus
sericeus amarus

Dolní Sázava

Mírně negativní

Mihule potoční Lampetra
planeri

Štěpánovský potok

Mírně negativní

Kuřička hadcová Minuartia Želivka
smejkalii*

Mírně negativní

Stanoviště 9130

Vysoký kámen u Smrčné

Mírně negativní

Stanoviště 91E0*

Vysoký kámen u Smrčné

Mírně negativní

Vydra říční Lutra lutra

Šlapanka a Zlatý potok

Mírně negativní

4.3

Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit

Celistvost EVL Želivka z hlediska stavu populace kuřičky hadcové nebude významně
narušena. Dojde k zásahu do okrajové části výskytu druhu v EVL, do sekundárního
stanoviště, bez přímého vlivu na jedince. Dále dojde nárůstem dopravy ke krátkodobému
zvýšení emisí oxidů dusíku a zvýšení nitrifikace prostředí. Významnost vlivu byla hodnocena
jako mírně negativní.
Vliv záměru na celistvost EVL Vysoký kámen u Smrčné byl hodnocen jako mírně negativní.
Dojde k okrajovému zásahu do biotopu plošně převažujících bučin, dále k záboru
maloplošného výskytu prameništních olšin.
Vliv na celistvost EVL Šlapanka a Zlatý potok, EVL Štěpánovský potok a EVL Dolní Sázava
byl hodnocen jako mírně negativní v souladu z hodnocením významnosti vlivů na předměty
ochrany těchto lokalit.

34

Bejček V., Chvojková E., Volf O. : Zkapacitnění dálnice D1 v úseku Mirošovice-Kývalka. Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

4.4

Vyhodnocení možných kumulativních vlivů

Vlivy hodnoceného záměru na dotčené předměty ochrany mohou být kumulativně zhoršeny
již realizovanými záměry na území dotčených EVL. Pro provedení hodnocení kumulativních
vlivů byly využity:
- Hodnotící zpráva o stavu z hlediska ochrany evropsky významných druhů a typů
přírodních stanovišť v České republice za období 2004-2006 (Dušek et al. 2007) – kde
byl zjištěn stav dotčených předmětů ochrany (uvedeno výše – v tab. 3).
- Informační systém EIA (další záměry související s dálnicí D1 byly zjištěny od ŘSD a
z informací AOPK ČR k jednotlivým lokalitám) – byly vyhledány záměry, které by mohly
souviset s dotčenými předměty ochrany.
Dle informačního systému EIA bylo zjištěno několik záměrů, které jsou plánovány
v dotčených EVL a mohou ovlivnit dotčené předměty ochrany:
- Protipovodňová opatření v městě Sázava. Záměr v případě zásahů do koryta toku může
představovat závažné vlivy pro populaci velevruba tupého.
- Integrovaný projekt technické infrastruktury, mikroregion Želivka – projekt zahrnuje
výstavbu splaškové kanalizace a čistíren odpadních vod v 10 lokalitách spadajících
do působnosti 8 obcí, které jsou vyjmenovány v následující kapitole. Celková délka
kanalizace plánované výstavby činí cca 25 km stokové sítě a 9 ČOV celkové kapacity
2000 ekvivalentních obyvatel. Záměr zlepší kvalitu vody v povodí Želivky.
- Záměry v EVL Šlapanka a Zlatý potok – např. úpravy železniční trati Havlíčkův BrodJihlava, JIPOCAR Střítež (rozšíření stávající výrobní haly, skladové haly,sklad
nebezpečných látek), výstavba provozu extrakce řepkových pokrutin hexanem, Dobronín.
Záměry zvýšují úroveň rušení v lokalitě. Možným konfliktním místem jsou dále sklady
pohonných hmot Čepro u Šlapanova.
Podle sdělení ŘSD závod Brno je navrhována nová MÚK v prostoru Měšín, tento záměr bude
s rozšířením dálnice koordinován. Záměr není v konfliktu s lokalitami Natura 2000. Nebyly
zjištěny další plánované záměry související s dálnicí D1.
Není možné konstatovat, že by v kumulaci s některými z uvedených záměrů byly
zhoršeny vlivy záměru zkapacitnění dálnice D1 až na úroveň významně negativních
vlivů.
Tab. 7 Souhrnné vyhodnocení kumulace vlivů s vlivy záměru
Předmět ochrany Dotčená EVL

Další záměry v dotčené EVL

Velevrub tupý
Unio crassus

Dolní Sázava

Protipovodňová opatření, Sázava
Integrovaný projekt tech.infrastruktury,
Želivka

-1

Hořavka duhová
Rhodeus sericeus
amarus

Dolní Sázava

Dtto

-1

Mihule potoční
Lampetra planeri

Štěpánovský
potok

Nebyly zjištěny

-1

Kuřička hadcová
Minuartia
smejkalii*

Želivka

Nebyly zjištěny

-1
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Předmět ochrany Dotčená EVL

Další záměry v dotčené EVL

Výsledný vliv na
předmět ochrany

Stanoviště 9130

Vysoký kámen u Nebyly zjištěny
Smrčné

-1

Stanoviště 91E0*

Vysoký kámen u Nebyly zjištěny
Smrčné

-1

Vydra říční Lutra
lutra

Šlapanka a Zlatý úpravy železniční trati Havlíčkův Brodpotok
Jihlava JIPOCAR Střítež (rozšíření
stávající výrobní haly, skladové
haly,sklad nebezpečných látek),
výstavba provozu extrakce řepkových
pokrutin hexanem, Dobronín

-1

Poznámka:
EVL Želivka byla již v minulosti ovlivněna realizací dvou velkých záměrů. V 80. letech byla
při stavbě přehradní nádrže zatopena nejméně polovina hadcových skal na obou březích
Sedlického potoka a více než dvě třetiny skal na levém břehu Želivky. Další negativním
zásahem byla stavba dálnice D1. Tyto dva negativní zásahy způsobily, že jsou v dnešní době
Dolnokralovické hadce rozděleny do několika oddělených populací. V důsledku těchto
záměrů došlo v minulosti k závažnému zhoršení podmínek pro výskyt kuřičky hadcové.
Vzhledem k velkému časovému odstupu a velmi odlišným podmínkám v době realizace
těchto záměrů, není možné posuzovat tyto vlivy v souvislosti s hodnocením vlivů na lokality
Natura 2000. Jejich působení se promítlo do současné nízké početnosti druhu, fragmentace
areálu výskytu a nepříznivého stavu z hlediska ochrany.

Dále byly pro dotčené předměty ochrany v dotčených EVL obecně stanoveny negativní
faktory, které by mohly dále zhoršovat stav předmětů ochrany. Nové záměry je pak nutno
posuzovat s vědomím ovlivnění EVL mírnými vlivy způsobenými posuzovaným záměrem
zkapacitnění dálnice D1.
EVL Dolní Sázava
Výstavba MVE
Stav populací předmětů ochrany EVL může významným způsobem ovlivnit změna migrační
prostupnosti toku a podmínek proudění v důsledku výstavby nebo obnovy jezů pro malé
vodní elektrárny.
Znečištění vody
Nově navrhované záměry produkující odpadní vody, musí řešit jejich čištění. Je vhodné, aby
byla sídla v povodí Sázavy napojena na čistírny odpadních vod.
EVL Štěpánovský potok
Technické zásahy do koryta
Zásadním vlivem, který může ohrozit stav předmětu ochrany EVL – mihule potoční, jsou
nevhodné technické úpravy koryta toku. Vzhledem k faktu, že se již dlouhodobě jedná
o zvláště chráněné území, lze předpokládat, že k úpravám toku nedojde.
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EVL Želivka
Celková eutrofizace prostředí
Vliv posuzovaného záměru nelze zcela oddělit od celkové postupující eutrofizace prostředí.
Tento proces může mít negativní důsledky pro stanoviště, která se vyznačují menším
množstvím dostupných živin, jako např. hadcové bory. Vzhledem ke stávajícímu provozu na
dálnici lze předpokládat aktuálně vysokou úroveň zatížení živinami v bezprostředním okolí
dálnice. Je proto nutno dále monitorovat vliv vzrůstající eutrofizace prostředí na stav biotopu.
Nevhodné lesnické hospodaření
Stav biotopu předmětu ochrany může klíčovým způsobem ovlivnit nevhodné lesnické
hospodaření v hadcových borech i celkově v lesních porostech EVL. Je vhodné hospodaření
přizpůsobit tak, aby byly zachovány stávající podmínky biotopu včetně míry oslunění,
zakmenění porostů, existence otevřených nezalesněných ploch apod.
EVL Vysoký kámen u Smrčné
Nevhodné lesnické hospodaření
Vzhledem k faktu, že plošně nejvýznamnější předměty ochrany EVL Vysoký kámen
u Smrčné jsou lesní stanoviště, je nejdůležitějším faktorem, který zásadně ovlivňuje jejich
stav, lesnické hospodaření. Pokud bude hospodaření probíhat vhodným způsobem ve
prospěch udržení chráněných lesních stanovišť, lze předpokládat, že vliv faktorů spojených
s posuzovaným záměrem nezpůsobí ohrožení EVL. V opačném případě bude špatný stav
EVL způsobem mnohem větší měrou nevhodnými lesnickými postupy než vlivem
posuzovaného záměru.
EVL Šlapanka a Zlatý potok
Mezi hlavní faktory ovlivňující stav populace vyder v celé ČR patří jejich přímé
pronásledování a mortalita způsobená střety s dopravními prostředky na komunikacích
(Poledník 2007).
Ilegální pronásledování vyder je faktor působící plošně na celém území státu. Může způsobit
lokální vymizení druhu, nicméně vzhledem k celkovému nasycení populace lze prozatím
předpokládat postupné doplnění imigrací.
Mortalita na komunikacích je obecně velmi významný vliv, který způsobuje zabíjení vyder
především v místech křížení vodních toků s komunikacemi. V konkrétním případě je nutno
počítat zejména s plánovaným záměrem rekonstrukce železniční trati Havlíčkův Brod-Jihlava.
Dálnice D1 by v případě zkapacitnění byla pro vydry po povrchu prakticky nepřekonatelná.
Křížení s vodotečemi je však řešeno pomocí propustků, které jsou vydrami využívány, pokud
mají dostatečné rozměry. V pozdějších fázích projektové přípravy je nutné řešit typ propustků
zejména v kontaktu s EVL Šlapanka a Zlatý potok a instalaci kvalitního oplocení kolem
propustků.
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4.5

Možnosti zmírňujících opatření a vyloučení nepříznivých vlivů

Dále byla navržena opatření zmírňující mírně negativní vlivy:
- při řešení úseku dálnice v kontaktu s EVL Želivka budou dodrženy následující podmínky:
o úprava zářezů po stranách dálnice by měla zachovat současný charakter –
v případě skalnatých nebo balvanitých srázů bez jakéhokoli dodatečného
zpevnění (s patkou minimálního rozsahu),
o na svazích bude nutno zajistit následnou péči – probírku náletových dřevin,
o na mírnějších svazích sousedících s EVL vyloučit ohumusování a dosévání
svahů, ponechat svahy přirozené sukcesi,
o k terénním úpravám svahů sousedících s EVL použít výhradně místní materiál
– hadec,
o neprovádět žádné výsadby (ani borovice) na hranách zářezů nebo v lese nad
nimi,
o zajistit likvidaci současného zářezu tak, aby vegetace byla ve vhodné
fenologické fázi (květen – červenec) – bude umožněno alespoň během 14 dní
lokalitu podrobně prozkoumat, následně zajistit transfer semen či rostlin,
o likvidace současného zářezu bude prováděna pod dohledem odborně způsobilé
osoby, o termínu zásahu do zářezu bude v 14-denním předstihu informována
Správa CHKO Blaník,
o přestavba mostu bude provedena 100% shora, bez zasahování do podmostí a
okolí,
- finanční podpora záchranného programu kuřičky hadcové, případně monitoringu kuřičky
hadcové (prováděn AOPK ČR a Botanickým ústavem Akademie věd)
- při podrobném technickém řešení maximálně omezit zábor stanovišť bučin a potočních
luhů v EVL Vysoký kámen u Smrčné,
- neumisťovat zařízení staveniště do blízkosti dotčených EVL, při stavbě dbát zvýšených
bezpečnostních opatření (prevence havárií), minimalizovat křížení obslužných
komunikací s vodotečemi, řešit zaústění odpadních dešťových vod do recipientu mimo
území EVL,
- eliminovat riziko znečištění vody v blízkosti EVL Dolní Sázava, EVL Štěpánovský
potok, EVL Šlapanka a Zlatý potok, vyloučit zásah do koryt toků v těchto EVL,
- zajistit migrační prostupnost pro vydry v místě kontaktu tělesa dálnice a EVL Šlapanka a
Zlatý potok,
- zajistit biologický dozor stavby .
5

Závěr

Hodnocený záměr „Zkapacitnění dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka“ nemá významně
negativní vliv (resp. negativní vliv dle § 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.) na žádné
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Záměr má mírně negativní vliv na předměty ochrany a celistvost:
- EVL Želivka – kuřička hadcová
- EVL Dolní Sázava – velevrub tupý, hořavka duhová
- EVL Štěpánovský potok – mihule potoční
- EVL Vysoký kámen u Smrčné – stanoviště 9130 a 91E0
- EVL Šlapanka a Zlatý potok – vydra říční
Pro zmírnění těchto vlivů byla navržena zmírňující opatření (uvedená v kapitole 4.5).
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