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Základní charakteristika záměru
(1) Předkládaná zpráva je oznámením ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění o
posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka,
zkapacitnění“. Záměr spadá do posouzení podle tohoto zákona podle přílohy č. 1 citovaného
zákona, kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), bod 9.3 – novostavby, rozšiřování a
přeložky dálnic a rychlostních silnic.
(2) Záměr se týká klíčové dopravní komunikace v České republice s výrazným evropským
významem. Cílem je prověřit jedno z možných řešení zlepšení dopravní situace na dálnici D1
cestou jejího rozšíření na šestipruhovou komunikaci. Proces EIA se proto realizuje souběžně
s přípravou technicko-ekonomické studie, jejímž cílem je prověřit nejen technickou
realizovatelnost, ale i ekonomickou a provozní reálnost zkapacitnění dálnice. Technická i
environmentální část tedy mají především charakter studie proveditelnosti.
(3) Vzhledem k výše uvedenému cíli bylo nutné provést hodnocení jednotnou metodikou a ve
stejné době pro celý dosud neřešený úsek Mirošovice – Kývalka v délce cca 160 km. Tomu je
ale nutné přizpůsobit podrobnost hodnocení a způsob prezentace výsledků. Proto je v rámci
technické studie i oznámení a dokumentace EIA celý úsek dále dělen na 20 částí, ležících mezi
jednotlivými dálničními křižovatkami. Tímto způsobem lze snáze tabulkově i textově podchytit
variabilitu přírodních podmínek a umožnit veřejnosti lepší orientaci v textu. Konečným
výstupem tohoto přístupu je rozhodovací strom uvedený v příloze.
(4) Záměr neřeší výběr nové trasy dálnice, ale pouze její rozšíření ve stávající stopě.
Zkapacitnění dálnice z kategorie D 26,5/120 na D 34/120 přestavuje většinou souměrné rozšíření
o 4 m na každé straně dálnice. Přitom cílem investora je pokud možno minimalizovat zábor a
výkup cizích pozemků, a proto je zde snaha, aby v maximální možné míře se rozšíření
odehrávalo na stávajícím dálničním tělese. Na základě předběžného hodnocení se bude 75 %
stavby odehrávat na stávajícím dálničním tělese a pouze na 25 % půjde o rozšíření na sousední
pozemky.
(5) Z uvedené koncepce vyplývá, že na většině trasy lze negativní vlivy na jednotlivé složky
životního prostředí očekávat na nízké přijatelné úrovni. Problémy budou koncentrovány do
kritických míst, především v místech velkých mostních objektů, kde bude velmi záležet na
stanovení limitujících ekologických podmínek a jejich zohlednění v technickém řešení. To by
mělo být jedním z hlavních výstupů technické studie a Dokumentace EIA.
(6) Zkapacitnění D1 je ale současně příležitostí upravit naší první dostavěnou dálnici na
technologicko-ekologickou úroveň současnosti a naplnit tak princip aplikace nejlepších
dostupných technologií (BAT). Týká se to především zlepšení ochrany obyvatelstva proti hluku,
ochrany vod před kontaminací splachy z vozovky a snížení bariérového efektu dálnice pro
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migraci živočichů. Rovněž na tato optimalizační ekologická opatření budou oznámení a
dokumentace EIA zaměřeny.
(7) V duchu zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí má oznámení u záměrů, které
budou dále povinně posuzovány v celém procesu především charakter screeningu a scopingu.
Jeho cílem je vytipovat hlavní problémové oblasti a poskytnou účastníkům procesu základní
podkladový materiál pro návrhy na konečnou metodiku a formu pro zpracování Dokumentace.

Technické řešení
(8) Hodnocený úsek dálnice D1 v délce cca 160 km prochází pestrou mozaikou přírodních i
sídelních typů. Začíná u Mirošovic, pokračuje jihovýchodním směrem kolem Vlašimi,
Humpolce, Jihlavy, Velkého Meziřící, Bureše ke křižovatce Kývalka.
(9) 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 úprava ostatních
souvisejících zařízení (např. protihlukových stěn). Individuálně jsou řešeny úseky u velkých
mostů, případně skalních zářezů, 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.
(10) 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.

Současný stav životního prostředí
(11) Území je poměrně řídce osídleno, největší sídla ležící blízkosti dálnice jsou Velké Meziříčí,
Humpolec, za kterými v odstupu následují Měřín a Říčany. Počet obyvatel v ostatních obcích je
udáván ve stovkách (Statistický lexikon obcí ČR 2005). Celkový počet obyvatel trvale bydlících
v 75 částech obcí, jejichž okraj se nachází blíže než 500 m od dálnice D1, je cca 36 000. V řadě
obcí je současná ochrana proti hluku nedostatečná, na dálnici jsou průběžně dostavovány další
protihlukové stěny.
(12) Z hlediska ochrany přírody vykazuje zájmové území průměrné hodnoty v rámci ČR. Trasa
dálnice kříží prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability, z nichž řada
není vůbec při průchodu přes dálnici ošetřena. Další objekty ochrany přírody jsou uvedeny
v tabulce. Významnou skutečností je vliv na povrchové vody a zdroje pitné vody. Dálnice kříží
cca 40 krát vodní toky, z toho jednou tok III. řádu (Sázava) a 9 x toky IV. řádu. Dálnice kříží
vodní nádrž Švihov na Želivce v km 62 – 62,2 s příslušnými ochrannými pásmy, která je
významným zdrojem pitné vody pro Pražskou aglomeraci. Potenciálně ohrožených vodních
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zdrojů hromadného zásobování je 44. Ostatní složky životního prostředí odpovídají charakteru
zájmového území a nevykazují mimořádné hodnoty, které by je činily více citlivé ke stavebním
činnostem v rámci záměru.

Tabulka I: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Environmentální charakteristiky
územní systém ekologické stability
zvláště chráněná území

výskyt poznámka
+
Trasa kříží 5 NRBk, 11 RBk a 4 RBc
+
Trasa kříží PR Štěpánovský potok, v blízkosti PP
Rybníček u Studeného, Vysoký kámen a Zhořská
mokřina
Natura 2000
+
3 EVL v trase, 2 EVL v blízkosti
přírodní parky
+
Trasa hraničí s přírodním parkem Údolí Bílého potoka,
v blízkosti přírodní park Podkomorské lesy
významné krajinné prvky
+
Lesní porosty, vodní toky a jejich údolní nivy
krajinný ráz
Krajina silně pozměněná civilizačními zásahy
+/území
historického,
kulturního
nebo
V širším okolí trasy celá řada registrovaných kulturních
archeologického významu
památek a dvě památkové zóny
území hustě zalidněná
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
staré ekologické zátěže
+/5 starých ekologických zátěží v blízkosti trasy
seismicita
sesuvy
dobývací prostory
+/Několik dobývacích prostorů v blízkosti trasy
podzemní voda
ochranné pásmo
+
Želivka
Vysvětlivky:
+
záměr zasahuje do hodnocené kategorie – předpoklad přímých vlivů
+/záměr do kategorie nezasahuje, ale nachází se v blízkosti – možnost nepřímých vlivů
záměr nezasahuje do kategorie, kategorie se v blízkosti nevyskytuje – nepředpokládají se přímé ani nepřímé
vlivy

Základní vlivy stavby na životní prostředí
(13) Ve vztahu k životnímu prostředí je při realizaci záměru třeba řešit především následující
problémové okruhy: (a) vliv na obyvatelstvo, (b) vliv na vody, (c) vliv na půdu, (d) vliv na
horninové prostředí a přírodní zdroje, (e) vliv na faunu a flóru, (f) vliv na ekosystémy, (g) vliv na
krajinný ráz, (h) vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Z hlediska významu bude
nejvýznamnější vliv na obyvatelstvo a ekosystémy.
(14) Vliv na obyvatelstvo. Na základě screeningového hodnocení je celkový vliv na obyvatelstvo
přijatelný, posunutí trasy o cca 4 m směrem k obci nebude mít významný vliv na hlukovou a
imisní situaci. Významné navýšení intenzity dopravy oproti nulové variantě (bez zkapacitnění)
se nepředpokládá. Naopak v rámci zkapacitnění budou optimalizována a přestavěna protihluková
opatření, tak aby vyhovovala současným hygienickým požadavků. Na základě předběžného
průzkumu se bude jednat cca o 90 lokalit. V rámci Dokumentace EIA bude provedeno: (i)
rámcové navržení protihlukových opatření ve vazbě na současnou legislativu, (ii) prověření
dělících účinků dálnice a případné navržení zlepšení propustnosti, (iii) navržení opatření pro
snížení prašnosti během výstavby, (iv) posouzení zdravotních rizik u obyvatelstva. Přehled všech
protihlukových stěn včetně navržených dle obcí uvádí následující tabulka.
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Tabulka II: Protihlukové stěny (PHS)
Obec (část obce)
Mirošovice
Hrusice
Hrušov
Záliby
Lensedly
Hvězdonice
Doubravice
Údolnice
Mžižovice
Ostředek
Vráž
Všechvaty
Bělčice
Třemošnice
Čensko
Šternov
Měchnov
Psáře
Tisina
Mařanův mlýn
Veselka
Dubovka
Střechov
Štěpánovská Lhota
Černýš
Soutice
Kalná
Sedmpány
Hulice
Sedlice
Němčice
Bernartice
Brzotice
Loket
Lhota Bubeneč
Studený
Dunice
Hořice
Píšť
Vojslavice
Koberovice
Lísky
Speřice
Radostín
Kopaniny
Jiřice
Humpolec Trucbaba
Humpolec Pod dálnicí
Hněvkovice
Vystrkov
Kamenice
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km (střed)

Poloha

21,7
23,3
23,5
24,0
25,0
27,0
27,3
30,1
33,6
34,4
30,6
32,0
32,5
38,1
39,2
41,2
41,3
47,2
48,4
53,0
49,2
50,0
51,7
53,8
54,6
56,0
58,5
58,9
59,4
61,7
64,2
64,2
65,7
66,0
68,7
71,2
72,5
75,0
75,9
78,5
80,7
81,2
83,2
84,4
84,2
86,7
88,4
90,5
89,3
90,7
96,9

P+L
L
P
P
L
L+P
P
P
P
P
L
P
L
P
L
L
P
P+L
L
L
P
P
P
P
L
L
L
P
L
P
P
L
L
P
P
P
P
P
L
P
L
P
L
L
P
P
L
P
P
L

PRAGOPROJEKT, a.s.

R
X

Stav PHS
P
N

O

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Obec (část obce)

km (střed)

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Poloha

Stav PHS
P
N
X
X

R
O
Slavníč
98,7
P
Skorkov
100,9
L
Zbinohy
102,1
P
X
Kosovy
103,5
L
X
Pávov
111,9
P
X
Červený Kříž
111,8
L
X
Střítež
113,4
L
X
Heroltice
115,1
P
X
Měšín
116,5
L
X
Rytířsko
119,9
L
X
Kozlov
120,3
P
X
Rybné
122,9
L
X
Věžnice
124,6
P+L
X
Řehořov
126,8
P
X
Meziříčko
130,8
L
X
Měřín
134,0
P
X
Blízkov
135,4
L
X
Stránecká Zhoř
137,8
P
X
Kochánov
138,6
L
X
Svařenov
139,8
P
X
Lavičky
140,1
L
X
Velké Meziříčí-západ
142,5
P
X
X
Velké Meziříčí-východ
145,0
P+L
X
X
Jabloňov
151,0
L
X
Lhotka
153,9
P
X
Jáchymov
157,1
L
X
Bezděkov
157,9
L
X
Janovice
162,5
L
X
Košíkov
163,6
P
X
Nové Sady
159,5
L
X
Přibyslavice
165,4
L
X
Lesní Hluboké
168,5
L
X
Domašov
172,7
P
X
Javůrek
172,6
L
X
(Dolní) Říčky
P
X
Veverské Knínice
175,9
L
X
Říčany
178,0
P
X
Ostrovačice
179,0
P
X
(Kývalka)
182,2
L
X
Protihlukové stěny ve výše uvedené tabulce jsou rozděleny do 4 skupin označených písmeny
 R (Rekonstrukce) Stávající PHS, postavená pro ochranu nejbližších obcí budou demontována a znovu
postavena, ve čtyřech případech bude možné část PHS nad zářezem ponechat a pouze upravit
 P (Příprava) Ochrana zastavěných území PHS je již v současné době navrhována a počítá se s realizací
 N (Nová) Zastavěná území, která jsou (resp. budou) významně ovlivněná emisemi hluku z dopravy na dálnici
D1 a přilehlých úseků (MÚK) a lze u nich předpokládat nutnost výstavby dalších protihlukových opatření. Pro
výše uvedená území bude nutno při zpracování TES oznamovaného záměru navrhnout alespoň orientačně
vhodná protihluková opatření (protihlukové stěny, protihlukové zemní valy). Definitivní návrh opatření bude
proveden při zpracování DÚR konkrétní stavby tak, aby vyhovoval pro aktuální dopravní zatížení a platné
hygienické předpisy.
 (Ověřit) V těchto obcích bude pravděpodobně hlukový limit dodržen, přesnějším výpočtem v hlukových
studiích v dalších fázích projektové dokumentace by však následující obce měly být ve výpočtu zahrnuty pro
ověření předpokladů orientačních výpočtů pro účely záměru.

EVERNIA s.r.o.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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(15) Vliv na vodu. Zásadní pozornost bude věnována návrhu opatření ve vazbě na zdroj pitné
vody Vodní nádrž Švihov. Celkový vliv na povrchové a podzemní vody bude přijatelný, budou
navržena ochranná vodohospodářská opatření i v dalších místech, která jsou dnes bez ochrany.
Celkově tedy dojde ke zlepšení situace z hlediska rizika kontaminace vod. V rámci
Dokumentace EIA bude provedeno: (i) posouzení vlivu dálnice na množství a kvalitu vody
v jednotlivých tocích. (ii) navržení vodohospodářských ochranných opatření pro snížení rizika
kontaminace.
(16) Vliv na půdu. Na základě provedeného hodnocení je celkový vliv na půdy přijatelný. A to
z následujících důvodů: (a) 3/4 trasy je realizováno na stávajícím dálničním tělese, (b) případné
rozšíření je pouze o cca 4 m na každou stranu, (c) na celém úseku převládá půda střední a nižší
kvality (celkem cca 75 %). V rámci dokumentace EIA bude provedeno: (i) stanovení dočasných
a trvalých záboru ZPF a PUPFL, (ii) zhodnocení vlivů podle tříd ochrany půd, (iii) zpracování
návrhu ochranných opatření.
(17) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Na základě provedeného hodnocení lze
konstatovat, že rozšíření dálnice nepředstavuje z hlediska ohrožení horninového prostředí a
přírodních zdrojů závažný negativní vliv. Svahy jsou v současné době stabilní a zásah do nich
lze odborně provést bez větších nebezpečí. V rámci Dokumentace EIA bude provedeno: (i)
zpracování podrobnějšího geologického posouzení, (ii) vytipování míst potenciálně ohrožených
půdní erozí a zpracování návrhu opatření.
(18) Vliv na faunu a flóru. Na základě screeningového hodnocení lze vliv na faunu a flóru
vyhodnotit jako přijatelný. Většina vlivů (75 % trasy) se bude odehrávat na současném
dálničním tělese, které je třeba považovat na antropogenní biotop. Zvýšená pozornost musí být
věnována především přestavbě mostů a případným zásahům do údolí. V rámci zkapacitnění bude
řešen bariérový efekt dálnice pro migraci živočichů, který je v současné době velmi významný.
Řešení bude spočívat v realizaci 5 nových ekoduktů v místech nejvýznamnějších migračních tras
(cca km 69 – 74; 94,7; 110,0; 118 – 129; 169 – 176) a úpravě šířkových parametrů řady mostů na
dálnici. V rámci Dokumentace EIA bude provedeno: (i) vytipování potenciálních lokalit výskytu
zvláště chráněných druhů, (iv) zpracování Rámcové migrační studii ve smyslu Technických
podmínek Ministerstva dopravy č. 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a
silnic pro volně žijící živočichy, kde budou konkretizována opatření na zprůchodnění dálnice.
(19) Vliv na ekosystémy. V rámci provedeného hodnocení lze celkově konstatovat, že vliv
stavby na ekosystémy bude na přijatelné úrovni. Stavba se bude ze tří čtvrtin odehrávat ve
stávajícím tělese dálnice a pouze cca 25 % trasy bude představovat zábor v rozsahu do 4 m.
Proto bude zásah do řady prvků (např. VKP) pouze zcela okrajový. V rámci zkapacitnění bude
řešeno křížení prvků ÚSES s dálnici, které dnes v řadě případů je zcela bez opatření. V rámci
dokumentace EIA bude provedeno: (i) zpracování hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000, (ii)
hodnocení vlivu na zvláště chráněná území, územní systém ekologické stability, významné
krajinné prvky včetně návrhu opatření,
(20) Vliv na krajinný ráz. Záměr nebude mít významný vliv na krajinný ráz. Stavba vychází ze
stávajícího stavu dálnice D1, zachovává umístění křižovatek i mostů. V případě výstavby nových
mostních objektů je nutné zohlednit při návrhu mostní konstrukce vliv stavby na krajinný ráz.
V rámci Dokumentace EIA bude provedeno: (i) zpracovaní podrobnějšího zhodnocení vlivu
stavby na krajinný ráz včetně návrhu opatření.
(21) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Celkový vliv na hmotný majetek a kulturní
památky je přijatelný, žádné kulturní památky nebudou přímo dotčeny.
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Závěr
(22) V rámci zpracování oznámení bylo provedeno základní zhodnocení záměru „Dálnice D1
Mirošovice - Kývalka, zkapacitnění“ z hlediska vlivů na životní prostředí. Uvedený materiál je
podkladem pro účastníky procesu EIA, aby v rámci zjišťovacího řízení definovali své požadavky
na metodiku zpracování Dokumentace a celkovou koncepci řešení.

EVERNIA s.r.o.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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M ETODIKA
Oznámení bylo zpracováno podle přílohy č. 4 zk. č. 100/2001 Sb. v platném znění standardními
metodami. Podrobně jsou metodiky zpracování jednotlivých oblastí popsány v textu oznámení.
Oznámení je provedeno jako screeningové hodnocení pro dokumentaci, ze kterého vyplývá
významnost konfliktu záměru s jednotlivými složkami životního prostředí. Vytypované
problematické oblasti pak budou podrobně řešeny v Dokumentaci.
Z důvodu rozsahu záměru a zachování přehlednosti bylo celé hodnocení provedeno po úsecích,
které jsou ohraničeny jednotlivými exity. Přehled úseků uvádí následující tabulka.

Tabulka 1: Přehled hodnocených úseků
č. úseku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

km
21-28
29-33
34-40
41-48
49-55
56-65
66-74
75-80
81-89
90-103
104-111
112-118
119-133
134-140
141-145
146-152
153-161
162-167
168-177
178-182

název
Mirošovice - Hvězdonice
Hvězdonice - Ostředek
Ostředek - Šternov
Šternov - Psáře
Psáře - Soutice
Soutice - Loket
Loket - Hořice
Hořice - Koberovice
Koberovice - Humpolec
Humpolec – Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov - Jihlava
Jihlava – Velký Beranov
Velký Beranov - Měřín
Měřín – Velké Meziříčí-západ
Velké Meziříčí-západ – Velké Meziříčí-východ
Velké Meziříčí-východ - Lhotka
Lhotka – Velká Bíteš
Velká Bíteš – Devět Křížů
Devět Křížů - Ostrovačice
Ostrovačice - Kývalka

Výsledky provedeného hodnocení jsou pak shrnuty v rozhodovacím stromu, který je součástí
mapové přílohy. Rozhodovací strom byl odsouhlasen ministerstvem dopravy a ministerstvem
životního prostředí v technických podmínkách č. 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové
stavby, Evernia s.r.o., 2006.
Rozhodovací strom je formalizované schéma, ve kterém jsou hierarchicky uspořádány jednotlivé
složky – podsložky – prvky životního prostředí. V reálné praxi se jedná o čtyři až pět úrovní.
Konečným výstupem je zhodnocení celkové přijatelnosti a pořadí výhodnosti jednotlivých
variant (v tomto případě jednotlivých úseků).
První hierarchickou úrovní jsou jednotlivé základní složky životního prostředí (obyvatelstvo,
ovzduší, voda, půda, biota atd.). Tyto složky se dále dělí na podsložky a prvky (např.:
environment – voda – voda povrchová – vodárenské toky).
Rozhodovací strom může používat různé členění v závislosti na hodnoceném záměru a místních
podmínkách.
Použitá barevná stupnice vyjadřuje předpokládané vlivy stavby na jednotlivé složky, podsložky a
prvky životního prostředí a významnost daného vlivu z hlediska dalšího posuzování.
EVERNIA s.r.o.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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Tabulka 2: Předpokládané vlivy a kategorie významnosti
č.
5
4
3
2
1

barva

předpokládaný vliv
Bez významného vlivu
Malý vliv
Střední vliv
Významný vliv
Limitující vliv

kategorie významnosti
Standardní
Standardní
Zvýšená
Vysoká
Vysoká

Použité zkratky
ŽP
EIA
DÚR
TES
POV
ČSN
NUTS3
ORP
POÚ
k.ú.
ZCHÚ
NP
CHKO
NPR
PR
NPP
PP
ÚSES
NRBk
RBk
NRBc
RBc
VKP
EVL
PO
ZPF
BPEJ
PUPFL
SLT
PHO
ČHP
CHOPAV
DUN
ZÚ
KÚ
OA
TNA
MÚK
ČSPH
ZPI
ADR
PHS
A LAeq
strana 14

životní prostředí
dokumentace pro územní rozhodnutí
technicko ekonomická studie
plán organizace výstavby
česká státní norma
kraj
obec s rozšířenou působností
obec s pověřeným úřadem
katastrální území
zvláště chráněná území
národní park
chráněná krajinná oblast
národní přírodní rezervace
přírodní rezervace
národní přírodní památka
přírodní památka
územní systém ekologické stability
nadregionální biokoridor
regionální biokoridor
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
významný krajinný prvek
evropsky významná lokalita
ptačí oblasti
zemědělský půdní fond
bonitační půdně ekologická jednotka
pozemky určené k plnění funkce lesa
soubor lesních typů
pásmo hygienické ochrany
číslo hydrologického pořadí
chráněná oblast přirozené akumulace vod
dešťová usazovací nádrž
začátek úseku trasy
konec úseku trasy
osobní automobily
těžké nákladní automobily
mimoúrovňová křižovatka
čerpací stanice pohonných hmot
zařízení pro provozní informaci
mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí
protihluková stěna, popř. PHO protihluková opatření
ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB)
PRAGOPROJEKT, a.s.

EVERNIA s.r.o.
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NOX
CO
CxHy
PM10

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

oxidy dusíku
oxid uhelnatý
např. C6 H6 – benzen, představitel cyklických uhlovodíků s karcinog. účinky
suspendované prachové částice s aerodynamickým průměrem 50 % částic menších než 10m

Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
1. příprava
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
3. provoz
4. likvidace
B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

D.
DOBA TRVÁNÍ

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

G.
VELIKOST VLIVU

EVERNIA s.r.o.

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

Poznámka
bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku

1. vratné

po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
2. částečně vratné
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
3. nevratné
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
1. chvilkové
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
2. krátkodobé
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
3. střednědobé
časovou jednotkou je rok
4. dlouhodobé
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
5. trvalé
po dobu trvání stavby
1. vyloučené
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
2. málo
nepředpokládá
pravděpodobné
3. středně pravd.
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
4. velmi pravd.
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
5. jisté
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
1. inhibiční
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje
2. indiferentní
faktory se vzájemně neovlivňují
3. kumulativní
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
1. přímá kvantifikace (počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí,
ekvivalentní hladina hluku)
2.
semikvantitativní 5ti-členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení
stupnice
staveb a činností

PRAGOPROJEKT, a.s.
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Tabulka 3: 5ti-členná stupnice užitku hodnocení staveb a činností
Výskyt
škodlivin
1
2

vysoké
překročení
(200%)
překročení
limitu
(120-200%)

Impakt
(Plošný vliv)

extrémní
likvidace objektu,
zásadní ohrožení
funkce
silné narušení,
nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena

3

na hranici
limitu
(80-120%)

4

pod limitem
(40-80%)

5

hluboko pod bez reálného vlivu
(nulový vliv)
limitem
50% limitu
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Přijaté
riziko

průměrný může
vést k ohrožení
funkce

průměrné

částečný,
podprůměrné
neohrožuje funkci
nulové

Finanční
náklady

Důležitost

Užitečnost

nepřijatelné

nulová

minimální
velmi nízká

vysoké

malá
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Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

ÚVOD
Předkládaná zpráva je oznámením ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění o
posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka,
zkapacitnění“. Záměr spadá do posouzení podle tohoto zákona podle přílohy č. 1 citovaného
zákona, kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), bod 9.3 – novostavby, rozšiřování a
přeložky dálnic a rychlostních silnic.
Předmětem hodnocení je rozšíření dálnice D1 v km 21 – 182 na šestipruh.
Zpracovatelem oznámení je firma EVERNIA s.r.o. Liberec, oprávněnou osobou podle zákona
č. 100/2001 Sb. je RNDr. Petr Anděl, CSc.
Oznámení vychází z osnovy dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 v platném znění a je členěno na:
a) Vlastní text oznámení
b) Rozhodovací strom
c) Mapové přílohy v měřítku 1 : 100 000
Při posuzování vlivů předkládaného záměru na životní prostředí je třeba si uvědomit, že se jedná
o velmi specifickou akci, kterou lze charakterizovat následujícími hlavními rysy:
 Záměr se týká klíčové dopravní komunikace v České republice s výrazným evropským
významem. Cílem je prověřit jedno z možných řešení zlepšení dopravní situace na dálnici
D1 cestou jejího rozšíření na šestipruhovou komunikaci. Proces EIA se proto realizuje
souběžně s přípravou technicko-ekonomické studie, jejímž cílem je prověřit nejen
technickou realizovatelnost, ale i ekonomickou a provozní reálnost zkapacitnění dálnice.
Technická i environmentální část tedy mají především charakter studie proveditelnosti.
 Vzhledem k výše uvedenému cíli bylo nutné provést hodnocení jednotnou metodikou a ve
stejné době pro celý dosud neřešený úsek Mirošovice – Kývalka v délce cca 160 km. Tomu
je ale nutné přizpůsobit podrobnost hodnocení a způsob prezentace výsledků. Proto je
v rámci technické studie i oznámení a dokumentace EIA celý úsek dále dělen na 20 částí,
ležících mezi jednotlivými dálničními křižovatkami. Tímto způsobem lze snáze tabulkově i
textově podchytit variabilitu přírodních podmínek a umožnit veřejnosti lepší orientaci
v textu. Konečným výstupem tohoto přístupu je rozhodovací strom uvedený v příloze.
 Záměr neřeší výběr nové trasy dálnice, ale pouze její rozšíření ve stávající stopě.
Zkapacitnění dálnice z kategorie D 26,5/120 na D 34/120 přestavuje většinou souměrné
rozšíření o 4 m na každé straně dálnice. Přitom cílem investora je pokud možno
minimalizovat zábor a výkup cizích pozemků, a proto je zde snaha, aby v maximální možné
míře se rozšíření odehrávalo na stávajícím dálničním tělese.
 Z uvedené koncepce vyplývá, že na většině trasy lze negativní vlivy na jednotlivé složky
životního prostředí očekávat na nízké přijatelné úrovni. Problémy budou koncentrovány do
kritických míst, především v místech velkých mostních objektů, kde bude velmi záležet na
stanovení limitujících ekologických podmínek a jejich zohlednění v technickém řešení. To
by mělo být jedním z hlavních výstupů technické studie a Dokumentace EIA.
 Zkapacitnění D1 je ale současně příležitostí upravit naší první dostavěnou dálnici na
technologicko-ekologickou úroveň současnosti a naplnit tak princip aplikace nejlepších
dostupných technologií (BAT). Týká se to především zlepšení ochrany obyvatelstva proti
hluku, ochrany vod před kontaminací splachy z vozovky a snížení bariérového efektu
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dálnice pro migraci živočichů. Rovněž na tato optimalizační ekologická opatření budou
oznámení a dokumentace EIA zaměřeny.
V duchu zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí má oznámení u záměrů, které
budou dále povinně posuzovány v celém procesu především charakter screeningu a scopingu.
Jeho cílem je vytipovat hlavní problémové oblasti a poskytnout účastníkům procesu základní
podkladový materiál pro návrhy na konečnou metodiku a formu pro zpracování Dokumentace.
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A.

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. Adresa:

Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

3. IČ:

659 93 390

4. Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Alfred Brunclík, genenerální ředitel
5. Adresa: Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
6. Telefon: 241 084 527
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ČÁST B
Údaje o záměru
I. Základní údaje
II. Údaje o vstupech
III. Údaje o výstupech
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru: „Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění“.
Předkládaná zpráva je oznámením ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění o
posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka,
zkapacitnění“. Záměr spadá do posouzení podle tohoto zákona podle přílohy č. 1 citovaného
zákona, kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), bod 9.3 – novostavby, rozšiřování a
přeložky dálnic a rychlostních silnic.

B.I.2 Rozsah 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.
Celý úsek dálnice D1 Mirošovice – Kývalka je rozčleněn podle rozsahu úprav, které zde budou
provedeny. Jedná se o 4 základní typy úprav, které jsou znázorněny na příčných řezech na
následujících obrázcích. Další možností je ponechání úseku ve stávající podobě.
Typy úprav jsou rozděleny na následující skupiny:
a)
b)
c)
d)
e)
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zářez – s patní zídkou – bez záboru
násyp – (armovaný) vystužený násyp – bez záboru
v mělkém zářezu – se záborem nebo bez záboru
na nízkém násypu – se záborem nebo bez záboru
beze změn

PRAGOPROJEKT, a.s.
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Obrázek 1: Rozšíření dálnice v zářezu – typ A

Obrázek 2: Rozšíření dálnice na násypu armovaným násypem – typ B
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Obrázek 3: Rozšíření dálnice v mělkém zářezu – typ C

Obrázek 4: Rozšíření dálnice na nízkém násypu – typ D
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B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Rozsáhlý záměr leží ve dvou oblastech (NUTS 2 - CZ02 Střední Čechy a CZ06 Jihovýchod), ve
třech krajích (NUTS 3 – CZ0209 Středočeský, CZ061 Vysočina a CZ062 Jihomoravský), na
území osmi okresů a ve správním území 66 obcí, celkový počet dotčených katastrálních území je
90. Území dále spadá pod 9 OÚ obcí s rozšířenou působností (Říčany, Benešov, Vlašim,
Humpolec, H. Brod, Jihlava, Velké Meziříčí, Rosice, Šlapanice) a 12 pověřených obecních úřadů
(Říčany, Benešov, Sázava, Vlašim, Humpolec, H. Brod, Jihlava, Polná, Velké Meziříčí, Velká
Bíteš, Rosice, Šlapanice).
Tabulka 4: Umístění záměru
Úsek dálnice
km 21 – 28
Mirošovice Hvězdonice

Okres
NUTS 4 Obec
Praha – východ CZ0209 Mirošovice
Hrusice
Ondřejov
Kaliště

Kód
538485
538248
538582
538281

Benešov

CZ0201 Hvězdonice
Chocerady
Vranov
Ostředek

529745
529796
530921
530352

km 34 – 40
Ostředek Šternov

Choratice
Drahňovice
Divišov

532606
532151
529621

km 41 – 48
Šternov - Psáře
km 49 – 55
Psáře - Soutice

Všechlapy
Psáře
Trhový Štěpánov

532266
530514
530816

Soutice
Hulice
Keblov

599387
529737
529907

Bernartice

532568 Borovsko
Bernartice u Nov. Kralovic
530093 Brzotice
Loket u D. Kralovic
532746 Děkanovice
530000 Křivsoudov
530719 Studený
532843 Dunice
547956 Hořice u Humpolce
Hroznětice
548545 Píšť u Humpolce
549126 Vojslavice n. Želivkou
548146 Koberovice
Lohenice
Lísky u Holušic
548081 Speřice
Jiřice u Humpolce
547999 Humpolec

km 29 – 33
Hvězdonice Ostředek

km 56 – 65
Soutice - Loket

Loket
km 66 – 74
Loket - Hořice

Pelhřimov

Děkanovice
Křivsoudov
Studený
Dunice
CZ0613 Hořice

km 75 – 80
Hořice Koberovice

Píšť
Vojslavice
Koberovice

km 81 – 89
Koberovice Humpolec

Jiřice

EVERNIA s.r.o.

Humpolec

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dotčené k.ú.
Mirošovice u Říčan
Hrusice
Turkovice u Ondřejova
Kaliště u Ondřejova
Lensedly
Hvězdonice
Chocerady
Vranov u Čerčan
Ostředek
Bělčice u Ostředka
Třemošnice
Choratice
Drahňovice
Divišov u Benešova
Měchnov
Zdebuzeves
Všechlapy nad Blanicí
Psáře
Střechov n. S.
Sedmpány
Soutice
Hulice
Keblov

Kód
695475
648655
711284
662178
662186
650170
652024
785351
716294
716278
770710
652709
631621
626261
692727
792187
787043
736431
757411
747092
752576
649287
664707
607932
602655
613495
686492
625426
676411
758469
633836
645150
648493
721051
784621
667242
686395
641545
752819
661040
649325
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Úsek dálnice

km 90 – 103
Humpolec Větrný Jeníkov

km 104 – 111
Větrný Jeníkov Jihlava

Okres

Slavníč
Skorkov
Úsobí
Jihlava
CZ0612 Zbinohy
Havlíčkův Brod CZ0611 Štoky
Jihlava
CZ0612 Smrčná
Jihlava

548341
548324
569658
588229
569593
550299
586846

Žďár n. S.
km 134 – 140
Měřín – Velké
Meziříčí-západ
km 141 – 145
Velké Meziříčí z-v
km 146 – 152
Velké Meziříčí
východ - Lhotka
km 153 – 161
Lhotka Velká Bítěš

Třebíč
Žďár n. S.

km 162 – 167
Velká Bítěš Devět Křížů

Brno venkov
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Kód

561797
568678

km 119 – 133
Velký Beranov Měřín

km 178 – 182
Ostrovačice Kývalka

NUTS 4 Obec

Vystrkov
Havlíčkův Brod CZ0611 Herálec

km 112 – 118
Jihlava Velký Beranov

km 168 – 177
Devět Křížů Ostrovačice

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

Střítež
Měšín
Jamné
Kozlov
Rybné
Věžnice
Kamenice
Meziříčko
CZ0615 Měřín

587958
587508
587249
587427
587826
588130
587346
587516
596116

Blízkov
Stránecká Zhoř

595250
596817

Lavičky
Velké Meziříčí

596019
597007

Petráveč
Jabloňov
Ruda

596418
595730
596663

CZ0614 Tasov
CZ0615 Velká Bíteš

591831
596973

Nové Sady
CZ0623 Přibyslavice
Zálesná Zhoř
Lesní Hluboké
Domašov
Javůrek
Veverské Knínice
Říčky
Říčany
Ostrovačice
Omice

596248
583723
584193
583294
582964
583154
584118
549789
583839
583600
583545

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dotčené k.ú.
Hněvkovice u Humpolce
Krasoňov
Plačkov
Vystrkov u Humpolce
Kamenice u Herálce
Herálec
Slavníč
Skorkov u Herálce
Úsobí
Zbinohy
Petrovice u Štoků
Smrčná na Moravě
Pávov
Heroltice u Jihlavy
Střítež u Jihlavy
Měšín
Rytířsko
Kozlov u Jihlavy
Rybné
Věžnice
Řehořov
Meziříčko u Jihlavy
Měřín
Pustina u Měřína
Blízkov
Stránecká Zhoř
Kochánov u SZ
Lavičky
Velké Meziříčí
Dolní Radslavice
Petráveč
Jabloňov u VM
Ruda u VM
Lhotka u VM
Tasov
Holubí Zhoř
Bezděkov u VB
Jestřabí u VB
Velká Bíteš
Košíkov
Nové Sady u VB
Přibyslavice u VB
Zálesná Zhoř
Lesní Hluboké
Domašov u Brna
Javůrek
Veverské Knínice
Říčky u Brna
Říčany u Brna
Ostrovačice
Omice

Kód
640069
674028
721221
668869
662542
638293
750328
748391
774766
791466
720101
751197
659916
638421
757918
693481
671720
671711
743887
781410
745049
693758
693243
693251
605603
756105
756083
679232
779091
681482
719668
656259
743194
743186
765104
641430
603589
660302
778214
778192
706639
735787
790583
680192
630799
657972
781312
630802
745545
716103
711195
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Z vyjádření Krajských úřadů a příslušných stavebních úřadů vyplývá:
-

záměr není v zásadě ve střetu se schválenými ÚP VÚC, v žádném však rozšíření dálnice není
uvedeno jako veřejně prospěšná stavba,

-

řada dotčených obcí nemá zpracovaný územní plán,

-

ve zpracovaných územních plánech ostatních obcí není s rozšíření dálnice uvažováno, záměr
je v souladu pouze s ÚP města Jihlavy.

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
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. Jak je uvedeno v kap. D.I.5, současné
dopravní zatížení je více než třikrát větší.
Stávající čtyřpruhová dálnice kategorie D26,5/120 bude rozšířena na šestipruhovou kategorie
D34/120. Jde o významnou šířkovou úpravu liniové stavby včetně souvisejících dopravních
zařízení (křižovatky, mosty, protihlukové stěny), která zasáhne do přilehlých pozemků a ovlivní
podmínky v některých obcích.
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
z rozšířením dálnice koordinován.

B.I.5

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr se týká klíčové dopravní komunikace v České republice s výrazným evropským
významem. Cílem je prověřit jedno z možných řešení zlepšení dopravní situace na dálnici D1
cestou jejího rozšíření na šestipruhovou komunikaci. Proces EIA se proto realizuje souběžně
s přípravou technicko-ekonomické studie, jejímž cílem je prověřit nejen technickou
realizovatelnost, ale i ekonomickou a provozní reálnost zkapacitnění dálnice. Technická i
environmentální část tedy mají především charakter studie proveditelnosti.
Dálnice D1 je páteří komunikačního systému ČR, převádí dopravu ve směru východ – západ od
Prahy k Brnu a pokračuje ve směru na severovýchod kolem Vyškova a dále na Ostravu (dálnice
D47). Dálnice D2 pak převádí dálkovou dopravu jihovýchodním směrem na Břeclav a dále na
Slovensko.
Kapacita čtyřpruhové dálnice D1 Praha – Brno nevyhovuje neustále narůstající intenzitě
dopravy. Při jakékoliv nepředvídané situaci dochází k zablokování dopravy a z toho
vyplývajícím kongescím. K této situaci výrazně přispívá i neukázněnost řidičů. Již v současné
EVERNIA s.r.o.
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době se intenzity blíží přípustným intenzitám dopravy podle ČSN 73 6101 "Projektování silnic a
dálnic".

Tabulka 5: Výsledky sčítání dopravy na D1 v r. 2005
Silnice

Sčítací
úsek
1-8030
1-8040
1-8050
1-8060
1-8070
1-8080
1-8089
2-8019
2-8029
5-8019
6-8609
6-8600
6-8610
6-8620
6-8630
6-8640
6-8650
6-8660
6-8670
6-8680

D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1

TNA

OA

M

S

Začátek

Konec

15 545
13 940
13 157
14 010
14 985
15 401
14 989
13 278
14 915
17 009
16 761
18 879
17 328
17 795
17 253
17 774
18 084
19 086
19 384
18 976

26 551
26 402
25 587
28 129
24 492
19 779
25 264
22 260
22 818
21 023
21 285
20 580
21 831
21 740
21 260
23 033
23 721
24 114
23 914
24 021

104
58
56
61
23
20
47
62
67
68
54
41
41
65
87
93
95
100
102
103

42 200
40 400
38 800
42 200
39 500
35 200
40 300
35 600
37 800
38 100
38 100
39 500
39 200
39 600
38 600
40 900
41 900
43 300
43 400
43 100

Mirošovice
Hvězdonice
Ostředek
Šternov
Psáře
Soutice
Loket
Hořice
Koberovice
Humpolec
Větrný Jeníkov
Jihlava
Velký Beranov
Měřín
Velké Meziř., západ
Velké Meziř., východ
Lhotka
Velká Bíteš
Devět křížů
Ostrovačice

Hvězdonice
Ostředek
Šternov
Psáře
Soutice
Loket
Hořice
Koberovice
Humpolec
Větrný Jeníkov
Jihlava
Velký Beranov
Měřín
Velké Meziř., západ
Velké Meziř., východ
Lhotka
Velká Bíteš
Devět křížů
Ostrovačice
Kývalka

Složení doprav y

50000
45000
40000

Vozidla

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1-8030 1-8040 1-8050 1-8060 1-8070 1-8080 1-8089 2-8019 2-8029 5-8019 6-8609 6-8600 6-8610 6-8620 6-8630 6-8640 6-8650 6-8660 6-8670 6-8680
Sčítací úsek

Nákladní

Osobní

Obrázek 5: Složení dopravy

Vstup ČR do EU se projevil v silniční dopravě mj. nárůstem intenzit provozu, v orientaci
dopravních proudů a jejich skladbě. Uvedené skutečnosti pak vyvolaly potřebu přehodnotit
priority v přípravě ucelené koncepce dopravní infrastruktury tak, aby dopravní infrastruktura
vyhovovala těmto změněným požadavkům a tím podpořila ekonomický rozvoj jednotlivých
regionů našeho státu. Je oprávněný předpoklad, že intenzita dopravy poroste i nadále, jak
ukazuje prognóza dopravy.
strana 28

PRAGOPROJEKT, a.s.

EVERNIA s.r.o.

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb.

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Tabulka 6: Prognóza dopravy
Sčítací
úsek
1-8030
1-8040
1-8050
1-8060
1-8070
1-8080
1-8089
2-8019
2-8029
5-8019
6-8609
6-8600
6-8610
6-8620
6-8630
6-8640
6-8650
6-8660
6-8670
6-8680

T
16416
14721
13894
14795
15824
16263
15828
14022
15750
17962
17700
19936
18298
18792
18219
18769
19097
20155
20470
20039

2020
O
34145
33953
32905
36174
31497
25436
32490
28626
29344
27036
27373
26466
28075
27958
27340
29620
30505
31011
30753
30891

S
50664
48732
46855
51029
47344
41719
48365
42710
45161
45065
45126
46443
46414
46814
45647
48483
49697
51265
51325
51033

T
16540
14832
13999
14907
15944
16387
15948
14128
15870
18098
17834
20087
18437
18934
18357
18912
19241
20308
20625
20190

2030
O
35286
35088
34005
37383
32550
26286
33576
29584
30325
27940
28288
27351
29013
28892
28255
30611
31525
32048
31782
31924

S
51930
49978
48060
52351
48517
42335
49571
43773
46262
46105
46175
47479
47491
47891
46699
49615
50862
52455
52508
52217

T
16633
14916
14078
14991
16034
16479
16038
14207
15959
18200
17934
20201
18541
19041
18461
19018
19350
20422
20741
20304

2040
O
35685
35484
34389
37805
32917
26583
33955
29917
30667
28255
28607
27660
29341
29219
28573
30956
31881
32409
32140
32284

S
52422
50458
48523
52857
48974
43082
50040
44187
46693
46523
46595
47901
47923
48324
47121
50068
51326
52931
52983
52692

Vozidla celkem

Růst dopravy
60000
50000
40000
30000
20000
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50
40
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6
6
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1
1
1
1
1
1
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2040

Obrázek 6: Růst dopravy

Jedním z možných řešení je rozšíření dálnice na 3 pruhy v každém směru.
Předkládaný záměr řeší zkapacitnění stávající dálnice, umístění je tedy dáno současným
průběhem. Základním řešením je symetrické rozšíření o jeden pruh na každou stranu,
v některých případech (velké mosty, skalní zářezy) je navrhováno rozšíření pouze na jednu
stranu. Toto řešení je však pouze výjimečné. Dalším možným řešením v těchto kritických
místech je redukce normové šířky dálnice např. vypuštěním zpevněné krajnice, zúžením jízdních
pruhů.
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Oznámení je podáváno před dopracováním Technicko-ekonomické studie (TES), která bude
dokončena v červenci 2007. Jsou však známy zásady, podle kterých je studie zpracovávána a
které umožňují zjistit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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).
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".
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.
Recipientní nebo zasažené vodoteče budou upravovány vždy v minimální délce potřebné
pro danou stavbu. Úprava bude řešena s ohledem na stávající odtokové a přírodní podmínky tak,
aby zásah byl co nejšetrnější.
Jak je výše uvedeno, zpracovaná TES bude kromě vyhodnocení ekonmické efektivnosti záměru
sloužit také jako podklad pro zpracování Dokumentace o hodnocení vlivů podle § 8 zákona č.
100/2001.
Ve výsledcích studie bude vyhodnoceno zejména :


Možnosti šířkového uspořádání v jednotlivých úsecích dálnice, zvláště s důrazem na šířkové
uspořádání v problematických místech (dálniční mosty, pod nadjezdy, podél odpočívek,
velké zářezy zvláště skalní, vysoké násypy).
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Stav a případná nutnost opravy nebo výměny vozovky dálnice ve stávajícím šířkovém
uspořádání.



Rozsah zásahu do dálničních křižovatek.



Rozsah zásahu do přilehlých odpočívek včetně čerpacích stanic.



Prověření nutnosti zřízení stoupacích pruhů.



Stav a případná nutnost oprav stávajících dálničních mostů.



Nutnost demolice a obnovy nadjezdů nad dálnicí.



Nutnost dostavby nových nadjezdů nebo podchodů, a to z důvodů ekologických nebo
urbanistických (tj.vazba migrace a ÚSES, vazba na územní plány a požadavky okolních
obcí).



Možnosti zásahu do násypových a zářezových svahů a do pásů podél hran násypů a zářezů
z hlediska ekologického.



Prověření nutnosti doplnění PHS oproti stávajícímu stavu.



Prověření odvodňovacího systému z hlediska kapacity i z hlediska technického stavu.



Prověření nutnosti dostavby či rekonstrukce DUN.



Doplnění nebo rekonstrukce systému SOS a zařízení pro provozní informace (ZPI).



Návrh jednotlivých stavebních úseků (samostatných staveb) pro další projektovou přípravu.



Orientační přehled o zabíraných pozemcích v trvalém a dočasném záboru dle druhu rozlišení
záborů pozemků ZPF, LPF, ostatní plochy.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
V současné době není stanoven závazný termín výstavby. Stavba bude probíhat postupně podle
určených úseků podle TES. Důležitým faktorem ovlivňujícím výstavbu bude snaha o co
minimalizaci omezení dopravy. Jako optimální dobu lze předpokládat:
Zahájení výstavby

2015

Dokončení

2020

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

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,
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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

B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 je uveden v následující tabulce.

Tabulka 7: Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Zákon
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Stavební povolení
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Souhlas se zásahem do VKP
114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny
Výjimka ze základních podmínek 114/1992 Sb. o ochraně přírody
ochrany zvlášť chráněných druhů a krajiny
živočichů a rostlin a silně
ohrožených druhů
Povolení kácení zeleně rostoucí 114/1992 Sb. o ochraně přírody
mimo les
a krajiny
Souhlas s dotčením pozemků 289/1995 Sb. o lesích
určených k plnění funkcí lesa,
využití území do 50 m od okraje
lesa
Trvalé a dočasné odnětí PUPFL
289/1995 Sb. o lesích
Výjimka z ochranného pásma 20/1987 Sb. o státní památkové
národní kulturní památky
péči
Zásah do vodních toků
254/2001 Sb. o vodách
Povolení
k nakládání 254/2001 Sb. o vodách
s povrchovými a podzemními
vodami
Změna rozsahu a způsobu 266/1994 o drahách
zabezpečení křížení železniční
dráhy s pozemní komunikací
Povolení zřízení křižovatky
13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
Povolení připojení k dálnici, 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
silnici

Vydává
Stavební úřad
Stavební úřad
Obecní úřad obce
působností
Orgán ochrany přírody

s

Orgán ochrany přírody
Stavební úřad nebo jiný orgán státní
správy jen se souhlasem příslušného
orgánu státní správy lesů
Orgán státní správy lesů
Obecní úřad obce s
působností
vodoprávní úřad
vodoprávní úřad

PRAGOPROJEKT, a.s.

rozšířenou

drážní správní úřad
Příslušný silniční správní úřad

Ministerstvo dopravy
Obecní úřady obcí s
působností
Místní úprava provozu na dálnici 361/2000 Sb. o provozu na ministerstvo po předchozím
pozemních komunikacích
vyjádření Ministerstva vnitra
místně příslušný krajský
Místní úprava provozu na silnici
předchozím
písemném
I. třídy
příslušného orgánu policie,
obecní úřad obce s
Místní úprava provozu na silnici
působností po předchozím
II.a III. třídy a na místní
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Zákon

Vydává
vyjádření příslušného orgánu policie.
vlastník se souhlasem příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a po předchozím písemném
stanovisku příslušného orgánu policie
Rozhodnutí o výši odvodů za 334/1992 Sb.
o
ochraně orgán ochrany zemědělského půdního
odnětí půdy ze zemědělského zemědělského půdního fondu
fondu
půdního fondu

Výpis konkrétních správních úřadů bude zpracován v dokumentaci podle rozdělení záměru na
jednotlivé stavby, které budou navrženy v rámci TES.
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B.II Ú DAJE O VSTUPECH
B.II.1 Půda
Rozšíření dálnice mimo mosty se bude odehrávat v pěti možných variantách:
a)
b)
c)
d)
e)

zářez – s patní zídkou – bez záboru
násyp – (armovaný) vystužený násyp – bez záboru
v mělkém zářezu – se záborem nebo bez záboru
na nízkém násypu – se záborem nebo bez záboru
beze změn

– viz charakteristické příčné řezy v kapitole B.I.2.
 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,
 v místech vyšších násypů bude na násypu postavena opěrná zídka, která umožní rozšíření při
zachování spodní části násypu,
 v místech větších zářezů bude u dálnice postavena zárubní zeď, nad kterou zůstane původní
zářez nedotčen, skalní zářezy budou řešeny individuálně.
Podle těchto předpokladů byl proveden orientační výpočet trvalých záborů ZPF a PUPFL, zábor
silničních pozemků a zastavěných pozemků nebyl zjišťován. Skutečný rozsah záborů bude
zjištěn v TES a uveden v Dokumentaci vlivů na životní prostředí. Další trvalé i dočasné zábory
mohou být potřebné pro přeložky křižujících komunikací. Dočasné zábory pro rozšíření dálnice
se předpokládají minimální – výstavba a přístup budou probíhat po stávající vozovce.
Tabulka 8: Orientační trvalé zábory
Kraj

Okres

Praha-východ
Benešov
Středočeský celkem
Pelhřimov
Havlíčkův Brod
Jihlava
Žďár nad Sázavou
Vysočina celkem
Brno-venkov
Jihomoravský celkem
Celkem

Trvalý zábor v ha
ZPF
PUPFL
0,82
10,69
11,51
3,00
1,56
1,76
10,44
16,76
3,56
3,56
31,83

0,26
5,41
5,67
1,75
0,48
2,12
2,92
7,27
2,24
2,24
15,18

Půda kolem dálnice je převážně zemědělská a lesní, v menší míře ostatní (např. zastavěná ve
Hvězdonicích).

B.II.2 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.
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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.
Ochranné pásmo vodovodního potrubí je dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění 1,5 m od
DN 500 a 2,5 m nad DN 500 od vnějšího okraje potrubí horizontálně na obě strany. Při souběhu
a křížení jednotlivých inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti předepsané v ČSN 73 6005
- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
V rámci oznámení nelze bez zpracovaného technického podkladu (TES) kvantifikovat množství
potřebných materiálů. Stejně tak nelze v tomto stupni určit zdroje matriálů, které závisí na
konkrétním dodavateli, době výstavby, dopravních trasách, postupu prací atd.
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.
Energetické zdroje
Elektrická energie
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). Orientační příkon pro
zařízení staveniště mostních objektů je do 50 kW, v případě hlavního stavebního dvora se
uvažuje s příkonem do 200 kW.
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).
EVERNIA s.r.o.
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Plyn
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.

B.II.4 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. Ale i
plánované činnosti na dálnici (údržba, výstavba mýtních bran atp.), pro které je instalováno
dopravní opatření, způsobí zpomalení dopravy. Při výstavbě bude narušena doprava na dálnici
D1 uzavřením některých pruhů vozovky v upravovaném úseku, který může být dlouhý až
několik kilometrů.
Výstavba se dotkne všech mezilehlých MÚK, jejichž připojovací pruhy a části větví budou též
rekonstruovány.
Výstavbou rozšíření dálnice bude vyvolána potřeba přeložek a rekonstrukce jisté části křižující,
případně i přilehlé stávající silniční sítě nižšího řádu, přeložky budou sledovat v maximální míře
původní trasy. Rozsah přeložek bude stanoven v TES a následně převzat do Dokumentace.
Při rekonstrukcích mostů přes dálnici budou po dobu výstavby přerušeny některé trasy a doprava
bude vedena objížďkami po stávajících silnicích, případně po objížďkách provizorních.
Odpočívky a čerpací stanice mohou být po kratší dobu vyřazeny z provozu během rekonstrukce
napojení parkovacích ploch na rozšířenou dálnici.
Rozšíření dálnice se dotkne především infrastruktury v krajnicích (sítě), budou posunuty hlásky,
v menší míře může dojít k nutnosti úpravy infrastruktury ve středním dělícím pasu.
Demolice budov budou v menším rozsahu, nedají se však zcela vyloučit.
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Ú DAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 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. Množství emitovaných škodlivin nelze určit,
protože závisí na provozu, údržbě a dalších podmínkách, které umožní vznik sekundární
prašnosti, tj. zvíření již dříve sedimentovaných částic. Větší prachové částice podléhají rychlé
gravitační sedimentaci a za obvyklých meteorologických podmínek se budou vyskytovat pouze v
nejbližším okolí staveniště.
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. Kvantifikovat množství těchto
emisí, příp. jejich distribuci do okolního prostoru je úloha neřešitelná bez zpracovaného
detailního časového plánu organizace výstavby (nasazení počtu a typů stavebních strojů, jejich
součinnosti v čase, přepravních tras pro přesun zemin a stavebních hmot, prostory soustředěných
zemních prací aj.).
Při případné pokládce živičných vrstev bude docházet k uvolňování aromatických uhlovodíků.
Problematika stanovení množství uvolňovaných škodlivin nebyla podle dostupných údajů
řešena, právními předpisy je řešen pouze provoz obaloven živičných směsí.
Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému působení plošných zdrojů znečištění se jejich
působení z hlediska vlivu na okolní prostředí nejeví jako závažné.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
V období běžného provozu (po dostavbě posuzovaného záměru), zůstane dálnice jako dosud
vlivem pojezdu motorových vozidel, liniovým zdrojem znečištění ovzduší.
Na základě údajů o stávající a očekávané intenzitě a skladbě dopravy byly provedeny výpočty
produkce emisí na jednotlivých sčítacích úsecích dálnice D1.
Výpočty byly provedeny pro roky 2007 a 2030. Pro všechny úseky byly uvažovány jednotné
parametry podélného sklonu, rychlosti a plynulosti dopravy. Přesné výpočty na základě
podrobných vstupních dat budou předmětem hodnocení v následující etapě řešení.
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byla použita metodika vypracovaná VŠCHT a
ATEM, která byla podkladem pro emisní faktory vydané MŽP ČR (MEFA 02). Pro výpočet byla
použita aktualizovaná verze z r. 2006 - MEFA 06. Ve výpočtu byla zohledněna dynamická
skladba vozového parku – podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO
EVERNIA s.r.o.
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1 – 4. Údaje o skladbě vozového parku byly zpracovány na základě dopravních průzkumů v
rámci projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR a na základě zahraničních prognóz vývoje.
V případě hodnocení suspendovaných prachových částic PM10 bylo vedle sazí emitovaných
přímo spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost) stanoveno rovněž množství
prachových částic zvířených projíždějícími automobily (sekundární prašnost). Množství prachu
zvířeného automobily (sekundární prašnost) bylo stanoveno výpočtem na základě metodiky US
EPA. Tato metodika stanoví pro výpočet množství zvířených částic ze zpevněných komunikací
vztah vycházející z počtu projíždějících vozidel a jejich průměrné hmotnosti, přičemž zohledňuje
odlišné emisní faktory pro jednotlivé velikostní frakce emitovaných částic.
Výsledky emisních výpočtů shrnují tabulky 9 a 10. Vypočtené hodnoty potvrzují skutečnost, že
dálnice D1 patří mezi emisně nejvýznamnější zdroje znečišťování v ČR. Celková současná
produkce emisí ve sledovaném úseku Mirošovice – Kývalka dosahuje v současnosti:


u oxidů dusíku více než 17 000 tun za rok



u oxidu uhelnatého cca 9 000 tun za rok



v případě částic PM10 cca 8 000 t.rok-1



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.

Tabulka 9: Výpočet produkce emisí – rok 2007 (t.rok-1)
Úsek
1-8030
1-8040
1-8050
1-8060
1-8070
1-8080
1-8089
2-8019
2-8029
5-8019
6-8600
6-8609
6-8610
6-8620
6-8630
6-8640
6-8650
6-8660
6-8670
6-8680
Celkem
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exit od - do
Mirošovice – Hvězdonice
Hvězdonice – Ostředek
Ostředek – Šternov
Šternov – Psáře
Psáře – Soutice
Soutice – Loket
Loket – Hořice
Hořice – Koberovice
Koberovice – Humpolec
Humpolec – Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov – Jihlava
Jihlava – Velký Beranov
Velký Beranov – Měřín
Měřín – V. Meziříčí západ
V. M. západ – V. M. východ
V. Meziříčí východ – Lhotka
Lhotka – Velká Bítěš
Velká Bíteš – Devět Křížů
Devět křížů – Ostrovačice
Ostrovačice – Kývalka

NOx
854
460
514
576
741
1010
941
589
899
1498
719
1083
1651
838
657
809
1085
666
1283
485
17360

CO
453
247
276
313
394
519
502
313
474
771
372
552
857
431
338
418
562
347
672
253
9065

PRAGOPROJEKT, a.s.

CxHy
95
53
59
67
82
103
105
65
97
152
74
107
170
85
66
83
112
69
133
50
1827

Benzen
3,0
1,7
1,9
2,2
2,6
3,0
3,3
2,1
3,0
4,5
2,2
3,0
5,0
2,5
1,9
2,5
3,3
2,0
3,9
1,5
55,3

PM10
377
198
219
243
329
482
414
263
408
716
340
528
776
398
313
379
505
312
602
227
8028
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Tabulka 10: Výpočet produkce emisí – rok 2030 (t.rok-1)
Úsek
1-8030
1-8040
1-8050
1-8060
1-8070
1-8080
1-8089
2-8019
2-8029
5-8019
6-8600
6-8609
6-8610
6-8620
6-8630
6-8640
6-8650
6-8660
6-8670
6-8680
Celkem

exit od - do
Mirošovice – Hvězdonice
Hvězdonice – Ostředek
Ostředek – Šternov
Šternov – Psáře
Psáře – Soutice
Soutice – Loket
Loket – Hořice
Hořice – Koberovice
Koberovice – Humpolec
Humpolec – Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov – Jihlava
Jihlava – Velký Beranov
Velký Beranov – Měřín
Měřín – V. Meziříčí západ
V. M. západ – V. M. východ
V. Meziříčí východ – Lhotka
Lhotka – Velká Bítěš
Velká Bíteš – Devět Křížů
Devět křížů – Ostrovačice
Ostrovačice – Kývalka

NOx
297
162
181
205
258
341
329
205
310
504
243
361
559
282
221
274
368
226
435
165
5926

CO
254
139
156
176
220
289
281
176
265
429
207
305
475
239
187
232
312
192
372
140
5047

CxHy
51
28
32
37
44
54
56
35
52
80
39
56
90
45
35
44
59
36
70
27
971

Benzen
1,8
1,0
1,2
1,3
1,5
1,8
2,0
1,2
1,8
2,6
1,3
1,7
2,9
1,4
1,1
1,4
1,9
1,2
2,3
0,9
32,3

PM10
254
134
148
164
222
326
280
177
276
484
230
358
525
269
212
256
342
211
407
153
5427

B.III.2. Odpadní vody
B.III.2.1 Splaškové odpadní vody
Ve fázi výstavby šestipruhu dálnice D1 budou vznikat splaškové odpadní vody pouze
v sociálním zařízení staveniště. Produkce splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného
počtu pracovníků a je vybilancována v následující tabulce. Jejich zneškodňování musí probíhat
v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Množství vznikajících odpadních vod nelze
v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však
není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění
během výstavby vznikat nebudou.
Tabulka 11: Splaškové vody ve fázi výstavby
Počet pracovníků
Spotřeba/osobu/směna
Spotřeba celkem/směna

/l/
/m3/

x
125
x * 125

B.III.2.1 Množství dešťových vod
V období běžného provozu oznamovaného záměru budou odtékat z dálniční komunikace hlavně
srážkové vody. Podle novely zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, voda spadlá na zemský povrch se
stává buď vodou povrchovou, nebo vodou podzemní, nebo vodou zvláštní, nebo vodou odpadní.
Srážková voda se stává vodou odpadní pouze v případě, že se smísí s jinou odpadní vodou, tj., že
je svedena do jednotné kanalizace. Jestliže je srážková voda smíšena a odváděna oddílnou,
dešťovou kanalizací nebo silničními příkopy, je z hlediska dikce vodního zákona vodou
povrchovou. Uvedený výklad však nemusí být příslušným vodohospodářským orgánem uznán.
EVERNIA s.r.o.
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Z výše uvedených důvodů a z důvodů předpokládaného znečištění úkapy ropných látek, zbytky
posypových materiálů ze zimní údržby, oděry z pneumatik a úlety ze sypkých nákladů, je
veškerá srážková voda odváděná z vozovky silnice v souladu s principem předběžné opatrnosti,
považována za vodu odpadní.
Celková bilance vznikajících srážkových vod bude upřesněna v návazných stupních projektové
dokumentace po konečném upřesnění nově vznikajících zpevněných a zastavěných ploch.
Rámcová bilance srážkových vod je uvedena v následujících tabulkách:
Celé zájmové území podél dálnice v úseku Mirošovice až Kývalka je rozvodnicí hlavních povodí
rozděleno na dvě části a odvodňováno do dvou hlavních povodí:
- povodí Severního moře s hlavním tokem I. řádu Labem (hydrologická čísla začínající 1-00-00),
úsek o délce 101,5 km v první části posuzované stavby
- povodí Černého moře s hlavním tokem I. řádu Dunajem (hydrologická čísla začínající 4-0000), úsek o délce 60,8 km v druhé části posuzované stavby.
zpevněná
plocha po
rozšíření
m2

součinitel
odtoku
-

odtok
dešťové
vody
l/s

úsek do povodí Labe

2 943 500

0,900

33 112

úsek do povodí Dunaje

1 763 200

0,900

19 838

dálnice - úsek

Průměrný roční úhrn srážek: 600 mm/m2
Parametry návrhového deště: intenzita návrhového deště i = 125 l/s.ha
doba trvání deště
t = 15 min
Celkový roční odtok do povodí Labe: QR = 19 867 m3/rok
Celkový roční odtok do povodí Dunaje: QR = 11 903 m3/rok
maximální měsíční odtok
12,5 % QR
úsek do povodí Labe
úsek do povodí Dunaje

QM =
QM =

červen
12,5 %
2 483
1 489

m3/měs
m3/měs

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.
Podrobné řešení odvádění vod z dálničního tělesa s opatřením bude řešeno v dalším stupni
projektové dokumentace ve Vodohospodářském projektu.
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.
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B.III.3 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.
Demoliční práce budou zahrnovat demolice pozemních objektů (především mostů) a zařízení,
vozovek a dále nevyužitelných nebo překládaných inženýrských sítí. Zároveň bude odtěženo
nevhodné podloží včetně místně kontaminovaných zemin (vyskytnou-li se v místě stavby).
Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto
firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou)
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy,
především s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou
č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů.
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou,
jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že
v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny
jinak. Předpokládané množství jednotlivých druhů bude vyčísleno v dalších stupních projektové
dokumentace. Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění
demoličních prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání
osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů.
Na stavbě jinde využitelné materiály (štěrk, zemina, kamenivo, obrubníky apod., bez
nebezpečných látek) budou opětovně použity pro výstavbu nové komunikace nebo dočasně
uloženy pro použití na jiných stavbách. 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.
Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část materiálů vzniklých
z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.

Tabulka 12: Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Kód
Název druhu odpadu
druhu
odpadu
05 01
Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

úkapy, havárie z provozu stav.
strojů
08 01
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků – podle použitých barev
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující N
likvidace
oprávněnou odpady z používání nátěrových
organická rozpouštědla nebo jiné
osobou
hmot
nebezpečné látky
13 01
odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce regenerace
ze stavebních strojů
odpadu
13 02
odpadní motorové, převodové a mazací oleje - regenerace
ze stavebních strojů
zatřídí původce odpadu
15 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály N
spalování, skládkování
znečištěné dřevní piliny, písek,
(vč. olej.
filtrů
jinak
blíže
fibroil, Vapex, hadry – havárie;
EVERNIA s.r.o.

N

Činnost, při níž vzniká odpad

biodegradace

PRAGOPROJEKT, a.s.

strana 41

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

Kód
Název druhu odpadu
Kateg. Způsob nakládání
druhu
odpadu s odpadem
odpadu
neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné
oděvy
znečištěné
nebezpečnými látkami
17 01
Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 beton
O
recyklace
17 01 02 cihly
17 01 03 tašky a keramické výrobky

O
O

recyklace
skládkování

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, O
cihel, tašek a keram. výrobků
neuvedené pod č.170106
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 dřevo
O

skládkování

17 02 02 sklo
O
17 02 03 plasty
O
17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující N
nebezpečné látky …
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet
N

Činnost, při níž vzniká odpad
likvidace asfaltových emulzí při
pokládání vozovek
demolice budov, demolice bet.
zpevněných ploch, propustů
apod.
demolice budov
demolice budov, kameninové
potrubí
demolice budov

opětné
využití
jako
masivní
dřevo,
štěpkování, spalování
recyklace, skládkování
recyklace, skládkování
skládkování, spalování

demolice budov, oplocení apod.

skládkování

event.
vrstva
s dehtovým
pojivem
v konstrukci
rozebíraných vozovek
demolice
vozovek,
zbytky
z čištění strojů

demolice budov
demolice apod.
přeložky vodovodního potrubí z
PVC

17 03 02 asfaltové
směsi
neuvedené O
recyklace
pod číslem 17 03 01
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 železo a ocel
O
recyklace
demolice ocelových konstrukcí
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, N
likvidace
oprávněnou demontáž sítí
uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
osobou
17 04 11 kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
recyklace, skládkování
demontáž sítí
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 03 zemina
a
kamení
obsahující N
dekontaminace,
výkopy kontaminované zeminy
nebezpečné látky
skládkování
17 05 04 zemina a
kamení
neuvedené O
přebytečný
materiál výkopy,
sejmutá
ornice,
pod číslem 17 05 03
nevyužitelný na stavbě
rozebírané podsypy vozovky
17 06
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 05 stavební materiály obsahující azbest O
skládkování
–
při demolice – eternitová krytina
manipulaci i likvidaci je
nutno dodržet příslušná
ustanovení
zákona
č. 258/2000 Sb.
17 06 03, izolační materiály – zatřídí původce O, N
skládkování
demolice – event. izolační
17 06 04 odpadu
materiály
17 09
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady N
skládkování
materiál z demolic
(včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
recyklace, skládkování
výbojky a zářivky
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování,
pařezy
a
dřevní
hmota
štěpkování, mulčování
z vykácené zeleně
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný odpad O
skládkování
údržba zeleně
20 03
Ostatní komunální odpady
strana 42

PRAGOPROJEKT, a.s.

EVERNIA s.r.o.

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb.

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Kód
Název druhu odpadu
druhu
odpadu
20 03 01 směsný komunální odpad
20 03 03 uliční smetky

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

20 03 04 kal ze septiků a žump

O

O
O

Činnost, při níž vzniká odpad

skládkování, spalování
skládkování, spalování

odpady ze zařízení staveniště
údržba komunikací, odpad
z vpustí
kompostování, spalování odpad z chemických WC na
zařízení staveniště

Tabulka 13: Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód
druhu
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 01 11
14 06
15 02
15 02 02
16 01
16 01 03
16 01 04
17 05
17 05 03
17 09
17 09 04
19 08
19 08 01
19 08 05
20 01
20 01 21
20 02
20 02 01
20 02 03
20 02 02
20 03
20 03 01
20 03 03
20 03 99

Název druhu odpadu

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
úkapy, havárie
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
odpadní barvy a laky obsahující N
likvidace
oprávněnou odpady z používání nátěrových
organická rozpouštědla nebo jiné
osobou
hmot při údržbě
nebezpečné látky
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
ostatní rozpouštědla a směsi N
likvidace
oprávněnou údržba
rozpouštědel
osobou
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
sorbent a upotřebené čisticí N
spalování, skládkování prostředky pro likvidaci havárií
a filtrační materiály
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) ...
Pneumatiky
O
recyklace
pneumatiky (poškozené či
z havárií)
Autovraky
N
likvidace na vrakovišti havárie, opuštěná auta
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení obsahující N
dekontaminace,
znečištěná zemina po havárii
nebezpečné látky
skládkování
Jiné stavební a demoliční odpady
směsné stavební a demoliční O
recyklace, skládkování v případě údržbových a
odpady neuvedené pod čísly 17 09
rekonstrukčních prací
01, 17 09 02 a 17 09 03
Odpady z čistíren
Shrabky z česlí
O
nádrže
Kaly
z čištění
komunálnmích O
nádrže
odpadních vod
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
recyklace, skládkování výbojky a zářivky
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování,
sečená tráva, úpravy dřevin
štěpkování, mulčování
jiný biologicky nerozložitelný O
skládkování
údržba zeleně
odpad
zemina a kameny
O
skládkování
údržba zeleně
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
O
skládkování
odpočívky
uliční smetky
O
skládkování, spalování údržba komunikací, odpad
z vpustí
Komunální odpady jinak blíže O
neurčené

Pozn.: O
N
EVERNIA s.r.o.

- ostatní odpad
- nebezpečný odpad
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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.

B.III.4 Ostatní
B.III.4.1 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.
B.III.4.2 Rizika havárií
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 v případě havárie
vozidla převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě
nebezpečných látek je nutno dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001.
Nejcitlivějším územím z hlediska havárií je ochranné pásmo vodního zdroje Švihov v povodí
Želivky. Proto je na dálnici mezi křižovatkami Soutice (exit 56) a Humpolec (exit 90) zakázán
vjezd vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody. Dalšími citlivými
oblastmi jsou ochranné pásmo vodních zdrojů.
Případnému úniku ropných produktů do území v okolí oznamovaného záměru je nutno zamezit v
prostoru průchodu dálnice PHO II. stupně.
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.
Dalším potenciálním nebezpečím jsou nehody projíždějících vozidel, vzniklé v důsledku
nepozornosti apod. Z toho důvodu je nutné věnovat velkou pozornost návrhu a instalaci
dopravních opatření, regulujících průjezd v místě provádění záměru.
Riziko havárií na objízdných trasách bude sníženo vhodnými dopravními opatřeními včetně
dopravního značení.

B.III.4.3 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
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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.
Hodnocení hluku
Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je definován v zákoně
č.258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona
se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely (dle katastrálního
zákona č. 344/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), lesů a venkovních pracovišť. Rekreace
v tomto případě zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo
podnájmem bytu v nich. Při vymezení pojmu lesních a zemědělských pozemků odkazuje
citované ustanovení na zákon č. 344/1992 Sb. „O katastru nemovitostí“ ve znění pozdějších
předpisů. Protože zákon o ochraně veřejného zdraví výslovně vylučuje zemědělské pozemky,
tedy i zahrady, pokud jsou takto zapsány v katastru nemovitostí, z definičního vymezení
chráněného venkovního prostoru, nelze je za chráněný prostor z titulu jejich užívání k rekreaci,
sportu, léčení nebo výuce považovat. Tento znak užívání pozemku je možné vztahovat pouze
k těm pozemkům, které nejsou z ochrany před hlukem zákonem již primárně vyloučeny, tedy
např. ostatní plochy, jsou-li užívány k účelu podle §30 odst. 3 zákona.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2m okolo rodinných domů,
bytových domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i
funkčně obdobných staveb.
Dle vládního nařízení č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací” se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T
a
v případě hluku z dopravy se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T a příslušné korekce
(dle přílohy č.3), přihlížející k místním podmínkám a denní době.
Základní hladina hluku:

LAeq,T = 50 dB

Tabulka 14: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku - dle přílohy č.3
1)

Korekce (dB)
2)
3)

Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic
a staveb lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Způsob využití

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a
chráněné ostatní venkovní prostory
Pozn.: Korekce v uvedené tabulce se nesčítají.

4)

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije korekce –5 dB.
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku,
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních
vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
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3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou
hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách,
který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.
prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení
pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy

Vzhledem k tomu, že u posuzované dálnice se jedná o její rozšíření o další jízdní pruh a navýšení
její kapacity, jsou v tomto případě platné hlukové limity 50 dB v noci a 60 dB ve dne.
Chráněný vnitřní prostor staveb
Chráněným vnitřním prostorem staveb se podle zákona 258/2000Sb. ve znění pozdějších
předpisů rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální
rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
Přípustné hladiny hluku uvnitř obytných objektů a staveb občanského vybavení jsou stanoveny
dle §10 vládního nařízení 148/2006 Sb. ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a
korekcí, přihlížejících k využití prostoru a denní době podle tabulky č. 2 část A předpisu. Pro
hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se
stanoví pro celou denní a noční dobu.

Tabulka 15: Korekce na pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb - dle
přílohy č. 2 část A

6.00-22.00h
22.00-6.00h
po dobu používání
po dobu používání
6.00-22.00
22.00-6.00
6.00-22.00
22.00-6.00

Korekce
dB
0
-15
-5
0
0+)
-10+)
+10
0

po dobu používání

+5

po dobu používání

+10

po dobu používání

+15

Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Operační sály
Obytné místnosti
Hotelové pokoje
Přednáškové síně, učebny a ostatní pobytové místnosti
škol, předškolních a školských zařízení
Koncertní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních
zařízení, kavárny, restaurace
Prodejny, sportovní haly
+) V okolí hlavních komunikací (tzn. v okolí dálnic a silnic I. a II.
převažující, a v ochranném pásmu drah je přípustná další korekce +5dB.

po dobu používání
+20
třídy), kde je hluk z těchto komunikací

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory
funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují
na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.
Nechráněné místnosti staveb jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství
(např. záchody, koupelny, komory), šatny, archivy, haly a vestibuly dopravních staveb.
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V tomto případě jsou tedy platné limity pro obytné místnosti chráněných objektů 45dB
v době denní (6-22hod) a 35dB v době noční (22-6hod) .
Pro odhad hlukové zátěže v okolí rozšiřované dálnice byl proveden orientační výpočet
v některých profilech komunikace.
Orientační vzdálenost izofony 50 dB (v nočním období) bez PHO se pohybuje:
v rovném úseku bez tlumení pevnými překážkami -

okolo 700 m (odrazivý terén)
okolo 250 m (pohltivý terén)
okolo 100 m (les)

v násypu-

dle jeho výšky a terénu mezi 350 - 700 m

v zářezu-

opět dle výšky a terénu 100 - 350 m

Hluk z výstavby
V průběhu výstavby rozšíření posuzovaného úseku dálnice D1 bude okolí zatíženo hlukovými
emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby
budou zejména práce spočívající v odstranění stávajícího krytu vozovek (frézování, bourání
betonových konstrukcí apod.) a zemní práce (dosypávání násypů a rozšiřování zářezů, zakládání
konstrukcí rozšiřovaných mostních objektů, stavební a zemní práce v oblasti nových MÚK
apod.). Z charakteru stavby pak plyne, že téměř veškerá část dopravní obsluhy stavby bude
prováděna přímo po trase dálnice D1, případně po stávajících komunikacích. Plán organizace
výstavby bude zpracován v další fázi projektové dokumentace tak, aby se minimalizovaly
negativní dopady stavby na chráněné objekty.
V současné době není znám dodavatel stavby, použití stavebních mechanismů při výstavbě, ani
přístupové cesty, nelze tedy stanovit hluk ze staveniště stanovit. Podrobnější hlukovou studii na
výpočet hluku z výstavby a případný návrh opatření ke snížení hlukové zátěže z výstavby je
možné zpracovat až na základě výše uvedených údajů.
Hluková studie na hluk z výstavby bude zpracována po stanovení jednotlivých výstavbových
etap a vypracování podrobného plánu organizace stavby dle vybraných zhotovitelů stavby.

Vibrace
Posuzovaný úsek dálnice D1 v současné době nepůsobí a ani po rozšíření nebude působit jako
zdroje 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). Vzhledem k tomu, že stavební práce budou
probíhat převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, vznik vibrací, které by měly vliv
na statiku objektů se nepředpokládá. Průjezd těžkých vozidel obytnou zástavbou může být
v max. míře omezen v projektu organizace výstavby volbou přepravních tras mimo zastavěná
území obcí a po trase stavby. V místech, kde nebude možno dodržet dostatečný odstup
stavebních prací či přepravních tras od stávající zástavby bude před a po výstavbě provedena
statická prohlídka potencionálně dotčených objektů tak, aby bylo možno identifikovat případné
narušení statiky budov vlivem stavebních prací s následným uvedením do původního stavu.
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B.III.5 Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Vliv rozšíření dálnice D1 na šestipruh nebude představovat významné zásahy do krajiny.
Vzhledem k tomu, že se bude pouze rozšiřovat stávající dálnice a nebude se vytvářet nový
koridor ve volné krajině budou zásahy do krajiny a terénní úpravy pravděpodobně na přijatelné
úrovni. Významnější zásah bude představovat výstavba nových mostních objektů.
Svahy násypů u mostů, ale i celá trasa, bude v dalším stupni projektové dokumentace ozeleněna
a začleněna do okolí. Ozelenění tělesa dálnice D1 má důvody jak estetické tak ochranné, kdy
zabraňuje vzniku eroze. Svahy násypů a zářezů budou zatravněny a osázeny dřevinami, které
geograficky odpovídají původním a místním podmínkám. Z dosavadních zkušeností podobných
staveb vyplývá, že jsou většinou vnímány antropocentricky a pozitivně, pokud jsou vhodně
architektonicky a stavebně řešeny a zasazeny do krajiny. Toto bude řešeno i nadále v další fázi
projektové přípravy.
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ČÁST C
Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v
dotčeném území
III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I

V ÝČET

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Dálnice D1 představuje významné dopravní spojení celostátního významu. Začíná v Praze a
pokračuje jihovýchodním směrem kolem Říčan, Zruče nad Sázavou, Humpolce, Jihlavy a
Velkého Meziříčí do Brna. Vzhledem k jejímu využívání je vůbec nejzatíženější komunikací
České Republiky.
Při realizaci záměru budou v maximální míře respektovány níže uvedené prvky ochrany přírody.
Budou minimalizovány zejména zásahy do zvláště chráněných území, územních systémů
ekologické stability a evropsky významných lokalit v blízkosti trasy.
Ostatní složky životního prostředí odpovídají charakteru zájmového území a nevykazují
mimořádné hodnoty, které by je činily více citlivé ke stavebním činnostem v rámci záměru.

Tabulka 16: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Environmentální charakteristiky
územní systém ekologické stability
zvláště chráněná území

výskyt poznámka
+
Trasa kříží 5 NRBk, 11 RBk a 4 RBc
+
Trasa kříží PR Štěpánovský potok, v blízkosti PP
Rybníček u Studeného, Vysoký kámen a Zhořská
mokřina
Natura 2000
+
3 EVL v trase, 2 EVL v blízkosti
přírodní parky
+
Trasa hraničí s přírodním parkem Údolí Bílého potoka,
v blízkosti přírodní park Podkomorské lesy
významné krajinné prvky
+
Lesní porosty, vodní toky a jejich údolní nivy
krajinný ráz
+
Zásah do VKP zejména výstavbou nových mostů
+/území
historického,
kulturního
nebo
V širším okolí trasy celá řada registrovaných kulturních
archeologického významu
památek a dvě památkové zóny
území hustě zalidněná
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
staré ekologické zátěže
+/5 starých ekologických zátěží v blízkosti trasy
seismicita
sesuvy
dobývací prostory
+/Několik dobývacích prostorů v blízkosti trasy
podzemní voda
ochranné pásmo
+
Želivka
Vysvětlivky:
+

záměr zasahuje do hodnocené kategorie – předpoklad přímých vlivů

+/-

záměr do kategorie nezasahuje, ale nachází se v blízkosti – možnost nepřímých vlivů

-

záměr nezasahuje do kategorie, kategorie se v blízkosti nevyskytuje – nepředpokládají se přímé ani nepřímé
vlivy

Charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území je popsána
v následujících kapitolách C.2.
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C.II C HARAKTERISTIKA

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ

C.II.1 Obyvatelstvo
Území je poměrně řídce osídleno, největší sídla jsou Velké Meziříčí, Humpolec, za kterými
v odstupu následují Měřín a Říčany. Počet obyvatel v ostatních obcích je udáván ve stovkách
(Statistický lexikon obcí ČR 2005). Celkový počet obyvatel trvale bydlících v 75 částech obcí,
jejichž okraj se nachází blíže než 500 m od dálnice D1, je cca 36 000. Skutečný počet obyvatel,
bydlících v tomto pásmu je však menší, lze jej podle uspořádání jednotlivých obcí odhadnout na
14 500, v pásmu do 200 m pak bydlí cca 4 800 obyvatel. Kromě trvale bydlících obyvatel je však
v některých obcích značné procento domů využíváno rekreačně, což vyplývá z poměru obyvatel
na dům.
Tabulka 17: Obyvatelstvo dotčené realizací záměru
úsek dálnice
od – do km
km 21 – 28
Mirošovice Hvězdonice

Obec

Mirošovice
Hrusice
Hrušov
Kaliště
Poddubí
Záliby
Lensedly
Hvězdonice
Hvězdonice
km 29 – 33
Vranov
Údolnice
Hvězdonice Ostředek
Ostředek
Ostředek
Bělčice
Vráž
Všechvaty
km 34 - 40
Třemošnice
Ostředek - Šternov Divišov
Šternov
km 41 - 48
Psáře
Psáře
Šternov - Psáře
Veselka
Dubovka
km 49 – 55
Trhov. Štěpánov Střechov
Psáře - Soutice
Soutice
Černýš
Soutice
Kalná
km 56 – 65
Hulice
Hulice
Soutice - Loket
Keblov
Sedlice
Bernartice
Bernartice
Loket
Brzotice
Loket
km 66 – 74
Studený
Studený
Loket - Hořice
Dunice
Dunice
Hořice
Hořice
km 75 – 80
Píšť
Píšť
Hořice Vojslavice
Vojslavice
Koberovice
Chalupy
Koberovice
Koberovice
Podolí
EVERNIA s.r.o.

Mirošovice
Hrusice

Část obce

Obyv/
Okraj
Celkem
Obyvatel
obce od
Obyv.
Domy
do 500m do 200m dům
D1 m
10
824
288
659
412 2,86
70
313
140
188
63 2,24
150
69
27
21
0 2,56
150
40
40
32
12 1,00
0
13
13
13
7 1,00
100
66
53
59
26 1,25
0
315
138
315
158 2,28
230
6
7
6
0 0,86
0
202
70
182
81 2,89
20
10
11
10
8 0,91
0
1
5
1
1 0,20
130
3
5
3
3 0,60
300
72
37
58
0 1,95
40
76
22
76
53 3,45
0
107
49
107
75 2,18
120
13
13
13
10 1,00
380
14
19
13
0 0,74
60
107
49
107
64 2,18
0
21
18
21
19 1,17
150
167
92
100
33 1,82
230
36
19
36
0 1,89
80
268
94
241
80 2,85
470
27
22
5
0 1,23
110
223
79
45
0 2,82
140
88
44
18
0 2,00
40
148
41
133
44 3,61
440
99
52
10
0 1,90
310
68
30
20
0 2,27
120
144
58
130
72 2,48
300
45
36
23
0 1,25
30
109
57
98
44 1,91
480
13
13
13
0 1,00
140
111
45
89
0 2,47
340
13
13
7
0 1,00
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Okraj
Celkem
Obyvatel
Obyv/
obce od
Obyv.
Domy
do 500m do 200m
D1 m
dům
Lísky
460
29
12
15
0 2,42
km 81 – 89
Jiřice
Speřice
90
86
36
77
52 2,39
Koberovice Jiřice
80
564
201
395
113 2,81
Humpolec
Humpolec
Humpolec
50
9047
1313
0
0 6,89
Pod Trucbábou
150
3
2
3
3 1,50
Pod dálnicí
50
146
44
146
73 3,32
Hněvkovice
330
376
115
113
0 3,27
Vystrkov
Vystrkov
320
193
61
97
0 3,16
km 90 – 103
Herálec
Kamenice
130
123
85
74
12 1,45
Humpolec Slavníč
Slavníč
30
40
42
28
12 0,95
Větrný Jeníkov
Skorkov
Skorkov
150
84
58
67
8 1,45
km 104 – 111
Smrčná
Zaječí-Jelení
460
13
13
7
0 1,00
Větrný Jeníkov Jihlava
Pávov
310
322
98
97
0 3,29
Jihlava
Heroltice
470
140
46
14
0 3,04
Jihlava –V. Beranov Měšín
Měšín
250
187
53
112
0 3,53
km 119 – 133
Kozlov
Kozlov
340
450
145
135
0 3,10
Velký Beranov Věžnice
Věžnice
0
150
54
150
150 2,78
Měřín
Kamenice
Řehořov
460
271
88
27
0 3,08
Meziříčko
Meziříčko
20
179
56
179
90 3,20
Měřín
Měřín
40
1774
495
1242
532 3,58
Pustina
400
135
39
27
0 3,46
km 134 – 140
Stránecká Zhoř Stránecká Zhoř
200
378
98
340
38 3,86
Měřín – VM-západ Lavičky
Lavičky
430
355
107
71
0 3,32
km 141 – 145
Velké Meziříčí Velké Meziříčí
0
10384
1749
5192
2077 5,94
Velké Meziříčí z Loupežník
0 5,90
410
283
48
283
Velké Meziříčí v
Dol. Radslavice
350
78
27
31
0 2,89
km 146 – 152
Jabloňov
Jabloňov
270
321
102
321
0 3,15
VM v - Lhotka
Ruda
Lhotka
210
32
18
32
0 1,78
km 153 – 161
Velká Bíteš
Jáchymov
200
87
32
87
9 2,72
Lhotka Bezděkov
350
58
29
35
0 2,00
Velká Bítěš
Janovice
400
814
233
407
0 3,49
Košíkov
300
165
67
83
0 2,46
Nové Sady
Nové Sady
500
188
63
19
0 2,98
km 162 – 167
Přibyslavice
Přibyslavice
320
357
122
71
0 2,93
V. Bítěš – Devět Kř Lesní Hluboké Lesní Hluboké
370
161
66
81
0 2,44
km 168 – 177
Domašov
Domašov
410
583
193
58
0 3,02
Devět Křížů Javůrek
Javůrek
220
228
93
114
0 2,45
Ostrovačice
Říčky
(Dolní) Říčky
340
247
94
25
0 2,63
Říčany
Říčany
240
1671
523
668
0 3,20
km 178 – 182
Ostrovačice
Ostrovačice
100
575
179
575
288 3,21
Ostrovač. - Kývalka Omice
(Kývalka)
90
694
257
0
0 2,70
úsek dálnice
od – do km

Obec

Část obce

Uvedené vzdálenosti od obcí jsou pouze orientační, vzdálenost 0 vyjadřuje, že okraj obce je
v těsné blízkosti dálnice. Vztah dálnice a osídlení bude upřesněn v Dokumentaci.
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C.II.2 Ovzduší a klima
C.II.2.1 Klima
Dotčené území záměru představuje vzhledem k rozsáhlosti z hlediska klimatického velice pestrý
a složitý útvar. Klima je lokálně ovlivňováno reliéfem terénu, využíváním (pole versus porosty),
méně se uplatňují vlivy zástavby. Různorodý georeliéf (tvar, sklon a orientace ke světovým
stranám) i aktivní povrch zájmové oblasti vedou k vytváření místních rozdílů v
mezoklimatických poměrech. Mezi teplotně kontrastními plochami dochází k mikrocirkulační
výměně vzduchových hmot rozdílných vlastností, která je doprovázena dalšími významnými
topoklimatickými procesy, jako je vytváření teplotních inverzí, rozvoj katabatických a
anabatických proudů apod., které mohou mít kladný, jindy záporný vliv na rozptyl znečišťujících
emisí ze silničních motorových vozidel.
Celá oblast spadá podle Quitta do mírně teplé oblasti v rozmezí jednotek MT3 na
Českomoravské vysočině kolem Jihlavy, MT10 v převážné části Středočeského kraje až MT11
v Posázaví a u Brna

Tabulka 18: Charakteristika jednotek
Průměrná teplota v červenci oC
Průměrná teplota v lednu oC
Počet letních dní
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dešťových dnů
Úhrn atmosférických srážek mm

MT3
16-17
-3- -4
20-30
130-160
40-50
60-100
110-120
600-750

T10
17-18
-2 - -3
40-50
110-130
30-40
50-60
100-120
600-700

MT11
17-18
-2 - -3
40-50
110-130
30-40
50-60
90-100
550-650

Podle Atlasu podnebí prochází trasa dálnice mírně teplou oblastí od okrsku B3 (mírně teplý,
mírně vlhký s mírnou zimou, pahorkatinový) přes B5 a B8 (mírně teplý, vlhký, vrchovinový), B6
zpět do B2 (mírně teplý, mírně suchý převážně s mírnou zimou).
Po celé trase dálnice převládá západní až severozápadní prouděné (20-35%) poměrně značnou
část roku je bezvětří (20-25 %).
C.II.2.2 Vyhodnocení kvality ovzduší v širším okolí dálnice D1
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů, stanovených v
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Porovnávány jsou koncentrace suspendovaných částic PM10,
oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu, které představují charakteristické znečišťující
látky z hlediska vlivů automobilové dopravy.

Tabulka 19: Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Znečišťující
příměs
oxid dusičitý
benzen
oxid uhelnatý
EVERNIA s.r.o.

Doba
Imisní limit
průměrování
1 rok
1 hod
1 rok
8 hod

40 µm-3
200 µm-3
5 µm-3
10 000 µg.m-3

Imisní
limit
Datum splnění
+ mez tolerance*
imisního limitu
pro rok 2006
2010
48 µg.m-3
2010
240 µg.m-3
2010
9 µg.m-3
2005
10 000 µg.m-3

PRAGOPROJEKT, a.s.

Maximální
tolerovaný počet
překročení za rok
–
18
–
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Znečišťující
příměs

1 rok

40 µm-3

Imisní
limit
Datum splnění
+ mez tolerance*
imisního limitu
pro rok 2006
2005
40 µg.m-3

24-hod

50 µm-3

2005

Doba
Imisní limit
průměrování

suspendované
částice PM10

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

50 µg.m-3

Maximální
tolerovaný počet
překročení za rok
–
35

*

) mez tolerance je část imisního limitu, o kterou může být limit v daném roce překročen. Tato hodnota se průběžně
snižuje až k nulové hodnotě. To znamená, že nejvyšší přípustná hodnota znečištění ovzduší je v daném roce
stanoven jako limitní hodnota + mez tolerance

V následujících tabulkách přehledu je provedeno vyhodnocení imisních hodnot na základě dat z
měřicích stanic, které se nacházejí v širším okolí dálnice D1. Výsledky měření jsou uvedeny za
poslední dva roky, pro které je měření publikováno, tj. roky 2004 a 2005.

Tabulka 20: Výsledky měření kvality ovzduší - rok 2004 (µg.m-3)
kód stanice
SONRA
JKOS
JJIHA
JKRIM
JVMEM
JTREA
JHBSK
SBNSK

lokalita
Ondřejov
Košetice
Jihlava
Křižanov
Velké Meziříčí
Třebíč
Havlíčkův Brod
Benešov

NO2 – rok
19
22
15
13
-

NO2 – hod.
37
29
93
68
48
-

CO – 8hod
680
1345
2136
-

PM10 – rok
26
26
21
-

PM10 24-hod
43
43
47
33
-

PM10 – rok
28
31
26
35
24
29

PM10 24-hod
52
58
48
67
41
46

Tabulka 21: Výsledky měření kvality ovzduší - rok 2005 (µg.m-3)
kód stanice
SONRA
JKOS
JJIHA
JKRIM
JVMEM
JTREA
JHBSK
SBNSK
Poznámky:

lokalita
Ondřejov
Košetice
Jihlava
Křižanov
Velké Meziříčí
Třebíč
Havlíčkův Brod
Benešov

NO2 – rok
13
10
18
14
30
17
10
-

NO2 – hod.
51
37
70
80
34
-

CO – 8hod
714
2566
-



u 24-hod koncentrací PM10 je legislativou tolerováno nejvýše 35 překročení limitu během roku, pro
vyhodnocení se proto uvádí 36. nevyšší hodnota.



obdobně je pro hodinové koncentrace oxidu dusičitého uvedena 19. nejvyšší hodnota (tolerováno je 18
překročení v roce)

Všechny stanice uvedené v tab. 20 a 21 jsou klasifikovány jako pozaďové, ať již městského,
předměstského nebo venkovského typu. Za reprezentativní pro celkové imisní pozadí mimo
města lze považovat venkovské stanice Ondřejov, Košetice a Křižanov. Lokalita Ondřejov se
nachází ve Středočeském kraji v počáteční části hodnoceného úseku D1, stanice Košetice se
nachází jižně od dálnice mezi Pelhřimovem a Vlašimí, Křižanov je u Žďáru nad Sázavou.
Ostatní stanice (Jihlava, Velké Meziříčí, Třebíč, Havlíčkův Brod a Benešov) charakterizují
imisní zatížení ve městech v okolí dálnice.
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Z porovnání měřených hodnot vyplývá, že:


průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se na všech stanicích pohybovaly mezi 10 –
20 µg.m-3, s výjimkou Velkého Meziříčí (22 a 30 µg.m-3), imisní limit nebyl překročen
na žádné ze stanic.



rovněž u hodinových koncentrací oxidu dusičitého nedošlo k překročení limitu, nejvyšší
hodnoty byly pod úrovní 50 % limitu.



u průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se koncentrace v
roce 2005 pohybovaly v rozpětí 60 – 88 % imisního limitu, přičemž hodnoty jsou
obdobné na městských i venkovských stanicích. Oproti roku 2004 došlo k nárůstu
imisních hodnot.



jedinou veličinou, u které bylo zaznamenáno překročení imisního limitu, jsou 24hodinové koncentrace PM10. Limit byl překročen v roce 2005 na stanicích Košetice,
Jihlava a Třebíč, nejvyšší koncentrace byly opět naměřeny v Třebíči. V roce 2004 nebylo
překročení limitu zaznamenáno.

C.II.3 Hluková situace a další fyzikální a biologické faktory
Na dálnici D1 je postavena řada protihlukových stěn pro ochranu přilehlých obcí o celkové délce
22,510 km. Přehled těchto stěn je uveden v tabulce zároveň s údajem o jejich umístění – buď
přímo na vozovce či její těsné blízkosti, nebo na horní hraně zářezu.

Tabulka 22: Přehled stávajících PHS
úsek dálnice
km od - do
km 21 – 28
Mirošovice Hvězdonice

km 29 -33
Hvězdon - Ostředek
km 34 - 40
Ostředek – Šternov
km 41 – 48
Šternov - Psáře
km 49 – 55
Psáře - Soutice
km 56 – 65
Soutice - Loket
km 90 – 103
Humplolec–V.Jeník
km 112 – 118
Jihlava– V.Beranov

EVERNIA s.r.o.

P/L

Délk
a (m)

21,100 – 21,700

P

647

3,0-4,5

21,866 – 22,182
21,830 – 22,179
24,45 – 25,49
26,586 – 27,686
26,544 – 27,686
27,686 – 28,218
28,210 – 28,990
32,295 – 32,830

P
L
L
P
L
L
L
L

316
349
1040
1100
1142
532
780
535

34,067 – 34,890
37,850 – 38,450
47,280 – 48,840
48,097 – 48,616
51,257 – 52,325

P
P
P
L
P

823
600
1560
588
1068

57,800 – 59,330

L

90,090 – 90,810
115,900-117,054

km

Výška
(m)

Materiál

Obec

Vozo
vka

Mirošovice

647

3,0-4,5
4,0
3,0-4,5
1,5-2,0
3,0-3,5
3,0-4,0
3,0-4,5
3,5-4,5

Žlb.Liadur +
sklo
Beton
Beton
Plast+sklo
Plast+dřevo
Plast+dřevo
Sklo
Žlb.Liadur
Beton+sklo

Mirošovice
Mirošovice
Lensedly
Hvězdonice
Hvězdonice
Hvězdonice
Hvězdonice
Bělčice

349
740
1100
1142
532
780
535

1,5-3,5
1,5
2,0-4,5
2,0-3,0
2,0-4,0

Beton
Plast
Beton
Žlb.
Žlb.

Ostředek
Třemošnice
Psáře
Psáře
Střechov

823
600
680
588
1068

1530 3,0-4,0

Plast+sklo

Kalná

1530

L

753

plast

Humpolec

753

L

1154 3,5-4,5

Beton

Měšín

1145

2,0-4,0

PRAGOPROJEKT, a.s.

Zá
řez
316
300

880
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úsek dálnice
km
km od - do
km 119 - 133
123,900-125,500
V. Beranov - Měřín 124,150-124,700
132,800-135,564
143,323-144,011
km 141 – 145
VM z – VM východ
km 178 – 182
177,650-180,090
Ostrovačice - Kýval

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

P
L
P
P

Délk
a (m)
1600
550
2724
688

P

2440 3,5-4,5

P/L

Výška
(m)
3,5-4,5
3,5-4,5
3,5-4,5
3,5-4,5

Zá
řez

Beton
Beton
Beton
Beton

Vozo
vka
Věžnice
1600
Věžnice
550
Měřín
2724
Vel. Meziříčí západ 688

Beton

Říčany, Ostrovačice 2340

100

Materiál

Obec

Podle údajů ŘSD Brno ze dne 22.1.2007 je plánována výstavba dalších 10 km protihlukových
stěn.

Tabulka 23: Přehled současně navržených PHS
úsek dálnice
km od - do
km 90 – 103
Humpolec–V. Jeník
km 104 – 111
V. Jeníkov - Jihlava
km 134 – 140
Měřín – VM západ
km 146 – 152
VM západ – VM v
km 153 – 161
Lhotka – V. Bítěš
km 162 – 167
V. Bítěš– Devět Kř.

P/L

98,200-99,150
100,600-101,300
111,400-112,400

P
L
P

Délka
(m)
950
700
1000

137,000-138,500
139,800-140,500
145,531-146,901
150,200-151,700
153,600-154,300
156,700-157,600
163,300-164,000

P
L
P
L
P
L
P

1500
700
1370
1500
700
900
700

km

Výška
(m)
3,5-4,5
3,5-4,5
3,5-4,5

Slavníč
Skorkov
Pávov

3,5-4,5
3,5-4,0
3,5-4,5
3,5-4,5
3,5-4,5
3,5-4,5
3,5-4,5

Stránecká Zhoř
Lavičky
Vel. Meziříčí východ
Jabloňov
Lhotka
Jáchymov
Košíkov

Obec

Hluk z dálnice je však patrně nadlimitní i u řady dalších obcí. PHS byly navrhovány v různých
časových obdobích podle tehdejších platných předpisů a jejich účinnost v současné době již
nesplňuje při zvýšené dopravní zátěži hygienické požadavky.
V současné době jsou platné hygienické limity dány vládním nařízením č.148/2006 Sb. „O
ochraně zdraví pře nepříznivými účinky hluku a vibrací“ a přípustné limity v chráněném
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí dálnice D1 jsou 60 dB
v noci a 70 dB ve dne (stará hluková zátěž). Chráněné prostory jsou definovány v zákoně č.
258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“.
Při návrhu stávajících stěn se vycházelo především z těchto hodnot. Po rozšíření dálnice je však
nutné uvažovat jako nejvyšší přípustné hodnoty 50 dB v noci a 60 dB ve dne (okolí hlavních
komunikací), limit pro starou hlukovou zátěž, tedy stav hlučnosti, který zde byl před rokem
2001, nemůže být uvážen. Rozhodujícím obdobím pro návrh protihlukových stěn je noc (226hod), neboť vypočtený rozdíl mezi denním a nočním obdobím je cca 4 dB, pokud tedy je splněn
hlukový limit v noci, hodnoty hluku v denním období budou pod přípustnými limity.

Seismicita
Podle GFÚ AV ČR patří západní část území po Jihlavu do oblasti, kde lze očekávat zemětřesení
až stupně 5 na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64 (zemětřesení je pozorováno
uvnitř budov, budovy se otřásají, otřes připomíná pád těžkého předmětu dovnitř budovy, na
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chatrných budovách se projevují lehká poškození), východní část do oblasti, kde lze očekávat
zemětřesení až stupně 6 (zemětřesení je pocítěno většinou lidí uvnitř i venku, ztráta rovnováhy.
Může dojít k poruchám budov, silnic, potrubí, mohou být ovlivněny prameny).
Radonové riziko
Dle Odvozené mapy radonového rizika ČR (1 : 200 000) leží trasa dálnice převážně v území
kategorie 2 - střední radonové riziko, pouze kolem Humpolce je území kategorie 3 – vysoké
radonové riziko. U Hvězdonic, Ostředka, Měchnova a Velkého Meziříčí je oblast doložené
redistribuce uranu s možností výskytu lokálních anomálií objemové aktivity radonu v půdním
vzduchu, u Vleké Bíteše je tato oblast předpokládaná.
Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být stavebníkem
opatřeno měření radonového rizika. Pro výstavbu dálnice nejsou potřebná žádná opatření, byla
by však nutná v případě výstavbu provozních budov.

C.II.4 Voda
C.II.4.1 Povrchové vody
Celé posuzované území kolem dálnice D1 v úseku 21. km – Mirošovice až 182. km Kývalka
náleží do dvou hlavních povodí: Labe (1-00-00), které teče do Severního moře a Dunaje (4-0000), který teče do Černého moře. Rozvodnice těchto hlavních povodí protíná dálnici mezi km
121. – 126. za mimoúrovňovou křižovatkou Velký Beranov u Kozlova.
Od začátku posuzovaného úseku u Mirošovic až k rozvodnici je tokem I. řádu Labe, II. řádu
Vltava, III. řádu Sázava. Ostatní dotčené vodní toky nižších řádů jsou uvedeny v následující
tabulce.
Od rozvodnice do konce posuzovaného úseku je tokem I. řádu Dunaj, II. Morava, III. Dyje, IV.
Svratka, V. Jihlava. Ostatní dotčené vodní toky nižších řádů jsou uvedeny v následující tabulce.
Toky, kterých se D1 dotýká nebo je křižuje
Legenda:
0
1
2
3
4
5
6
7

úsek dálnice
název vodního toku nebo nádrže
významný vodní tok dle přílohy 1 vyhlášky 470/2001 Sb.: ne/ano, případně v jakém úseku
řád toku
tok ústí do
číslo hydrologického pořadí
pokud dálnice D1 kříží vodní tok, tak v jakém km dálnice
poznámka nebo charakteristika

EVERNIA s.r.o.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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Tabulka 24: Přehled vodních toků a vodních ploch v blízkosti trasy
0
úsek
dálnice

1
tok
název
1-09-03
Sázava od Želivky
po ústí
Kunický p. po
Lomnický p

2
3
v.t. řád
tok

4
5
vyústění do ČHP

ne

V

Mnichovka

1-09-03-127 19,85

ne
ne

V
V

Mnichovka
Mnichovka

1-09-03-128 1-09-03-129 -

ne

VI

Kunický
potok

1-09-03-128 -

Mnichovka

ne

IV

Sázava

1-09-03-126 22,30

Hubačovský rybník

-

-

na
Mnichovce

-

Šmejkalka
Sázava nad
Mnichovkou
Sázava

ne
ne

V
III

Mnichovka
Vltava

1-09-03-131 23,80
1-09-03-123 -

kříží dálnici u Hrušova

ne

III

Vltava

1-09-03-121 27,45

ne

IV

Sázava

1-09-03-118 29,05

ve Hvězdonicích, dálnice kříží
Sázavu ve 41. km toku
údolí Naháč, s přítokem
Naháčského potoka

ne
ne

V
IV

Křešický p.
Sázava

1-09-03-095 1-09-03-096 38,47

Brtnický potok
Blanice (4. km toku)

ne
ne

IV
IV

Malovecký potok

ne

V

Sázava
do Sázavy
zleva
Blanice

Poupě rybník

-

-

Dálkovický potok
Štěpánovský potok

ne
ne

VI
IV

na
Maloveck.
Štěpánovsk
Sázava

Sázava nad
Štěpánovským p.
Sázava nad
Čestínským potokem
1-09-02
Želivka
Želivka

ne

III

Vltava

1-09-03-001 -

ne

III

Vltava

1-09-03-009 -

ne

IV

Sázava

1-09-02-109 -

Rýzmburský potok

ne

V

Želivka

1-09-02-109 58,80

Medulán

ne

V

Želivka

1-09-02-108 60,66

Švihov vodní nádrž

-

-

na Želivce

-

km 21 - 28 Kunický pod Lomnic.
Mirošovice- Kunický potok od
Hvězdonice Lomnického po ústí
Lomnický potok

Hvězdonice Drhlovský potok
- Ostředek
km 34 - 40 Ostředecký potok
Ostředek - Křešický potok
Šternov

km 41 - 48
Šternov Psáře

km 49 - 55
Psáře Soutice

km 56 – 65
Soutice –
Loket
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6
D1
km

-

7
poznámka

MÚK Mirošovice – 21.km,
Kunický potok kříží dálnici před
Mirošovicemi

kříží dálnici za Mirošovicemi,
významným tokem je u pramene
v 1-09-03-124
u Horusic, 6,0 ha zatopená
plocha, 230 m od dálnice

Křešický potok od Ostředeckého
potoka po ústí s přítokem
Ostředeckého potka, kříží dálnici
u Třemošnice, přítokem je i
Pijavka
1-09-03-093 42,40 za Šternovem
1-09-03-092 44,65 mezi Šternovem Psářemi cca 45.
km
1-09-03-092 45,0 - zakryté koryto toku
45,4
u Psářů, 50 m od dálnice
1-09-03-007 52,87
1-09-03-006 53,05

PRAGOPROJEKT, a.s.

62,07
-62,2

u Střemchova nad Sázavou
uveden jako významný tok v
1-09-03-002 po Pekelský potok,
chráněné území podél toku

křížení s přívaděčem, vlévá se do
Sázavy na jejím 99. km
se vlévá do Želivky za hrází v.n.
Švihov před Hulicemi u Zruče
nad Sázavou
drobná vodoteč, která se vlévá do
v.n. Švihov, za Hulicemi
a ještě kříží vodní nádrž Švihov
na Želivce v km 76,47 –76,60
EVERNIA s.r.o.

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb.

0
úsek
dálnice
km 66-74
Loket Hořice

km 75 - 80
Hořice Koberovice
km 81 - 89
Koberovice
Humpolec

1
tok
název
Děkanovický potok
Blažejovický potok

2
3
v.t. řád
tok
ne VI
ano V

6
D1
km
Blažejovick 1-09-02-091 70,55
Želivka
1-09-02-090 74,30

Píště rybník

-

-

Želivka nad
Blažejovick. p.
Želivka nad Martinick.
Lohenický potok
Holušický potok
Speřický potok
Hliněný rybník

ne

IV

na
Blažejov.
potoce
Sázava

ne
ne
ne
ne
-

IV
V
V
V
-

Sázava
Želivka
Želivka
Želivka
na
Speřickém
potoce

1-09-01
Sázava po Želivku
Humpolecký rybník

-

-

Pstružný potok

ano IV

na přítoku
Rápotickéh
Sázava

1-09-01-114 -

ano IV

Sázava

1-09-01-084 -

-

-

-

Boňkovský potok

ne

V

Nohavický potok

ne

V

Skorkovský rybník

-

-

Zbinožský rybník

-

-

Úsobský potok

ano IV

na
Perlovém p.
Perlový
potok
Úsobský
potok
na přítoku
Nohavick.p.
na
Úsobském
p
Sázava

1-09-01-080 100,9

Mlýnský potok
Pstružný potok u
Střítěže

ne
ne

Zlatý potok
Zlatý potok

1-09-01-060 1-09-01-056 -

na přítoku
Zlatého p.
na Zlatém
potoce
Šlapanka

-

-

-

-

km 90 - 103 Perlový potok
Humpolec –
Větrný
Jeníkov
Plačkovský rybník

Větrný
Jeníkov Jihlava

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

km112 -118 Písařský rybník
Jihlava Velký
Pivovarský rybník
Beranov
Zlatý potok

VI
VI

ano V

Měšínský potok
Heroltický potok
Přibylův rybník

ne
ne
-

VI
VI
-

Prostřední rybník

-

-

km119 -133 Šlapanka
Velký
Beranov –
Měřín
EVERNIA s.r.o.

ano IV

4
5
vyústění do ČHP

Zlatý potok
Zlatý potok
na Měšínsk.
potoce
na Měšínsk.
potoce
Sázava

-

-

1-09-02-089 76,47
-76,6
1-09-02-073 1-09-02-072 81,30
1-09-02-072 82,50
1-09-02-071 83,25
-

-

-

-

1-09-01-085 -

7
poznámka
OPVD Švihov
OPVD Švihov, 13,1 km
v kategorii významný tok
u Hořice, zatopená plocha 6,5 ha,
ve vzdálenosti 450 m od dálnice
OPVD Švihov, dálnice kříží
Želivku v jejím 35,8. km
OPVD Švihov
OPVD Švihov
OPVD Švihov
a km 84,15, OPVD Švihov
před Jiřicemi u Humpolce,
zatopená plocha 2,1 ha, 90 m od
dálnice
Sázava je významný tok v 1-0901-001 po přeliv Nového rybníka
zatopená plocha 2,0 ha, v 1-0901-115, 140 m od dálnice
u Humpolce, je významným
tokem po zakrytý úsek nad silnicí
do Havlíčkova Brodu
v kategorii významný je vedený
po přeliv rybníka Kachlička a to
v délce 17,9 km
u Plačkova, zatopená plocha 4,0
ha, 740 m od dálnice
u Kamenice

1-09-01-081 98,60
-

-

1-09-01-053 113,3
1-09-01-053 117,2
1-09-01-053 -

-

1-09-01-044 122,1

PRAGOPROJEKT, a.s.

u Skorkova, zatopená plocha
18,4 ha , 140 m od dálnice
zatopená plocha 18,2 ha, 800 m
od dálnice
délka v kategorii významný je
19,4 km

zatopená plocha 4,6 ha, 380 m od
dálnice
zatopená plocha 10 ha, 360m od
D1
v kategorii významný po most
nad Stříbrným Dvorem u
Střítěže, dl. 18,8 km
u Měšína, zatopená plocha 2,1
ha, 65 m od dálnice
zatopená plocha 2,2 ha, 100m od
D1
v kategorii významný po výusť
z rybníka nad obcí Věžnice, dl.
34,6 km
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0
úsek
dálnice

1
tok
název
4-16-01
Jihlava po Oslavu
Kozlovský potok
Na Cípu – rybník

2
3
v.t. řád
tok

4
5
vyústění do ČHP

ne
-

Jihlava
na Kozlov.
potoce
na Kozlov.

Na Křížance – rybník 4-16-02 Oslava a
Jihlava od Oslavy po
Rokytnou
Řehořovský potok
ne
Nadějovský potok
Balinka nad
Tříhranným p.
Návesní rybník
Tříhranný potok
Valcha a Polovec
rybníky
Balinka od
Tříhranného po Křivý
potok
Křivý potok
km134–140 Balinka od Křivého po
Blízkovský potok
Měřín Blízkovský potok
Velké
Balinka od
Meziříčí
Blízkovského potoka
západ
po Žďárku
Nečas rybník

km141-145
Velké
Meziříčí Z
- Velké
Meziříčí
východ

VI
-

6
D1
km

4-16-01-054 119,9
-

7
poznámka

dva malé rybníky s plochou do 2
ha 95 a 300 m od dálnice

-

ne

Nadějovský 4-16-02-027 128,3
p.
VIII Balinka
4-16-02-027 VII Oslava
4-16-02-028 131,7
4
na
Nadějovsk.
VIII Balinka
4-16-02-029 na Křivým potoce
VII Oslava
4-16-02-030 -

ne
ne

VIII Balinka
VII Oslava

4-16-02-031 132,7
4-16-02-032

ne
ne

VIII Balinka
VII Oslava

4-16-02-033 136,2
4-16-02-034 -

-

-

-

-

-

-

zatop. plocha 2,2 ha, 220m od
D1
130 m od dálnice

-

-

u Stránecké Zhoře, 135 m od D1

-

-

400 m od dálnice

-

-

u obce Stránecká Zhoř, 35 a 140
m od dálnice

ne
ne
ne
-

IX

Borek rybník

-

Pazdírek rybník

-

Strachovec rybník

-

Trhovec, Cinkálek r.

-

Lavičský potok
Jestřábec rybník

ne
-

na Blízkov.
p.
na přítoku
do Balinky
na př. do
Balinky
na př. do
Balinky
na př. do
Balinky
VIII Balinka
na Balince

ne

VII

Oslava

4-16-02-046 -

ne
ne

VI
VI

Jihlava
Jihlava

4-16-02-025 144,1
4-16-02-047 -

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

VII
VIII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
IX

Oslava
Vodra
Oslava
Oslava
Polomina
Polomina
Jasinka
Jelenka
na Drchalce

4-16-02-047
4-16-02-049
4-16-02-048
4-16-02-058
4-16-02-058
4-16-02-059
4-16-02-069
4-16-02-070
-

Balinka od Lavičského
p. po ústí
Oslava nad Balinkou
Oslava nad
Radslavickým
Františkovský potok
km146-152 Radslavický potok
Velké
Vodra
Meziříčí V Polomina
- Lhotka
Komárovský potok
km153-161 Zážlebí
Lhotka Jelenka nad Drchalkou
Velká Bítěš Drchalka
Markův rybník dol. a
horní
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4-16-02-045 140,2
-

PRAGOPROJEKT, a.s.

146,1
147,6
149,2
151,7
153,0
155,8
158,2
-

Balinka od Nadějovského p. po
Tříhranný p.
180 m od dálnice
Polovec má zatopenou plochu
4,2 ha, 265 a 450 m od dálnice
Balinka je vedena v kategorii
významný v 4-16-02-026 nad
Nadějovským potokem
s přítokem drobné vodoteče
Zblatí
u Stránecké Zhoře
u Stránecké Zhoře

zatopená plocha 5,4 ha, 130m od
D1
u Velkého Meziříčí
Velké Meziřící, 61. km Oslavy

Polomina nad Zážlebím

malé rybníčky u Bezděkova, 150
a 250 m od dálnice
EVERNIA s.r.o.
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0
úsek
dálnice
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1
tok
název
Jasinka nad Jelenkou

2
3
v.t. řád
tok
ne VII

4
5
vyústění do ČHP

7
poznámka

Oslava

6
D1
km
4-16-02-068 160,5

Korbel rybník

-

-

na Jasince

-

Oslava je v kategorii významný
tok vedena v 4-16-02-001 do
Jihlavy
nedaleko Velké Bíteše, zatopená
plocha 1,0 ha

ne

4-15-01-137 4-15-01-146 -

u Přibyslavice

4-15-03-009 172,0
4-15-03-009 180,9

teče u Říčan podél dálnice, je
významným tokem v 4-15-03002
MÚK Kývalka 182. km D1

4-15-03-013 182,6

křižovatka Kývalka

km162-167 4-15-01
Velká Bítěš Svratka po Svitavu
Devět Křížů Bitýška

Přibyslavický potok
km168-177 Knínický potok
Devět Křížů 4-15-03 Svratka od
Ostrovačice Svitavy po Jihlavu
Říčanský potok

ne
ne

VIII Bílý potok
(Svratka)
na přítoku
Bitýšky
VIII Bílý potok
VIII do Veverky

ne

VII

km178-182 Kývalka
Ostrovačice
- Kývalka
Troubský p. nad
Aušperským potokem

ne

VIII Říčanský
potok
VIII Bobrava

Klečanské rybníky

-

ne

Bobrava

-

4-15-01-135 -

-

u Velké Bíteše, 400 m od dálnice

C.II.4.2 Podzemní vody
Hydrogeologické poměry a podzemní voda
Dálnice vede přes hydrogeologický masiv tvořený krystalinickými zeminami moldanubika a
moldanubického platonu. Monotónní hydrogeologické poměry potvrzuje i existence jednoho
hydrogeologického rajonu (Olmer-Kessler, 1990). Je vyvinut jeden regionální kolektor
podzemní vody v přípovrchové zóně rozpukání a rozpojení hornin. Hydrogeologicky odlišné
prostředí na krystalinických horninách lokálního významu představují deluviální sedimenty a
ojedinělé výskyty rašelin.
Dlouhodobý koeficient odtoku podzemní vody (procentuální podíl odtoku podzemní vody
z celkového množství srážek) dosahuje 10 %.
V celé trase posuzovaného úseku dálnice je relativně hustá síť povrchových toků. Řeky Želivka a
Sázava (do Severního moře) a Jihlava (do Černého moře) odvodňují části rozsáhlé
hydrogeologické struktury moldanubika.
Směr proudění podzemní vody ve struktuře hydrologického masivu moldanubika je shodný se
sklonem terénu a hydrologická povodí odpovídají hydrogeologickým. Jednotlivé povrchové toky
představují erozní báze různého řádu.
Převážná většina všech jímacích objektů v okolí dálnice využívá mělkou zvodeň. Jímacími
objekty jsou zářezy (Humpolec-Perlavka a Vodačka, Úsobí), mělké studny (Lísky, Herálec,
Úsobí, Skorkov, Štoky) a pramenní jímky (Smrčná, Štoky, Humpolec).Trasa dálnice prochází na
několika místech pásmy hygienické ochrany povrchových i podzemních zdrojů pitné vody.
Na trase dálnice je mezi křižovatkami Soutice (exit 56) a Humpolec (exit 90) zakázán průjezd
vozidel přepravujících látky nebezpečné vodám.

EVERNIA s.r.o.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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Vodní zdroje a pásma hygienické ochrany
V okolí trasy dálnice se nachází různé druhy vodních zdrojů, které mají vyhlášena pásma
hygienické ochrany. Nejdůležitějším vodním zdrojem je vodárenská nádrž Švihov na řece
Želivce. Jedná se o povrchový odběr z vodního díla. Tento zdroj zásobuje hlavní město Prahu a
část Středočeského kraje. Trasa dálnice v současné době nezpůsobuje zásadní negativní
ovlivnění zdrojů hromadného a individuálního zásobování pitnou vodou. Občas se negativně
projeví vliv zimní údržby hlavně na individuální zdroje pitné vody. Nápravná opatření v těchto
případech řeší příslušná SSÚD správce dálnice. V následující tabulce jsou uvedeny základní
informace o vodních zdrojích.

Tabulka 25: Přehled potencionálně ohrožených vodních zdrojů hromadného zásobení vodou
Vodní zdroj
Bělčice
Ostředek
Šternov
Psáře
Střechov n. Sázavou
Soutice
Kalná
Hulice
Švihov - Želivka
Švihov - Želivka

Herálec – U Cihelny
Štoky, Petrovice
Pávov - Sřítěž
Štoky, Petrovice
Měšín
Kozlov
Jamné
Věznice
Měřín
Stránecká Zhoř
Hrbov
Lhotka
Holubí Zhoř
Vodní zdroje pro Brno
Říčany
Kývalka

Úsek (km)
Průchod PHO
32,5 vpravo
34,2 vpravo
41,0 vpravo
46,0 vlevo
52,5 vpravo
56,3 vlevo; 56,5 vpravo
58,5 vlevo
59,4 vlevo
67,0 – 73,5; 84,5 – 85,2
III
59,1 – 60,3;60,5 – 61,8; 62,5 - 67,0; 73,5 – II.b
76,0; 77,1 – 84,5
60,3 – 60,5; 61,8 – 62,5; 76,4 – 77,1
I
II.a
81,5 vpravo
91,3 – 91,8
II.a
92,7 vpravo
II.b
101,2 vpravo; 102,2 vpravo; 102,5 vpravo;
103,0 vlevo
95,5 vlevo
104,10 – 105,30
111,0 – 114,5 vlevo
104,10 – 105,30
115,7 – 118,5
II.b
118,5 - 120,5 vpravo
120,0 vlevo
125,6 – 126,5
123,4 vpravo
137,7 vpravo
140,5 vpravo
154,0 vpravo
155,5 vpravo
160,6 – 170,3; 174,5 – 177,6
III
177,5 a 179,5 vpravo
182,5 vpravo
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Švihov - Želivka
Švihov - Želivka
Lísky
Humpolec - Vodačka
Bystrá
Skorkov - Úsobí
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C.II.5 Půda
C.II.5.1 Zemědělský půdní fond
K vyhodnocení a kvantifikaci dopadů na zemědělský půdní fond celkově na trase a
v jednotlivých úsecích bylo využito metodiky Komplexního hodnocení půd – kategorizace
půdního fondu podle produkčního a ekologického funkčního potenciálu.
Metodika komplexního hodnocení zemědělských půd byla vyvinuta v rámci projektu VaV
640/3/99 „Komplexní hodnocení půd“ (Janderková et al, 2000). Tato Metodika maximálně
využívá všech podkladových informací o vlastnostech půdy a dané lokality s cílem vyjádřit a
kvantifikovat funkční potenciál půdy.
Funkční potenciál půdy je možno podle metodiky stanovit jako přirozený a reálný. Pro účel
oznámení bylo možno použít pouze přirozeného funkčního potenciálu.
Přirozený funkční potenciál je stanoven kvantifikací kritérií produkčních a ekologických
funkcí půdy:
Funkční kritéria pro stanovení přirozeného funkčního potenciálu půd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

produkční potenciál
pufrovitost
odolnost ke kontaminaci a intoxikaci
potenciální zranitelnost větrnou erozí
potenciální zranitelnost vodní erozí
vodní režim půd
struktura a strukturotvornost půd
obsah a kvalita humusu

Obrázek 7: Schéma postupu stanovení přirozeného funkčního potenciálu půdy

PŘIROZENÝ FUNKČNÍ POTENCIÁL EKOLOGICKÝ








pufrovitost
odolnost ke kontaminaci a intoxikaci
potenciální zranitelnost větrnou erozí
potenciální zranitelnost vodní erozí
vodní režim půd
struktura a strukturotvornost půd
obsah a kvalita humusu

PŘIROZENÝ FUNKČNÍ
POTENCIÁL CELKOVÝ

PŘIROZENÝ FUNKČNÍ POTENCIÁL PRODUKČNÍ


produkční schopnost

Kvantifikace je provedena bodovým ohodnocením každého kritéria pro daný půdní typ podle
Taxonomického klasifikačního systému půd (Němeček a kol, 2001).
Přirozený funkční potenciál půd je součtem bodových hodnot jednotlivých funkčních kritérií,
který je kategorizován do jednoho z pěti stupňů celkového funkčního potenciálu, podle zásad
uvedených v následující tabulce.

EVERNIA s.r.o.
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strana 63

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

Tabulka 26: Hodnocení přirozeného potenciálu půd
Stupeň
1
2
3
4
5

Interval (%)
do 30
31 - 45
46 - 55
56 - 70
nad 70

Potenciál
zanedbatelný
nízký
průměrný
vysoký
mimořádný

Jako podklad pro stanovení přirozeného potenciálu půd bylo provedeno vyhodnocení zastoupení
jednotlivých půdních typů na celém úseku plánovaného rozšíření. Tabulka 27 uvádí hlavní půdní
typy, které se na trase plánovaného rozšíření vyskytují. Jedná se o vyhodnocení půdního fondu
bez rozlišení druhu využití.

Tabulka 27: Analýzy zastoupení půdních typů ne trase plánovaného rozšíření
Půdní typ
Fluvizem (typická)
Fluvizem glejová
Glej (typický)
Hnědozem (typická)
Kambizem (typická)
Kambizem (typická) varieta kyselá
Kambizem dystrická
Kambizem pseudoglejová varieta kyselá
Luvizem (typická)
Pseudoglej primární
Černozem hnědozemní
Velké vodní plochy

Počet
výskytů
1
6
40
8
48
112
18
5
3
48
2
2

Stupeň
Celková délka potenciálu
404
5
1777
4
15668
2
4383
4
27659
4
70810
3
14503
3
2675
3
708
2
22974
3
1090
5
348

Procento
délky
0,2
1,1
9,6
2,7
17,0
43,4
8,9
1,6
0,4
14,1
0,7
0,2

Více než 2/3 celkové délky plánovaného rozšíření připadá na půdní typ kambizem, která je
zastoupena v subtypech typická, dystrická a pseudoglejová. Podstatnou část zaujímá kambizem
typická ve varietě kyselá. Tato varieta je hodnocena třetím stupněm přirozeného potenciálu.
Z ostatních půdních typů mají významné zastoupení půdní typy glej a pseudoglej. Černozemě a
hnědozemě jsou zastoupeny pouze na 3,4% délky trasy.
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Obrázek 8: Procentické zastoupení hlavních půdních typů na trase
Fluvizem (typická)
Fluvizem glejová
Glej (typický)
Hnědozem (typická)
Kambizem (typická)
Kambizem (typická) varieta kyselá
Kambizem dystrická
Kambizem pseudoglejová varieta
kyselá
Luvizem (typická)
Pseudoglej primární
Černozem hnědozemní
Velké vodní plochy

Zařazení do stupňů přirozeného potenciálu bylo provedeno na základě GIS analýzy po
jednotlivých úsecích a celkem.
Tabulka 28: Procentické zastoupení stupňů přirozeného potenciálu v jednotlivých úsecích plánovaného
rozšíření.
úsek km

21-28 Mirošovice – Hvězdonice
29-33 Hvězdonice – Ostředek
34-40 Ostředek – Šternov
41-48 Šternov – Psáře
49-55 Psáře – Soutice
56-65 Soutice – Loket
66-74 Loket – Hořice
75-80 Hořice – Koberovice
81-89 Koberovice – Humpolec
90-103 Humpolec – Větrný Jeníkov
104-111 Větrný Jeníkov – Jihlava
112-118 Jihlava – Velký Beranov
119-133 Velký Beranov – Měřín
134-140 Měřín – Velké Meziříčí západ
141-145 Velké Meziříčí západ – Velké Meziříčí východ
146-152 Velké Meziříčí východ – Lhotka
153-161 Lhotka – Velká Bítěš
162-167 Velká Bítěš – Devět Křížů
168-177 Devět Křížů – Ostrovačice
178-182 Ostrovačice - Kývalka
celkem

EVERNIA s.r.o.

procentické zastoupení stupně přirozeného
potenciálu pro daný úsek
stupeň
stupeň
stupeň
stupeň
stupeň 1
2
3
4
5
0
8
0
87
5
0
33
62
5
0
0
24
76
0
0
0
20
69
11
0
0
13
33
54
0
2
3
51
44
0
0
3
97
0
0
0
3
62
35
0
0
17
83
0
0
0
14
86
0
0
0
0
100
0
0
0
9
91
0
0
0
16
84
0
0
0
17
83
0
0
0
0
91
9
0
0
10
90
0
0
0
0
100
0
0
0
0
90
10
0
0
5
195
0
0
0
0
0
78
22
0,2
10,0
68,1
20,8
0,9
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Obrázek 9: Procentické zastoupení jednotlivých stupňů přirozeného potenciálu půd na celé délce trasy.

1
2
3
4
5
Více než 2/3 celkové délky trasy spadá do třetího stupně přirozeného potenciálu půd, který je
charakterizován jako průměrný. Jsou to především kambizemě celého oblasti Českomoravské
vrchoviny. 20% délky trasy je hodnoceno vysokým stupněm přirozeného potenciálu (4), který se
vyskytuje zejména v úsecích km 21-28, 49-65, 75-80 a na konci trasy km 178-182. Jedná se
zejména o kambizemě typické, fluvizemě glejové a hnědozemě typické. Procentické zastoupení
jednotlivých stupňů přirozeného potenciálu půd pro jednotlivé úseky mezi exity je zakresleno
v mapové příloze.
Nízký stupeň přirozeného potenciálu (2) je zastoupen především na počátku trasy a roztroušeně
po celé trase, v celkovém zastoupení 10%. Patří sem půdní typy glej a luvizem.
Stupně přirozeného potenciálu 1 a 5 (nízký a mimořádný) jsou zastoupeny pouze velmi okrajově,
kolem 1% celkové délky trasy.
C.II.5.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa
Do širšího zájmového území zasahují lesy tří přírodních lesních oblastí a to Středočeská
pahorkatina, Českomoravská vrchovina a Předhoří Českomoravské pahorkatiny. Podél stávající
dálnice D1 se vyskytují jak roztroušené drobné lesy, tak větší lesní komplexy.
Vlastní realizace rozšíření dálnice D1 na šestipruh bude zasahovat do lesních porostů, které jsou
v těsné blízkosti stávající dálnice D1. Přehled těchto lesních porostů srovnaných dle kilometráže
uvádí následující tabulka. U každého dotčeného porostu jsou uvedeny zastoupené lesní typy.
Názvy jednotlivých souborů lesních typů, které se v území vyskytují jsou pak uvedeny v tabulce
č. 29.

strana 66

PRAGOPROJEKT, a.s.

EVERNIA s.r.o.

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb.

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Tabulka 29: Dotčené lesní porosty
úsek D1
km 21 - 28
Mirošovice Hvězdonice

km 29 - 33
Hvězdonice Ostředek

km
23

26

charakteristika
Menší lesní porosty po obou stranách
D1
Menší lesní porosty po obou stranách
dálnice D1
Lesní komplex po obou stranách D1

28
29
30
31-32

Okraj lesního komplexu
Okraj lesního komplexu
Okraj malého lesního porostu
Lesní komplex po obou stranách D1

33,5
35
38,5-40

Okraj lesního komplexu
Lesní komplex po obou stranách D1
Lesní komplex po obou stranách D1

24

km 34 – 40
Ostředek Šternov
km 41 – 48
42
Šternov - Psáře 43-44

km 49 - 55
Psáře - Soutice
km 56 – 65
Soutice - Loket

km 66 – 74
Loket Hořice
km 75 – 80
Hořice- Kober
km 81 - 89
Koberovice Humpolec

km 90 – 103
Humpolec Větrný
Jeníkov
km 104 - 111
Větr. Jeníkov Jihlava
km 112 – 118
Jihlava –
Velký
Beranov
EVERNIA s.r.o.

Lesní porost menšího rozsahu
Lesní komplex po obou stranách D1

45-48

Okraj lesního komplexu, který postupně
přechází na obě strany dálnice D1

50-51
53
56
57,5-58

Lesní komplex po obou stranách D1
Menší lesní komplexy
Menší lesní komplexy
Lesní komplex po obou stranách D1

60,5-64

Lesní komplex v okolí vodní nádrže
Želivka

68-72,7

Lesní komplex po obou stranách D1

74
76-78
81-82

Lesní komplex po obou stranách D1
Lesní komplex v okolí vodní nádrže
Želivka
Drobné lesní porosty

84

Drobné lesní porosty

86-87
88
91-96

Drobné lesní porosty
Drobné lesní porosty
Lesní komplex za Humpolcem po obou
stranách D1
98
Menší lesní komplex
100
Drobné lesní porosty
101
Drobné lesní porosty
101,5-105,5 Lesní komplex po obou stranách D1
107,3-112

Lesní komplex po obou stranách D1

Dotčené lesní typy
2C2, 3K3, 2S2
2S9, 2D2, 3S8, 1J1 (les ochranný), 3S1,
3S2, 2C1
2C2, 3S1, 3K3, 2C1, 4O1, 3S2, 2K3,
2S2, 2D2, 2S9
3D7, 2S2, 3S1, 2B1
2N1
2S2
3V1, 3K3, 3L1, 2C2, 3D7, 3S1, 3B2,
3S2, 3B3
3S1
3S8, 3V1, 3K6
2S2, 3S2, 3S9, 3D8, 3H1, 3S1, 3L1,
3K3
3L1, 3S1, 2S2
3J9 (les ochranný), 3B3, 3B2, 3D8, 3S9,
3S3
3S1, 2C1, 1Z1 (les ochranný), 3D8,
3S2, 3K6, 3S9, 3B2, 1J1 (les ochranný),
3V5, 4O1, 4O2, 3L1
4P1, 4O4, 3K3, 3K5, 4Q1, 3D7, 3S3
3S9, 3L1, 3S2, 2C2, 2B1
3S2, 3D7
4O1, 4G1, 3H1, 4O2, 4O4, 3S2, 3U1,
3K6
3K1, 3S8, 3S1, 3V2, 4H1, 3J9 (les
ochranný), 3D8, 3K5, 0Z2 (les
ochranný), 0C3 (les ochranný), 3Y1 (les
ochranný), 4P1, 4V2, 4O1
4S1, 4K2, 5V2, 5H1, 5O6, 5K2, 5V7,
5I1, 5P1, 3L1, 5Q6, 5P3
4K2, 4K6, 4S1, 4S8, 4S9
4S1, 3V2, 4K6, 4S8, 4K1, 3S9, 3S8,
3K9, 3K1, 3N2, 3A5, 4S7
4S9, 3K9, 3V2, 4K1, 3S9, 4K6, 4S1,
4K9
5K6, 5S1, 5S8, 5S6, 3L2, 5K6, 4K1,
5N4
5K8, 5K1, 5S1, 5K6
5S8, 5V7, 5H1, 5S1
5S1, 5K1, 5N4, 5P3, 5V7, 5K7, 5K8,
5S8, 5I1, 5N1, 5K6
5S1, 5K1, 5N1
5S1, 5V7, 5K6, 5K8
5S1, 5K2, 5V1
5V7, 5S1, 5K1, 5K6, 6P2, 5I1, 5S3,
5K2
5S3, 5O1, 5B1, 5V1, 5V7, 5B6, 5H3,
5A6, 5V9, 5D5, 5L5
5H1, 5H3, 6O1, 6P2, 6P1, 5O1

112,2-113,3 Menší lesní komplexy po obou stranách
D1
114
Drobné lesní porosty
6P1, 6O1, 6P2, 5L5, 5O1
117-120,2
Lesní komplex po obou stranách D1
6P2, 6O1, 6G4, 6P1, 5L5, 5I1, 5S3,
1T9, 6G1, 5B1
PRAGOPROJEKT, a.s.
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úsek D1
km
km 119 - 133
121,5-124
Velký Beranov
127-129,5
Měřín
132,7
km 134 - 140
135,1
Měřín – VM z 137
142-147
km 141 – 145
VM z – VM v
km 146 - 152
148-149
VM v –Lhotka 152-154
km 153 - 161
Lhotka Velká Bítěš
km 162 – 167
Bítěš- 9 Křížů
km 168 – 177
9 Kř.-Ostrovač
km 178 – 182
Ostrov-Kývalk

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

charakteristika
Lesní komplex po obou stranách D1

Dotčené lesní typy
5I1, 6P1, 6G4, 5B1, 5K2, 5S3, 5V1,
6O1, 5H3
Lesní komplex po obou stranách D1
5S3, 6P1, 6O1, 5B1, 5B6, 5V1, 1T9,
6G1
Okraj drobného lesního porostu
4S3
Okraj drobného lesního porostu
4K2
Okraj drobného lesního porostu
4S3
Drobné lesní porosty v okolí Velkého 4K2, 4K5, 4S9, 3K4, 4S3, 4S6, 4S2,
4S1
Meziříčí
Lesní komplex po obou stranách D1
3K4, 4K9, 4D4, 4S9, 4S1, 4D5, 4K2
Lesní komplexy za Jabloňovem
4K9, 4S1, 4K2, 3K9, 3K4, 4D4, 4D5,
4B1, 4K5
156
Menší lesní komplexy
4S2, 4B6, 4K2
159
Drobné lesní porosty
4K2
160,8
Okraj lesního komplexu
4O1
164,2-171,2 Lesní komplex po obou stranách D1
4K2, 4B1, 4H1, 4S1, 4G1, 4S2, 4O1,
4D5, 3L0, 4B6, 4I1, 4D4, 4H3
174-176
Lesní komplex po obou stranách D1
3L3, 3K3, 4D4, 3L0, 3H5, 3H1, 3K6,
3D8, 3H2
181-183
Lesní komplex po obou stranách D1
2L1, 2B2, 1K1, 2S6, 2B1, 2S4, 2K3,
3B5, 3H2

Tabulka 30: Názvy zastoupených souborů lesních typů
STL
0C
2C
2L
3L
5L
1K
2K
3K
4K
5K
2S
3S
4S
5S
2D
3D
4D
5D
1J
3J
4O
5O
6O
2B
3B
4B

Název souboru lesních typů
Hadcový bor
Vysýchavá buková doubrava
Potoční luh
Jasanová olšina
Montánní jasanová olšina
Kyselá doubrava
Kyselá buková doubrava
Kyselá dubová bučina
Kyselá bučina
Kyselá jedlová bučina
Svěží buková doubrava
Svěží dubová bučina
Svěží bučina
Svěží jedlová bučina
Obohacená buková doubrava
Obohacená dubová bučina
Obohacená bučina
Obohacená jedlová bučina
Habrová javořina
Lipová javořina
Svěží dubová jedlina
Svěží (buková) jedlina
Svěží smrková jedlina
Bohatá buková doubrava
Bohatá dubová bučina
Bohatá bučina
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STL
5B
2N
3N
5N
3V
4V
5V
3H
4H
5H
0Z
1Z
4P
5P
6P
4Q
5Q
4G
6G
3Y
4I
5I
3A
5A
1T

Název souboru lesních typů
Bohatá jedlová bučina
Kamenitá kyselá buková doubrava
Kamenitá kyselá dubová bučina
Kamenitá kyselá jedlová bučina
Vlhká dubová bučina
Vlhká bučina
Vlhká jedlová bučina
Hlinitá dubová bučina
Hlinitá bučina
Hlinitá jedlová bučina
Reliktní bor
Zakrslá doubrava
Kyselá dubová jedlina
Kyselá jedlina
Kyselá smrková jedlina
Chudá dubová jedlina
Chudá jedlina
Podmáčená dubová jedlina
Podmáčená smrková jedlina
Skeletová dubová bučina
Uléhavá kyselá bučina
Uléhavá kyselá jedlová bučina
Lipodubová bučina
Klenová bučina
Březová olšina
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C.II.5.3 Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže podél dálnice D1 Mirošovice – Kývalka:
Legenda:
0
1
2
3
4
5

úsek dálnice
název staré ekologické zátěže nebo objektu
riziko kvalitativní
riziko kvantitativní
nalézá se vzhledem k dálnici (km D1)
umístění NUTS 3 – kraj, ORP – obec s rozšířenou působností, obec

Tabulka 31: Přehled starých ekologických zátěží v blízkosti trasy
0
úsek
dálnice
km 21 - 28
Mirošovice
-Hvězdonice
km 34 – 40
Ostředek
- Šternov
km 119– 133
V. Beranov
– Měřín
km 141-145
VM z– VM
východ
km 146– 152
V.Meziříčí
východ
– Lhotka

1
Stará
ekologická
zátěž-název
Bílá skála

2
3
4
riziko
riziko
D1 km
kvalitativní kvantitativ

5
umístění – kraj, obec

3 - střední

4 - bodové

před MÚK Mirošovice, 21km
vpravo ve směru na Brno

U modřínu

3 - střední

4 - bodové

U cihelny

3 - střední

4 - bodové

Mýto

2 - vysoké

3 - lokální

U vysokého 3 - střední
mostu– zátěž
objekty:
HV1, HV2,
HV3, HV4

3 - lokální

za MÚK Ostředek, 34. km, na silnici
113 Ostředek – Vodslivy - Ondřejov,
vlevo ve směru na Brno
133. km u rybníka Polovec na
Křivém potoce, před MÚK Měřín
vlevo ve směru na Brno
143. km, mezi dálnicí a silnicí II/602
z Měřína do Velkého Meziříčí
vpravo ve směru na Brno
za MÚK Velké Meziříčí - východ,
146. km, v těsné blízkosti dálnice,
u silnice II/602 na Jabloňov
vpravo ve směru na Brno

NUTS 3 – Středočeský kraj
ORP- Říčany
obec - Mirošovice
NUTS 3 – Středočeský kraj
ORP – Benešov
obec - Ostředek
NUTS 3 – Vysočina
ORP – Velké Meziříčí
obec - Měřín
NUTS 3 – Vysočina
ORP – Velké Meziříčí
obec – Velké Meziříčí
NUTS 3 – Vysočina
ORP – Velké Meziříčí
obec - Petráveč

C.II.6 Geomorfologie a geologie
Geomorfologie
Dle regionálního geomorfologického členění patří celé toto území k provincii České vysočiny,
soustavě Českomoravské, na začátku v podsoustavě Středočeské pahorkatině, reprezentované
celky Benešovskou a Vlašimskou pahorkatinou, dále až po Velkou Bíteš k podsoustavě
Českomoravské vrchoviny, která se dále člení na celky Křemešnickou vrchovinu, Želivskou
pahorkatinu, Humpoleckou vrchovinu, Hornosázavskou pahorkatinu a Křižanovskou vrchovinu,
konec pak patří do podsoustavy Brněnské vrchoviny reprezentované celkem Bobravskou
vrchovinou.
Krajina je poměrně členitá. Nejnižší místo dálnice na západě je údolí Sázavy u Hvězdonic ve
výšce cca 280 m n.m, .nejvyšší místo je u Větrného Jeníkova – 661 m n.m. a klesá na výšku
EVERNIA s.r.o.
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390 m n.m. u Kývalky, rozdíl výšek na trase je tedy značný, cca 380 m. Okolní vrchy dosahují
max. výšky 700 m n.m. (Zbinožský kopec).
Reliéf krajiny se podél dálnice mění. V Posázavském bioregionu má ráz převážně členité
pahorkatiny s výškovou členitostí 70-150 m, do které je zaříznuto až 160 m hluboké údolí
Sázavy, které způsobuje členitost ještě větší. Podobný reliéf má i krajina v Pelhřimovském
bioregionu, je však položena ne trase nejvýše a na kopcích z odolných hornin jsou vyvinuty
sklaní útvary. Reliéf havlíčkobrodského regionu je tvořen rozsáhlými zdviženými plochými
zarovnanými povrchy s mělčími údolími, přecházejí až do charakteru ploché pahorkatiny
s výškovou členitostí 50-75 m. Reliéf Velkomeziříčského bioregionu je nejplošší v celé
Českomoravské vrchovině. Na konci dálnice klesá do Brněnského bioregionu s charakterem
ploché vrchoviny.
Hodnocený úsek dálnice patří k povodí Labe, v km cca 105 přechází do povodí Dunaje.
Geologické poměry
Z hlediska regionálně geologického členění patří území do Českého masivu.
Z počátku tvoří geologický základ mladší paleozoikum středočeského plutonu, kde převažují
granodiority. Od km 43 až do km 96 patří území k českému moldanubiku, kolem Větrného
Jeníkova krátce k moldanubickému plutonu a dále až do km 128 opět k českému moldanubiku.
V moldanubiku jsou převažujícími horninami granulity, granulitové ruly, pararuly a migmatity.
Moldanubický pluton reprezentují hlavně granity. V některých úsecích dálnice jsou poměrně
dobře pozorovatelné výchozy těchto hornin. V okolí Velkého Meziříčí se střídá pestrá serie
moldanubika - svorové ruly, pararuly až migmatity s tmavými granodiority. Dále k východu je
geologická skladba rozmanitější, v moldanubiku a proterozoiku se střídají ortoruly, granulity,
migmatity s proterozoickými horninami assyntsky zvrásněnými – břidlice, fylity, svory.
V klesání k Brnu se v okolí Říčan vyskytují permokarbonske horniny (piskovce, slepence,
jilovce) a u Kývalky assyntské granitoidy.
Kvartérní pokryv je poměrně málo rozsáhlý, fluviální a deluviofluviální sedimenty se vyskytují
především v údolích toků, deluviální sedimenty bývají vázány na svahy exponované k V a S,
rašeliny se vyskytují u Zbinoh a Větrného Jeníkova. Hlubší kvartérní povrch je v nejvýchodnější
části sledovaného území. Antropogenní uloženiny zahrnují především násypy dálnice, navážku
pod obslužnými zařízeními, násypy křižujících silnic a železničních tratí.
Mocnost eluvií je nepravidelná, lze ji očekávat v řádech metrů. Složení eluvií je závislé na
minerálním složení matečné horniny. obecně lze říci, že na pararulách vznikají eluvia více
jílovitá s vysokým obsahem biotitu a křemene, na migmatitech a granitech vnikají eluvia více
písčitá s vysokým obsahem křemene a živců s tendencí ke kaolinickému zvětrávání, náchylná
k odnosu.
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Obrázek 10: Mapa geologických poměrů

Přírodní zdroje
V okolí dálnice (do 1 km) není vyhlášeno příliš chráněných ložiskových území. Výjimkou je
lom Borovsko u Bernartic, kde se těží stavební kámen. Vyhlášené CHLÚ dosahuje až k pozemku
dálnice.
Poddolovaná území
V nejbližším okolí dálnice byly v minulosti těženy nerostné suroviny. Stop po jejich dolování je
celá řada, nejvíce v okolí Velké Bíteše, u Humpolce, Bernartic a Jihlavy. Převážná většina je
však ve vzdálenosti větší než 200 m od dálnice, nejblíže jsou:

Tabulka 32: Poddolovaná území
úsek dálnice
km od - do
km 41 – 48
Šternov - Psáře
km 81 – 89
Koberov.- Humpol.
km 81 – 89
Koberov.- Humpol.
km 168 – 177
Devět Kř.-Ostrov.
EVERNIA s.r.o.

Název

km

Surovina

Těžba

Vzdálenost

Všechlapy-východ

43,6

nerudy

ojedinělá

Jiřice u Humpolce – Trucbaba

88,3

rudy

ojedinělá

140 m
vpravo
v trase

Hněvkovice u Humpolce – Trucbaba

88,5

rudy

systém

v trase

Domašov u Brna 1 - Javůrek

171,3

rudy

ojedinělá

v trase
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C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy
C.II.7.1 Fauna a flóra
Zkapacitnění dálnice D1 se bude realizovat na dvou souborech biotopů: (a) současné dálniční
těleso, (b) sousední pozemky. Proto i hodnocení současného stavu fauny a flóry je třeba rozdělit
do těchto typů.
A) Charakteristika dálničního tělesa
V dělicím pruhu roste mezi svodidly Amorpha fruticosa, podružně Rosa rugosa, v bylinném
patře Elytrigia repens (hoj.), Cirsium arvense, Festuca rubra, Poa angustifolia, Calamagrostis
epigeios aj., v 40 cm pruhu při vozovce Spergularia salina (dom.), Puccinellia distans (hoj.),
Atriplex prostrata (hoj.), Tripleurospermum inodorum, Anagallis arvensis (lok.).
Na druhové garnituře zemního tělesa se podílí mj. Puccinellia distans, Atriplex patula, Atriplex
prostrata, Anagallis arvensis, Plantago major, Pastinaca sativa, Elytrigia repens,
Tripleurospermum inodorum, Festuca rubra, Calamagrostis epigeios (hoj.), Achillea
millefolium, Polygonum aviculare s. l., Cirsium arvense, Tussilago farfara, Spergularia salina.
Svahy násypu a zářezu řídce porůstají mladé stromy – olše, osika, borovice, vrby, smrky. Jinak
má porost ráz extenzivně udržovaného, mírně ruderalizovaného trávníku, na jehož složení se
podílí zejména Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Holcus lanatus, Elytrigia repens,
Calamagrostis epigeios (lok.), Trifolium hybridum, Achillea collina, Trifolium pratense, Selinum
carvifolia aj. Lem dálnice místy vyplňují husté nárosty, resp. mlaziny s převahou smrku.
V krajnici se nachází subhalofilní společenstvo s Puccinellia distans, Spergularia salina,
Elytrigia repens, Lepidium ruderale aj.
Významnějšími druhy jsou Spergularia salina (C1), Selinum carvifolia, Juncus filiformis,
Veronica scutellata (C4), Abies alba (C4), Carex remota, Chrysosplenium alternifolium,
Lysimachia nemorum, Asarum europaeum, Daphne mezereum (C4), Dentaria bulbifera,
Dentaria enneaphyllos (C4), Festuca altissima, Galium rotundifolium, Hordelymus europaeus,
Veronica montana (C4).
B) Charakteristika okolí dálnice
Trasa dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka zasahuje do 5 bioregionů:






Posázavský bioregion
Brněnský bioregion
Pelhřimovský bioregion
Havlíčskobrodký bioregion
Velkomeziříčský bioregion

Jejich chrakteristika je uvedena v následujícím textu.
Posázavský bioregion
Bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 41. Střední Povltaví (východní část
kromě nejjihovýchodnějšího cípu), ve fytogeografickém podokrese 64b. Jevanská plošina a
v jižní čísti fytogeografického podokresu 64c. Černokostelecký perm.
Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní (až submontánní).
Potenciálně se vyskytují hlavně acidofilní doubravy (Genisto germanicae – Quercion), ve
východní části bioregionu i se zastoupením jedle. Na permu ve východní části a na jižním okraji
směřujícím k údolí Sázavy jsou dubohabrovité háje (Melampyro nemorosi-Carpinetum),
v nejvyšších partiích v okolí Jevan a jižně od Kostelce n. Č.l. se nacházejí květnaté bučiny svazu
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Fagion, se značným zastoupením jedle, méně i acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum) a podmáčené
jedliny (Galio-Abietenion). V Posázaví jsou vyvinuty i suťové lesy (Tilio-Acerion, převážně
Aceri-Carpinetum). Na ostrůvcích serpentinitůjsou vyvinuty hadcové bory, náležející svazu
Dicrano-Pinion. V zaříznutých údolích východní části se liniově vyskytuje vegetace lužní, u
většiny toků převážn Stellario-Alnetum glutinosae, podél menších zejména Carici remotaeFraxinetum. Podél větších toků je vegetace svazu Phalaridion arundinaceae.
Přirozenou náhradní vegetaci vlhkých luk tvoří vegetace svazu Calthion, v okolí Jevanských
rybníků i svazu Molinion, dnes však většinou poškozené melioracemi.
Květena je dosti rozmanitá, s některými mezními prvky, výjimečně se vyskytujícími prvky
exklávními a dokonce s jedním neoendemitem. Převládají druhy středoevropské, některé jsou i
subatlantsky laděné, např. rozrazil horský (Veronica montana), řeřišnice křivolaká (Cardamine
flexuosa), dříve i rozchodník pýřitý (Sedum vilosum), vzácně se uplatňují i některé druhy horské,
jako např. prcha chlumní (Arnica montana), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá
(Lycopodium annotinum), pernátec horský (Lastraea limbosperma), u Vlašimi dokonce i
suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum).
V bioregionu je zastoupena ochuzená fauna kulturní krajiny Českomoravské vrchoviny. Pouze
v údolí Sázavy je znám výskyt některých druhů horských (ořešník kropenatý) nebo teplomilných
(ještěrka zelená). Sázava patří do parmového až pstruhového pásma, ostatní tekoucí vody patří
do pstruhového pásma. Ve třech menších tocích je vyznačený výskyt mihule potoční.
Brněnský bioregion
Bioregion leží na rozhraní termofytika a mezofytika. K termofytiku náleží fytogeografický okres
16. Znojemsko-brněnská pahorkatina, která sem zasahuje svou severozápadní částí, k mezofytiku
střední a severní část fytogeografického okresu 68. Moravské podhůří Vysočiny (avšak bez
severozápadně a severně směřujících výběžků).
Vegetační stupeň (Skalický): kolinní až suprakolinní (-submontánní).
Rekonstrukčně odpovídají nižší polohy hercynským dubohabřinám (Melampyro nemorosiCarpinetum), řídce teplomilným doubravám (Potentillo albae-Quercetum, na vápencích i CornoWuercetum).Ve vyšších polohách jsou hojnější bučiny (nejrozšířenější je Melico-Fagetum). Na
prudších konvexních svazích v jižním sektoru jsou teplomilné doubravy na kyselejších
podkladech (Sorbo torminalis-Quercetum), v severním sektoru se vyskytují acidofilní doubravy
(Luzulo albidae-Quercetum). Konkávní partie hostí suťové lesy (Aceri-Carpinetum, vzácněji i
Dentario enneaphylli-Fagetum). Podél větších vodních toků jsou olšiny Stellario-Alnetum
glutinosae, podél potůčků Carici remotae-Fraxinetum. Větší toky jsou lemovány vegetací svazu
Phalaridion arundinaceae.
Floristická skladba odpovídá poloze bioregionu na okraji hercynské podprovincie. Skladba
mezních a exklávních prvků je podobná jako v Jevišovickém bioregionu. Převažují prvky
středoevropské, hercynské (zejména v lesní flóře), vzácně se objevují i druhy karpatského
migrantu, např. ostřice převislá (Carex pendula), hvězdnatec čemařicový (Hacquetia epipactis) a
pryšec mandloňolistý (Tithymalus amygdaloides). Panonské druhy jsou lokálně omezené,
většinou na vápencové ostrůvky.
Fauna regionu je charakterizována jako přechodná mezi třemi podprovinciemi, a to ze severu a
severozápadu hercynskou, z jihu panonskou a z východu doznívající vlivy karpatské (např.
měkkýši skalnice lepá, vlahovka karpatská). Fauna regionu je silně ovlivněna brněnskou
aglomerací, projevující se synantropním výskytem a sekundrární změnou rozšíření různých
druhů (např. kuna skalní, poštolka obecná). Většinu ochuzené fauny přestavují lesní druhy,
zástupci panonského prvku (ještěrka zelená, kudlanka nábožná aj.). Dodnes přežívají na
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některých xerotermních lokalitách. Svratka náleží parmovému pásmu, Svitava přechodu
parmového a lipanového pásma, menší vodní toky patří k pstruhovému pásmu.
Pelhřimovský bioregion
Bioregion leží v mezofytiku a zaujímá přibližně západní polovinu fytogeografického okresu 67.
Českomoravská vrchovina a malý jihovýchodní cíp fytogeografického okresu 41. Střední
Povltaví.
Vegetační stupně (Skalický): (suprakolinní až) submontánní.
V potenciální vegetaci Pelhřimovska převládají kyselé bučiny (Luzulo-Fagetum), o něco méně
bylo květnatýc hbučin (Dentario enneaphyli-Fagetum, Festuco-Fagetum). Nižší zastoupení měly
acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion). V nepříhodnějších polohách (údolí říček na
SV území) je možno uvažovat o dubohabrovitých hájích (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Edaficky je podmíněný vzácný výskyt suťových lesů (Tilio-Acerion) a podmáčených smrčin
(svaz Piceion exelsae). Vzácně se vyskytují rašeliniště (Sphagnion medii).
V náhradní vegetaci převažují louky a pastviny, klasifikované do svazů Arrhentherion, Molinion,
Cynosurion a Violion caninae.
Flóra území je chudá, mezní a exklávní prvky jsou vzácné. Převažují druhy hercynské, doznívá
zde výskyt druhů alpského migrantu, který zastupuje dřípatka horská (Soldanella montana).
Významný je výskyt převážně boreálních druhů rašeliništních, např. ostřice plstnatoplodá (Carex
lasiocarpa), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), bublinatka menší (Utricularia
minor), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile).
V severní části podél Želivky a jejích přítoků pronikají některé teplomilnější druhy, např.
řeřišničník písečný (Cardaminopsis arenosa).
V bioregionu se vyskytuje běžná hercynská fauna zkulturněných středních ploch Českomoravské
vrchoviny, s fragmenty fauny hercynských bučin. Na rašelinných loukách jsou po odvodnění již
vesměs pouze zbytky charakteristické fauny (okáč Coenonympha tulia, hnědásek Melitaea
diamina aj.). Vodní toky typu bystřin a potoků náleží do pstruhového pásma.
Havlíčkobrodský bioregion
Bioregion leží v mezofytiku a zabírá fytogeografický okres 66. Hornosázavská pahorkatina, jižní
okraj fytogeografického okresu 65 Kutnohorská pahorkatina a severní okraje fytogeografického
okresu 67 Českomoravská vrchovina.
Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní až submontánní.
Potenciální vegetaci nižších poloh bioregionu tvoří acidofilní doubravy (Genisto germanicaeQuercion), které přecházejí s rostoucí výškou do rozsáhlých ploch acidofilních bučin (LuzuloFagetum). Pouze izolovaně se vyskytují ostrůvky květnatých bučin podsvazu Fagenion, při
severním okraji i dubohabřiny (Melampyro nemorosi- Carpinetum). Při vodních tocích jsou luhy,
zastoupené asociacemi Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae –Fraxinetum. Při Sázavě
je rozšířena vegetace svazu Phalaridion arundinaceae. Primární bezlesí prakticky chybí.
Přirozenou náhradní vegetaci tvoří vlhké louk svazu Calthion, které přecházejí do rašelinných
luk svazu Caricion fuscae.
Květena oblasti je díky převaze nevápenných hornin velmi jednotvárná. Její převažující součástí
jsou mezofilní středoevropské lesní druhy, mezní prvky prakticky chybějí, exklávní jsou
výjimečné, vázané na hadcový podklad. Mezi mezofyty hrají nejdůležitější roli druhy laděné
subatlantsky, např. bledule jarní (Leucojum vernum), všivec mokřadní (Pedicularis sylvatica) a
zábělník bahenní (Comarum palustre), nebo boreokontinentálně, např. vachta trojlistá
(Menyanthes trifoliata), ďáblík bahenní (Calla palustris) a bazanovec kytkokvětý (Naumburgia
thyrsiflora).
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V bioregionu se vyskytuje běžná, převážně ochuzená podhorská lesní fauna hercynského
původu, s fragmenty fauny bučin v nepatrných enklávách mezi smrkovými monokulturami.
Tekoucí vody patří do pstruhového pásma, Sázava před velkým znečištěním patřila do
lipanového pásma, dnes náleží spíše parmovému pásmu.
Velkomeziříčský bioregion
Bioregion se rozkládá v mezofytiku a zaujímá střední, převážně moravskou část
fytogeografického okresu 67. Českomoravská vrchovina, včetně k severu směřujících výběžků
fytogeografického okresu 68. Moravské podhůří Vysočiny. Kromě toho sem zasahuje
jihozápadní okraj fytogeografického okresu 91. Žďárské vrchy, které již náleží oreofytiku.
Vegetační stupně (Skalický): submontánní.
V potenciální vegetaci převažují acidofilní bučiny (Luzulo-Fagion), na úživnějších substrátech
jsou místy rozšířeny i květnaté bučiny (pravděpodobně nejčastěji Dentario enneaphylliFagetum). V nivách podél vodních toků najdeme luhy (Stellario-Alnetum glutinosae a Carici
remotae-Fraxinetum). Velmi vzácné jsou suťové lesy (Tilio-Acerion) a fragmenty primární
skalní vegetace, dokonce se zastoupením Woodsia ilvensis.
Přirozenou náhradní vegetaci reprezentují na mehofilních stanovištích ovsíkové louky
(Arrhenatherion), případně Violion caninae.
Flóra je velmi chudá, s mezními prvky méně náročných (panonských) termofytů, alpidských
mezofytů a zčásti subatlantsky laděných mezofytů. Je tvořena takřka výhradně zástupci
hercynské květeny, vliv Alp se projevuje vzácným výskytem submontánních druhů, např. ostřice
chlupaté (Carex pilosa), řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia) a dřípatky horské (Soldanella
montana). Z rašelinných druhů byla dříve typická vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata),
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a pampeliška Nordstedtova (Taraxacum
nordstedtii).
Převažuje běžná fauna hercynského původu s počínajícími východními vlivy (ježek východní) ve
vysoce zkulturněné krajině. Byl zde zaznamenán výskyt podhorských prvků, zejména
v nejvyšších polohách v nepatrných torzech bučin. Říčními údolími proniká od jihovýchodu
teplomilnější prvek (otakárek ovocný, někteří modrásci). Početné rybníky jsou významné pro
výskyt ptactva. Tekoucí vody patří převážně pstruhovému pásmu, pod údolní nádrží Mostiště je
sekundární pásmo pstruhové a lipanové.
Potenciální přirozená vegetace
Trasa dálnice D1 prochází celkem šesti typů potenciální přirozené vegetace. Jedná se o:





černýšovou dubohabřinu,
lipovou bučinu s lípou srdčitou,
bučinu s kyčelnicí devítilistou, bikovou bučinu,
bikovou a/nebo jedlovou doubravu a hadcový penízkový bor.

Stručná charakteristika uvedených typů potenciální přirozené vegetace jsou uvedeny
v následujícím textu.
Černýšová dubohabřina (Melanpyro nemorosi-Carpinetum)
Obsah mapovací jednotky tvoří stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus
petraea) a habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích
stanovištích Tilia platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů
(jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer psoudoplatanus, mléč – Acer platanoides, třešeň –
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Cerasus avium). Ve vyšších nebo inverzních polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) a
jedle (Abies alba). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých
lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní
druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia,
Lathyrus vernus aj.), méně často trávy.
Lipová bučina s lípou srdčitou (Tilio cordatae-Fagetum)
Lipové bučiny s lípou srdčitou jsou tvořeny většinou jen stromovým a bylinným patrem. Keřové
(a mechové) patro se vyskytuje jen nahodile a fragmentárně. Ve stromovém patru se uplatňuje
buk (Fagus sylvatica) jako dominanta, příměs tvoří habr (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia
cordata) a dub zimní (Quercus petraea), řidčeji jedle (Abies alba). Ve složení bylinného patra se
uplatňují především náročnější druhy řádu Fagetalia. Z diagnostických druhů řádu Fagion se
častěji vyskytují Dentaria bulbifera, Prenanthes purpurea, řidčeji Actaea spicata a Hordelymus
europaeus.
Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum)
Bučina s kyčelnicí devítilistou je tvořena stromovým a bylinným patrem. Keřové a mechové pato
bývá vyvinuto jen fragmentárně nebo chybí. Ve stromovém patru převládá buk (Fagus
sylvatica), s vyšší stálostí bývají přimíšeny klen (Acer pseudoplatanus), jedle (Abies alba) a
smrk (Picea abies). Bylinné patro bývá většinou souvisle zapojené, s pokryvností kolísající
podle zápoje stromového patra. Převažují druhy řádu Fagetalia a zastoupena je též většina druhů
svazu Fagion.
Biková bučina (Luzulo-Fagetum)
Biková bučina se vyznačuje jednoduchou vertikální strukturou – je tvořena většinou jen
stromovým a bylinným patrem. Keřové patro vzniká jen zmlazením buku. Mechové patro je
potlačeno bohatým opadem bukového listí, které se obtížně rozkládá. Toto patro se vytváří jen
na místech exponovaných větru, kde je opad odvíván. Stromové patro bývá často tvořeno pouze
bukem (Fagus sylvatica). Jako příměs se vyskytuje v nižších polohách dub zimní (Quercus
petraea), řidčeji letní (Quercus robur), popř. lípa srdčitá (Tilia cordata). Dříve tvořila příměs
stromového patra i jedle (Abies alba). V bylinném patru se v roli dominanty v závislosti na
půdních podmínkách a nadmořské výšce střídají Luzula luzuloides, Deschampsia flexuosa,
řidčeji Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus nebo Poa nemoralis.
Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum)
Mapovací jednotka sdružuje acidofilní bikové a jedlové doubravy blízkého druhového složení a
obdobných zimovištních poměrů. Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus
petraea) se vyznačuje slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula
pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy
srdčité (Tilia cordata), na suchých stanovištích s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris).
Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového,
kde se též častěji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. Fyziognomii bylinného patra
určují (sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy. Mechové patro bývá druhové pestré. Podobná
druhová garnitura je typická i pro jedlové doubravy.
Hadcový penízkový bor (Thlaspio montani-Pinetum sylvestris)
Hadcový penízkový bor tvoří rozvolněné porosty s převažující borovicí sosnou (Pinus
sylvestris), ke které je někdy druhotně přimíšena introdukovaná borovice černá (Pinus nigra).
V keřovém patru jsou nejčastěji zastoupeny Berberis vulgaris a Frangula alnus, na přechodech
k hadcovým doubravám dochází i ke zmlazování Quercus petraea. V bylinném patru některých
porostů dominuje Sesleria albicans, na řadě míst však zcela chybí. Významně jsou zastoupeny
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perialpiny s reliktními ostrůvkovitými areály, na lokalitách u údolní nádrže Želivka je
charakteristický také výskyt reliktní Potentila Crantzii a endemita Minuartia smejkalii.
V mechovém patru jsou zastoupeny druhy Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens aj.
C.II.7.3 Ekosystémy
V následujících podkapitolách jsou uvedeny charakteristiky vycházející ze zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění:


zvláště chráněná území



územní systém ekologické stability



významné krajinné prvky



přírodní parky

Zvláště chráněná území
Tabulka 33: Přehled stavu zvláště chráněných území
Podkategorie

Výsky
t
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Nár. přírodní rezervace
Přírodní rezervace
+
Nár. přírodní památka
Přírodní památka

+/-

Název

km

úsek dálnice

charakteristika

Štěpánovský potok

53

km 49–55 Psáře - Soutice trasa přímo kříží
PR

Rybníček u Studeného
Vysoký kámen

71
108

Zhořská mokřina

168

km 66-74 Loket – Hočice
km 104–111 V. Jeníkov –
Jihlava
km 168–177 Devět Křížů
- Ostrovačice

PP v blízkosti
trasy,
pravděpodobně
nebudou
dotčeny

Trasa stávající dálnice D1 zasahuje do jednoho zvláště chráněného území dle zákona 114/1992.
jedná se o přírodní rezervaci Štěpánovský potok, kterou trasa kříží cca v km 53 u Zruče nad
Sázavou. Přírodní rezervace zahrnuje vlastní tok Štěpánovkého potoka od jeho křížení se silnicí
mezi obcemi Trhový Štěpánov a Soutice po soutok se Sázavou a část jeho přítoku Dalkovický
potok. Trasa dálnice D1 kříží přírodní rezervaci mostním objektem.
Přírodní památky Rybníček u Studeného (km 71), Vysoký Kámen (km 108) a Záhořská Mokřina
leží v blízkosti trasy dálnice D1, nejsou však přímo dotčeny.
Zvláště chráněná území v blízkosti trasy jsou zakresleny na mapových přílohách.

Územní systém ekologické stability
Vzhledem k rozsahu stavby je v oznámení je řešen pouze nadregionální a regionální systém
ekologické stability. Následující tabulka uvádí přehled všech prvků ÚSES, které jsou již
v současné době přímo dotčeny trasou dálnice D1. Jedná se o 4 nadregionální biokoridory, 5
regionálních biocenter a 11 regionálních biokoridorů. Dalších 6 prvků územního systému
EVERNIA s.r.o.
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ekologické stability leží v těsné blízkosti trasy a v souvislosti s rozšířením dálnice D1 na
šestipruh lze očekávat jejich ovlivnění. Jejich přehled je uveden v tabulce 34.

Tabulka 34: Přehled přímo dotčených prvků ÚSES
úsek dálnice
km od – do
km 21 – 28
Mirošovice Hvězdonice

ÚSES
název
1287 Hláska –
Ostrá skála

km 21 – 28
Mirošovice Hvězdonice
km 34 – 40
Ostředek Šternov
km 34 – 40
Ostředek Šternov
km 41 – 48
Šternov - Psáře

typ
ÚSES

trasa
km

typy
ekosystémů
KU, LO, NI

Směry
propojení
RBk

24

Štěchovice –
Chraňbožský les

NRBk

27

MH

942 Smilovský
potok

RBc

39

,,

1320 Pod Hůrou
– Smilovský
potok
910 Malovka

RBk

39

KU, NI

km 41 – 48
Šternov - Psáře

1323 Malovka –
K78

RBk

km 49 – 55
Psáře - Soutice

1314 Mezní důl
– K 78

RBk

km 56 – 65
Soutice - Loket

402 Bažantnice Směry
Borovsko
propojení
RBk

km 66 – 74
403 Bažantnice –
Loket – Hořice
Křenová hora
km 75 – 80
K61 – K124
Hořice –
Koberovice
km 90 – 103
712 Čerňák
Humpolec –
Větrný Jeníkov
438 Orlík km 90 – 103
Hump.–V. Jeník.
Čerňák
km 90 – 103
440 Hradiště –
Hump.-V.Jeník. Úsobský potok
713 Úsobský
km 90 – 103
potok
Hump.-V.Jeník.
371 Vysoký
km 104 – 111
kámen
V.Jeník.-Jihlava
km 104 – 111 Špičák - Rasuveň
Větrný Jeníkov –
strana 78

RBc

RBk

MB

RBc

93

L

RBk

92

L, A

RBk

100

NRBk

Lesní kulticenózy, akátiny
paseková společenstva

a

KU,
LO, Lesní kulticenózy, akátiny a
MT, VO
paseková společenstva, hygrofilní
(mokřadní a pobřežní) křoviny a
lesy, hygrofilní až mezofilní louky a
pastviny,
vodní
a
bažinná
společenstva
45
KU,
LO, Lesní kulticenózy, akátiny a
MT, VO
paseková společenstva, hygrofilní
(mokřadní a pobřežní) křoviny a
lesy, hygrofilní až mezofilní louky a
pastviny,
vodní
a
bažinná
společenstva
53-54 KU, MT
Lesní kulticenózy, akátiny a
paseková společenstva, hygrofilní
až mezofilní louky a pastviny
62,5 MT, KU, LO Lesní kulticenózy, akátiny a
paseková společenstva, hygrofilní
(mokřadní a pobřežní) křoviny a
lesy, hygrofilní až mezofilní louky a
pastviny
69,5 ,,
77

RBc

Lesní kulticenózy, akátiny a
paseková společenstva, hygrofilní
(mokřadní a pobřežní) křoviny a
lesy

45

NRBk

RBc

stručná charakteristika

Kříží 3x

BU, AT, MT hygrofilní až mezofilní louky a
pastviny
100 BU, AT, MT hygrofilní až mezofilní louky a
pastviny
107,5 BU, MT, AT hygrofilní až mezofilní louky a
pastviny
– 111
102, MB
108,
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úsek dálnice
km od – do
Jihlava
km 146 – 152
VMz - Lhotka

ÚSES
název

typ
ÚSES

1402 Mostiště Nesměř

RBk

km 146 – 152
VMz – Lhotka
km 162 – 167
Velká BítěšDevěd Křížů
km 178 – 182
Ostrovačice –
Kývalka

1454 RK 1402 –
Březejcký les
1458 Červená –
Jindřichovská
obora
Podmokerské
lesy – Údolí
Dyje

RBk
RBk
NRBk

trasa
km
118
144,5;
147148
148 150
166 167

typy
ekosystémů

stručná charakteristika

L3-SM, BO,
A
A, L2-SM, Smrčiny, bory
BO
L3-SM
Smrčiny

181,5 MH

Tabulka 35: Prvky ÚSES v těsné blízkosti trasy
úsek dálnice
km od – do
km 56 – 65
Soutice - Loket
km 56 – 65
Soutice - Loket
km 56 – 65
Soutice - Loket

km 66 – 74
Loket – Hořice
km 75 – 80
Hořice–Koberov.
km 90 – 103
Hump.-V.Jeníkov

ÚSES
název
Borovsko

typ
ÚSES

K61 – K124

NRBk

62,5

MB

402 Bažantnice Borovsko

RBk

62,5

MT, KU, LO

746 Křenová
hora
744 Borkovy

RBc

69

RBc

77,2

713 Úsobský
potok

RBc

100,5 BU, MT, AT

RBc

trasa typy
km ekosystémů
L-BO, V
62,5

AD, SM

stručná charakteristika
bory

Lesní
kulticenózy,
akátiny
a
paseková společenstva, hygrofilní
(mokřadní a pobřežní) křoviny a lesy,
hygrofilní až mezofilní louky a
pastviny
Acidofilní doubravy, smrčiny

L, B
hygrofilní až mezofilní louky a
pastviny

Prvky ÚSES v blízkosti trasy jsou znázorněny na mapových přílohách.

NATURA 2000
Stávající trasa dálnice D1 zasahuje do několika evropsky významných lokalit. Lokalita Želivka
je trasou dotčena hned několikrát. Trasa nezasahuje do žádné ptačí oblasti. Přehled přímo
dotčených evropsky významných lokalit seřazených dle kilometráže uvádí následující tabulka.
Tabulka 36: Přehled evropsky významných lokalit v trase dálnice D1
úsek dálnice
km od – do
km 29 – 33
Hvězdonice Ostředek
km 49 – 55
Psáře - Soutice

EVERNIA s.r.o.

EVL název
Dolní Sázava

Štěpánovský potok

kód
lokality
CZ
0213068
CZ
0213076

trasa km stručná charakteristika

29
53

Dolní tok Sázavy mezi ústím Blanice do
Sázavy a ústím do Vltavy včetně jejích
náhonů,
lokalita
obývaná
populacemi
velevruba tupého a hořavky duhové.
Území zahrnuje dolní tok Štěpánovského
potoka a Dalkovického potoka až po jejich
soutok se Sázavou. Lokalita patří mezi
nejvýznamnější a výrazně perspektivní lokality
mihule potoční v povodí Labe
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úsek dálnice
km od – do
km 56 – 65
Soutice - Loket
km 75 – 80
Hořice - Koberovice

EVL název
Želivka
Želivka

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

kód
lokality
CZ
0214016
CZ
0214016

trasa km stručná charakteristika
61,5 –
62,5
77

Lokalita se nachází v okrese Benešov, cca 500
m na východ od obce Sedlice. Jedna ze tří
posledních lokalit kuřičky hadcové (Minuartia
smejkalii), jedná se o nejživotaschopnější
populaci
tohoto
endemického
druhu,
představuje cca 60% celého výskytu v ČR.
Údolní nádrž Švihov na řece Želivce a úsek
toku nad nádrží představují jedinečnou lokalitu
pro stabilní rozmnožující se populaci bolena
dravého.
Z dlouhodobého hlediska lze zimoviště
netopýra černého hodnotit jako perspektivní.

Evropsky významná lokalita Vysoký kámen u Smrčné a Šlapanka a Zlatý potok nezasahují
přímo do stávající trasy, ale jejich hranice vede podél dálnice. Rozšířením dálnice D1 na
šestipruh budou pravděpodobně dotčeny.
Tabulka 37: Evropsky významné lokality v blízkosti trasy D1
úsek dálnice
km od – do
km 104 – 111
Větrný Jeníkov Jihlava

km 112 – 118
Jihlava – Velký
Beranov

EVL název
Vysoký kámen u
Smrčné

kód
lokality
CZ
0610003

trasa
km
108 –
111

Šlapanka a Zlatý
potok

CZ
0613332

113,7

stručná charakteristika
Část lesního komplexu asi 7 km s. od města
Jihlava, na hřbetu masivu Vysokého kamene,
j. od dálnice D1. Jeden z mála rozsáhlejších a
relativně zachovalých komplexů květnatých
bučin a suťových lesů na Českomoravské
vrchovině.
Povodí řeky Šlapánky od Polné po Havlíčkův
Brod a Zlatého potoka Stříteže po soutok se
Šlapánkou i v centrální části Vysočiny. Jedna
z významných a vysoce hodnotných lokalit
trvalého výskytu Lutra lutra na Vysočině.

Evropsky významné lokality v blízkosti trasy jsou znázorněny na mapových přílohách.

Významné krajinné prvky
Ve vymezeném koridoru se nachází řada významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992
Sb. v platném znění. Jedná se o lesní porosty, rybníky, vodní toky a jejich údolní nivy.
Významné krajinné prvky registrované nejsou v rámci oznámení hodnoceny. Jejich případný
výskyt v trase bude podrobně řešen v rámci Dokumentace EIA.
Kontakty trasy s lesními porosty jsou přehledně zpracovány a tabulce č. 29 v kapitole C.2.5.2
Pozemky určené k plnění funkce lesa. Vodní toky a plochy vyskytující se v blízkosti trasy jsou
popsány v kapitole C.2.4.1 Povrchové vody.

Přírodní parky
Ve vymezeném koridoru 2 km na obě strany stávající dálnice D1 se vyskytují pouze dva přírodní
parky. Přírodní park Údolí Bílého potoka u obce Javůrek přímo sousedí s dálnicí D1, a přírodní
park Podkomorské lesy se dálnici D1 nejvíce přibližují u obce Ostrovačice na vzdálenost cca
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700 m. Oba přírodní parky a jejich umístění ve vztahu k dálnici D1 je patrné z následujícího
obrázku. Přírodní parky v blízkosti trasy jsou znázorněny na mapových přílohách.

Obrázek 11: Přírodní park Údolí Bílého potoka a Podkomorské lesy

PP Údolí Bílého
potoka

PP Podkomorské
lesy

C.II.8 Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Hodnocení krajinného rázu vychází ze základní typologie krajiny (Míchala, 1997), která definuje
tři účelové typy s devíti podtypy uvedené v následující tabulce:
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Tabulka 38: Základní typologie krajiny
Typ krajiny
A
krajina zcela
přeměněná
člověkem

Charakteristika
Podtyp
Charakteristika
krajina
silně
pozměněna
Asnížené hodnoty, devastovaná území, krajinný ráz
civilizačními
zásahy,
zasluhující ochranu neexistuje
dominantní až výlučný podíl
A0
základní typ, nové počiny v krajině nejsou z hlediska
sídelních, industriálních nebo
krajinného rázu omezovány
+
agroindustr. prvků, cca 30 %
A
zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných fragmentů,
území ČR
především v oblasti památkové péče
krajina s vyrovnaným vztahem
B
Bsnížené hodnoty, ochrana zbytků krajinného rázu
krajina
mezi přírodou a člověkem
v typických nebo jedinečných oblastech
intermediální („harmonická“),
masový
B0
základní typ
výskyt přírodních i agrárních
prvků, plošně omezený výskyt
sídel a ojedinělý výskyt
B+
zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz se škálou
industriálních prvků, cca 60 %
výrazných prvků, preventivní plošná ochrana (Přír.
rozlohy ČR
park)
C
krajina
s dominantním
Csnížené hodnoty, priorita renaturalizace vegetačního
krajina
krytu (např. po imisních kalamitách)
výskytem přírodních prvků
relativně
s nevýraznými
civilizačními
C0
základní typ
přírodní
zásahy, minimum sídelních a
absence industriálních prvků,
cca 10 % rozlohy ČR
C+
zvýšené hodnoty, výjimečně dochovaný krajinný ráz,
zasluhující prioritní ochranu (NP, CHKO)

Ve smyslu uvedeného třídění lze celou zájmovou oblast jako celek zařadit do krajiny typu B, tj.
krajinu s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“), masovým výskytem
přírodních i agrárních prvků, plošně omezeným výskytem sídel a ojedinělým výskytem
industriálních prvků. Jedná se převážně o typickou zvlněnou krajinu Českomoravské vysočiny.
Vlastní záměr se bude odehrávat v prostoru stávající dálnice D1 a jejím blízkém okolí, jehož
krajinný ráz je silně ovlivněn dálnicí D1 jako významným dominantním prvkem řešeného území.
Z hlediska typologie české krajiny dle společnosti Löw & spol., s.r.o. zasahuje trasa dálnice do
dvou krajinných typů:
3M11 – krajiny zaříznutých údolí
3M2 – krajiny vrchovin Hercynia
Oba typy krajin patří podle charakteru osídlení krajiny do vrcholně středověké kolonizace
Hercynica a podle využití do lesozemědělské krajiny. Prakticky celé dotčené území leží v krajině
vrchovin Hercynia, pouze oblasti kolem vodních toků, jako je Posázaví nebo okolí Želivky, patří
do krajiny zaříznutých údolí.
Rozmístění jednotlivých krajinných typů v řešeném území je patrné z přiloženého obrázku.
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Obrázek 12: Krajinné typy v dotčeném území
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C.II.9 Kulturní památky a archeologie
Při rozšíření dálnice o cca 4 m na každou stranu se nepředpokládá narušení jakékoliv kulturní či
archeologické památky či lokality. Přesto byl proveden soupis evidovaných památek podél
dálnice s cílem vyhledat možné střety.
V území se nacházejí dvě plošně chráněné zóny, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 39: Plošné památkové zóny v dotčeném území
Úsek dálnice
km od – do

Ochrana

km 21 – 28
Mirošovice –
Hvězdonice
km 141 – 145
Velké Meziříčí z
- V. Meziříčí
východ

Vesnická
památková
zóna
Městská
památková
zóna

Obec

Popis

Č.
Možn
ÚSKP ost
střetu
Lensedly komplex původních roubených venkovských stavení 2232 ne
se zvoničkou a památnými lípami na návsi
Velké
Meziříčí

mezi nejvýznamnější stavby patří zámek (původně 2106
hrad z 12. století), dále gotický chrám sv. Mikuláše,
původně gotická radnice, renesanční luteránské
gymnázium, židovské synagogy a částečně zachované
opevnění s hradební bránou. Od roku 1518 byla při
městě samostatná židovská obec - židovský hřbitov ze
16. století s barokními náhrobky.

ne

V obcích podél dálnice (do vzdálenosti cca 500 m) se nachází řada registrovaných památek.
Tabulka 40: Registrované kulturní památky v blízkém okolí trasy
km 21 – 28
Mirošovice Hvězdonice

km 29 - 33
Hvězdonice Ostředek
km 41 – 48
Šternov - Psáře

km 49 – 55
Psáře - Soutice

Památka
Zbytky gotického hradu Ježov

Obec
Mirošovice

kostel sv. Václava
venkovská usedlost, z toho jen:
sýpka
rodinný dům
venkovská usedlost - předměstská
Zřícenina gotického hradu Stará
Dubá
sousoší sv. Kosmy a Damiána
barokní zámek
kaple
zachovalé tvrziště po tvrzi,
archeologické stopy
kostel Nejsvětější Trojice
tvrz Na Hradě, archeologické
stopy
kaplička
kostel sv. Jakuba
socha sv. Anny
socha sv. Jana Nepomuckého
smírčí kříž
zámek
kaplička

EVERNIA s.r.o.

Č. ÚSKP
36493/2-4134

Hrusice
Lensedly

Lokalizace
ostroh Mirošovického
potoka a Mnichovky
náves
čp.2

Lensedly
Lensedly
Poddubí

čp.13
čp.14
nad levým břehem Sázavy

46206 / 2-4128
18321 / 2-4129

Ostředek
křižovatka silnic
Ostředek
Třemošnice náves
Psáře
pod terénní hranou za
hospodářským dvorem v
blízkosti malého rybníka v
jižní části vsi
Psáře
Černýš
při čp. 1
Černýš
Soutice
Soutice
Soutice
Soutice
Soutice
Kalná

u silnice od Černýše do
Soutic
na mostě přes Želivku
u kostela sv. Jakuba
čp.1

PRAGOPROJEKT, a.s.

15233/2-2070
100492

32189 / 2-155
14018/2-201
14300 / 2-3959

19844 / 2-3958
22682/2-279
27288 / 2-186
41555 / 2-188
37190 / 2-189
28621 / 2-190
23814 / 2-187
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km 66 – 74
Loket – Hořice

Památka
haltýř

Obec
Studený

zachovalý židovský hřbitov
poutní místo U Kněžny - studánka
se zázračnou vodou
km 75 - 80
silniční most dálniční
Hořice kostel Nanebevzetí P. Marie
Koberovice
fara
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
km 81 – 89
pamětní kámen
Koberovice tvrz, zřícenina
Humpolec
kostel sv. Jakuba Většího
boží muka
kříž
kříž
pomník padlým
fara
kostel sv. Mikuláše
kostel toleranční
hřbitov, z toho jen: náhrobek F. J.
Vosmíkových, hrob rudoarmějců,
pomník zajatců
židovský hřbitov
pamětní kámen
pamětní kámen
pamětní kámen
pomník rumunských vojáků
měšťanský dům soukenický
herberk
měšťanský dům, z toho jen:
pamětní deska - Lidový dům
měšťanský dům, z toho jen:
pamětní deska Jindřicha Honzla
radnice
měšťanský dům
fara
synagoga
vila Medova
kaplička
pamětní kámen
pamětní kámen
km 104 – 111
boží muka
Větrný Jeníkov smírčí kámen
Jihlava
smírčí kámen
km 112 – 118
výklenková kaplička - poklona
Jihlava–V.Beranov kříž
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Studený
Studený
Píšť
Vojslavice
Vojslavice
Vojslavice
Vojslavice
Vojslavice
Vojslavice
Koberovice
Speřice
Speřice
Jiřice
Jiřice
Jiřice
Jiřice
Jiřice
Jiřice
Humpolec
Humpolec
Humpolec
Humpolec
Humpolec
Humpolec
Humpolec
Humpolec
Humpolec

Lokalizace
V osadě Petrova Lhota
historické haltýřů, velké
laťové "vezírky" na ryby
JV od obce

v centru obce daleko
čp.1
čp.19
čp.20
čp.21
čp.22
čp.1
čp.13
náves
při kostele
tzv. U Rokosek
před čp. 29
náves čp.2
při hřbitově

Č. ÚSKP
36599 / 2-2862
40182 / 2-2872
36886/3-5915
21084 / 3-3342
36445 / 3-3343
21481 / 3-3338
36500 / 3-3339
41605 / 3-3340
15968 / 3-3341
16368/3-3080
33701 / 3-3122
26336 / 3-3288
38189 / 3-3052
22445 / 3-3054
46706 / 3-3227
85195 / 3-3055
22982 / 3-3056
23392 / 3-3053
36119 / 3-3036
26867 / 3-3037
45251 / 3-3040

nad tratí
čp.73

40275 / 3-3039
26064 / 3-3041
36350 / 3-3045
44660 / 3-2956
29267 / 3-3044
54077 / 3-3042

Humpolec

Na Kuchařově čp.233

44661 / 3-5866

Humpolec

Na Kuchařově čp.233

44662 / 3-5867

Humpolec
Humpolec
Humpolec
Humpolec
Humpolec
Hněvkovice
Vystrkov
Vystrkov
Smrčná
Smrčná
Smrčná
Měšín
Měšín

nám. Dolní čp.250
nám. Dolní čp.253
čp.272
U Vinopalny čp.492
čp.800
náves
Libické hory
směr Humpolec
při cestě
na okraji lesa
při silnici k Jihlavě
při silnici

33429 / 3-3034
25202 / 3-3033
17100 / 3-3038
50552 / 3-6192
30128 / 3-3035
17626/3-2997
21654 / 3-3084
25882 / 3-3085
13821 / 7-5209
21098 / 7-5211
29415 / 7-5210
24627 / 7-4851
68984 / 7-4852
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km 119 – 133
Velký Beranov Měřín

km 134 – 140
Měřín Velké Meziříčí
západ

km 141 - 145
Velké Meziříčí
západ Velké Meziříčí
východ

Památka
sousoší sv. Jana Nepomuckého a
P. Marie
kaplička
boží muka
pamětní kámen
sloup se sochou sv. Jana
Nepomuckého
socha sv. Jana Nepomuckého
výšinné opevněné sídliště hradiště, archeologické stopy
kostel sv. Jana Křtitele
kaple P. Marie Sněžné
kaplička - poklona P. Marie
Bolestné
výklenková kaplička - poklona sv.
Anny
boží muka
pamětní kámen

Obec
Věžnice

Lokalizace
u rybníka

Č. ÚSKP
22972/7-5397

Řehořov
Řehořov
Řehořov

za vsí
u vsi
u lesa, při sil. Řehořov Měřín

27963 / 7-5196
23465 / 7-5198
26907 / 7-5199

Řehořov

45961 / 7-5197

Meziříčko
Meziříčko

40437 / 7-4993
21475 / 7-4994

Měřín
Měřín
Měřín

Z okraj města

21265 / 7-4207
23381 / 7-4208
22395 / 7-4210

Měřín

Záhumenský rybník

34334 / 7-4209

vrch Strážovice
Horní Louky u Melounova
lesa
pod zámkem u hlavní
silnice
čp.1

35592 / 7-4211
33568 / 7-4442

Měřín
Stránecká
Zhoř
sýpka
Stránecká
Zhoř
zámek
Stránecká
Zhoř
kaplička sv. Jana Nepomuckého se Lavičky
zvoničkou
kostel Nejsvětější Trojice
V. Meziříčí
kostel sv. Mikuláše
V. Meziříčí
kaple
V. Meziříčí
kaple Sedmibolestné P. Marie
V. Meziříčí
kaple sv. Anny
V. Meziříčí
kaple sv. Anny
V. Meziříčí
kaple sv. Cyrila a Metoděje, zv.
V. Meziříčí
Horní
kaple Ukřižování
V. Meziříčí
kaplička
V. Meziříčí
kaplička Bolestné P. Marie
kaplička sv. Antonína
židovský hřbitov
městské opevnění - Dolní brána,
bašta, hradby
boží muka
boží muka
kříž
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Josefa
socha sv. Václava
sloup se sochou P. Marie
smírčí kříž
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V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V.Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí

Otínská

68454 / 7-4441
24814 / 7-4439
27090/7-4188

Náměstí
2004: nenalezena
Vrchovecká
Fojtův kopec
u viaduktu
u silnice do Uhřínova

22681 / 7-4550
23024 / 7-4547
32907 / 7-4593
19752 / 7-4591
26246 / 7-4585
39694 / 7-4586
38085 / 7-4589

Nad sýpkami
u staré silnice na Jihlavu,
tzv. U spínačky
Bezděkov
Bezděkov
nad obcí

36978 / 7-4592
15858 / 7-4590

při silnici k Jihlavě
Karlov
nad židovským hřbitovem
Ostrůvek, proti čp. 288
Náměstí
Hornoměstská, u čp. 36
Sokolovská
Hornoměstská
Hornoměstská proti čp. 24
Bezděkov, nad židovským
hřbitovem

39873 / 7-4596
41381 / 7-4595
29352 / 7-4598
18318 / 7-4579
30819 / 7-4577
32414 / 7-4578
44960 / 7-4580
19536 / 7-4581
31078 / 7-4576
33097 / 7-4600
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13805 / 7-4588
35981 / 7-4587
20426 / 7-4584
42238 / 7-4574
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km 146 – 152
VM v - Lhotka
km 153 - 161
Lhotka Velká Bítěš
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Památka
smírčí kámen

Obec
V. Meziříčí

kašna se sochou sv. Floriána
akvadukt - mostek, součást
bývalého zámeckého vodovodu
silniční most
městský dům
městský dům
městský dům
měšťanský dům panský dům
Kozlovských z Kozlova
střední škola - gymnasium
Luteránské
měšťanský dům, s omezením: bez
dvorního hospodářského objektu
fara
městský dům
městský dům
měšťanský dům
měšťanský dům U anděla
městský dům
radnice
městský dům se sklepem
městský dům
činžovní dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
městský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
synagoga nová
židovský dům
městský dům
měšťanský dům
městský dům
špitál
měšťanský dům
synagoga
židovský dům
židovský dům
židovský dům
židovský dům
zámek
škola
kříž

V. Meziříčí
V. Meziříčí

Lokalizace
Sokolovská, 2004: rozbit,
fragment v Muzeu silnic a
dálnic
Náměstí
údolí Rakůvky

V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí

Komenského čp.6
Komenského čp.7
Komenského čp.8
Komenského čp.9

V. Meziříčí

čp.11

46311 / 7-4559

V. Meziříčí

Náměstí čp.15

101297

V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
V. Meziříčí
Lhotka

Náměstí čp.16
Náměstí čp.17
Náměstí čp.19
Náměstí čp.20
Náměstí čp.24
Náměstí čp.24
čp.29
čp.46
čp.54
Náměstí čp.77
Náměstí čp.78
Náměstí čp.79
Náměstí čp.80
Náměstí čp.82
Náměstí čp.84
Náměstí čp.86
Náměstí čp.87
Novosady čp.97
Novosady čp.100
Komenského čp.118
Komenského čp.119
Komenského čp.120
Komenského čp.123
Hornoměstská čp.357
V ghettu čp.1146
U vody čp.1187
Novosady čp.1191
U vody čp.1195
U vody čp.1196
Zámecké schody čp.1200
čp.?
při silnici do Vysokého

28853 / 7-4560
36740 / 7-4561
16422 / 7-4562
32454 / 7-4563
29256 / 7-8876
31849 / 7-4564
32261 / 7-4552
29255 / 7-8872
23853 / 7-4570
16855 / 7-4553
101326
28610 / 7-4554
19905 / 7-4555
50098 / 7-8862
23998 / 7-4556
22274 / 7-4557
19842 / 7-4558
37548 / 7-8838
41563 / 7-8846
22116 / 7-4565
49549 / 7-8835
37233 / 7-4568
45297 / 7-4549
33644 / 7-4571
36888 / 7-4551
49589 / 7-8834
44363 / 7-8854
49385 / 7-8836
44362 / 7-8837
18288 / 7-4543

Košíkov
Nové Sady
Nové Sady

u rozcestí do Holubí Zhoře
při silnici do Velké Bíteše

kostel sv. Bartoloměje
boží muka
krucifix z roku 1822
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30776 / 7-4599
31910 / 7-4582
100652
23309 / 7-7163
20413 / 7-4569
16869 / 7-4567
18449 / 7-4566

36625/7-4193
32316/7-4519
46380 / 7-4296
46916 / 7-4297
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km 162 - 167
Velká Bítěš –
Devěd Křížů

km 168 – 177
Devěd Křížů Ostrovačice

km 178 - 182
Ostrovačice Kývalka

Památka
hřbitov Rudé armády
kříž
kříž - Devět křížů
zámek
kostel sv. Vavřince
fara
boží muka
železárna - železářská huť,
zřícenina
tvrz Žleb, zřícenina
kostel sv. Petra a Pavla
zvonice
kříž
kost. sv.Jana Křtitele a sv. Václava
pamětní kámen
pomník E. Topinkové - Dočkalové
hraniční kámen
fara
kostel sv. Jakuba Většího

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Obec
Přibyslavice
Lesní
Hluboké
L. Hluboké
L. Hluboké
Domašov
Domašov
Javůrek
Javůrek
Říčany
Říčany
Říčany
Říčany
Ostrovačice
Ostrovačice
Ostrovačice
Ostrovačice
Ostrovačice
Omice

Lokalizace
Na skalkách

čp.?
čp.14
Javůrek
Šmelcovna

za sv. Janem

hřbitov
u fary
čp.45

Č. ÚSKP
20603/7-916
14223 / 7-794
23765 / 7-793
21907 / 7-791
25108 / 7-698
36441 / 7-699
31193 / 7-769
34099 / 7-768
41744 / 7-968
30630 / 7-965
37697 / 7-966
23117 / 7-967
29094 / 7-873
25503 / 7-877
23484 / 7-876
21536 / 7-878
18103 / 7-874
29182/7-858

Žádná z těchto registrovaných památek nebude rozšířením dálnice ohrožena.
V těsné blízkosti dálnice byly dále identifikovány neregistrované kříže či boží muka, jejichž
případné ohrožení bude prověřeno v rámci Dokumentace.





Severně od Dunice v poli u dálnice
U silnice III/3483 Slavníč – Herálec v blízkosti dálničního mostu
Při silnici III/3928 z Jindřichova do Velké Bíteše v blízkosti dálničního mostu
U silnice III/3842 z Ostrovačice na Žebětín v blízkosti dálničního mostu

EVERNIA s.r.o.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C.II. Protože ale
jednotlivé složky jsou propojeny složitými vzájemnými vazbami je třeba také hodnotit stav
životního prostředí jako celek, především z hlediska celkové únosnosti zatížení.
Zájmové území, které je bezprostředně ovlivněno předkládaným záměrem, má délku cca 160
km, a proto se zde nalézá pestrá mozaika přírodních podmínek. Pro hodnocení území z hlediska
jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující skutečnosti:


Trasa dálnice se vyhýbá sídelním aglomeracím a nezasahuje do žádného oblasti, které by
bylo již dnes nadměrně zatížené emisemi a hlukem a další antropogenní činností.
Nepříznivé vlivy hluku a emisí se projevují pouze na lokální úrovni.



Trasa dálnic prochází v převážné míře zemědělskou krajinou charakteristickou pro české
a moravské pahorkatiny, kde se střídají menší zemědělské plochy a lesní porosty a
rovnoměrně rozptýlená sídelní struktura. Tento typ krajiny patří v rámci ČR k celkově
ekologicky nejstabilnějším a jeho únosnost zatížení není v žádném případě vyčerpáno.

Zde je zásadní skutečností, že vzhledem k tomu, že předkládaný záměr není výstavbou nového
dopravního koridoru, ale pouze rozšířením stávajícího, je možné vycházet z poznatků
z dosavadního cca třicetiletého provozu dálnice D1. Zde se projevily 3 základní problémové
okruhy:


Ochrana obyvatelstva proti hluku na lokalitách, které jsou v blízkosti dálnice



Ochrana povrchových vod v místech, kde jsou vody vypouštěny do vodotečí bez
předchozí úpravy



Bariérový efekt dálnice pro migraci živočichů

Lze konstatovat, že u všech tří okruhů může dojít ke zlepšení situace pouze při rekonstrukci
dálnice, protože zde budou aplikovány moderní postupy a technická opatření.
Dílčí závěr: Současná kvalita životního prostředí zájmového území je celkově na dobré úrovni,
dílčí problémy jsou lokálního charakteru. Realizace záměru nezpůsobí překročení celkového
únosného zatížení území.
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a hodnocení
vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí
I.

Charakteristika
předpokládaných
vlivů
záměru
na
obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti
a významnosti

II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů

III.

Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandartních stavech

IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí

V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

VI.

rizik

při

možných

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při zpracování dokumentace
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I C HARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH

VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na obyvatelstvo a na jednotlivé složky
životného prostředí. Tyto jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž
význam se mění u konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Pro
sjednocení přístupu uvádíme v kapitole Metodika v úvodní části oznámení metodickou tabulku,
která představuje 5-ti člennou stupnici pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o stupnici
převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného
stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení).
Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
V následující části je uvedena stručná charakteristika stavu složek životního prostředí, která je
založena v některých případech na předpokladech, protože v současné době nejsou k dispozici
bližší údaje, které budou známy až v dalších stupních projektové přípravy. Vliv záměru je
uvažován ve vztahu k nulové variantě.
Tabulka 41: Předběžné hodnocení hlavních problémových okruhů
Osnova EIA

Předmět hodnocení

D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9

Vlivy na obyvatelstvo
Vliv na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na flóru a faunu, ekosystémy a les
Vliv na krajinu
Vliv na kulturní památky a hmotný majetek

Kategorie
významnosti
I
II
III
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Složky ŽP jsou zařazeny do 3 kategorií:
I – složka mimořádného významu, je jí třeba věnovat zvýšenou pozornost
II – složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III – složka méně důležitá, stačí její rámcové hodnocení
Jako základní problémové okruhy byly určeny:


vlivy na obyvatelstvo



vlivy na povrchové a podzemní vody



vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a les

Výsledky provedeného hodnocení jsou pak shrnuty v rozhodovacím stromu, který je součástí
mapové přílohy. Rozhodovací strom byl odsouhlasen ministerstvem dopravy a ministerstvem
životního prostředí v technických podmínkách Hodnocení průchodnosti území pro liniové
stavby, Evernia s.r.o., 2006.
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Vzhledem k rozsahu záměru byla trasa rozčleněna podle plánovaných úprav a zásahu, který se
v dané lokalitě předpokládá. Vliv na jednotlivé složky pak byl zpracován obecně pro jednotlivé
typy úprav. Jedná se o následující typy:
1) volná trasa
a) zářez – s patní zídkou – bez záboru
b) násyp – (armovaný) vystužený násyp – bez záboru
c) v mělkém zářezu – se záborem nebo bez záboru
d) na nízkém násypu – se záborem nebo bez záboru
e) beze změn
2) mosty
a) zůstane stejný – pouze dopravní úprava a rekonstrukce
b) demolice a výstavba nového mostu
Křižovatky budou upraveny jednotně a jejich úprava má následující charakteristiku:
- tvar se zachová
- úprava napojení
- úprava délek napojovacích a odbočovacích pruhů
Konkrétní konfliktní místa budou řešeny podrobněji v rámci hodnocení vlivu na jednotlivé
složky životního prostředí.
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Za základní negativní vlivy posuzovaného záměru na obyvatelstvo lze označit dopady do oblasti
možných zdravotních rizik, ovlivnění faktorů pohody a oblasti ekonomických a sociálních
dopadů.
D.I.1.1 Zdravotní rizika a ovlivnění faktoru pohody
V daném území podél stávající dálnice tato dvě hlediska úzce souvisí. V nejbližších obcích již
v současné době doprava výrazně negativně ovlivňuje faktor pohody především na okrajích
k dálnici. Nejefektivnějším opatřením je oddělení dálnice od obce protihlukovou stěnou, která
primárně sníží hluk na přijatelnou úroveň a dále oddělí vizuálně provoz od života v obci a sníží
pravděpodobnost vstupu domácích zvířat na vozovku.
Provoz na rozšířené dálnici při stejném dopravním zatížení nebude mít výrazný vliv na změnu
zdraví obyvatel a faktory pohody. Dálnice však v současné době zatěžuje okolí velmi výrazně,
hygienické limity nejsou vzhledem k neustále rostoucí dopravě splněny v řadě obcí. Proto by
realizace rozšíření včetně realizace všech navržených opatření situaci podstatně zlepšila.
Hlavními škodlivými vlivy automobilové dopravy z hlediska zdravotních rizik jsou hluk z
provozu motorových vozidel a znečišťování ovzduší jako důsledek emisí výfukových plynů.
Zvýšené úrovně hluku do 70 – 80 dB působí především na nervový systém a psychiku člověka.
Touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet na psychosomatických poruchách.
K hlavním škodlivinám, emitovaným automobilovým provozem do vnějšího ovzduší patří:


oxid uhelnatý (CO),



oxidy dusíku (NOx) – směs oxidu dusičitého (NO2) a oxidu dusnatého (NO),



oxid dusičitý (NO2),



prach (PM10),



benzen (C6H6), představitel cyklických uhlovodíků s kancerogenními účinky.

EVERNIA s.r.o.

PRAGOPROJEKT, a.s.

strana 93

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

Počty obyvatel dotčených nadměrným hlukem a nadlimitními imisemi v ovzduší bude možno
kvantifikovat na základě hlukové a rozptylové studie.
Mechanizmus negativních účinků uvedených škodlivin na lidské zdraví je velmi složitý,
vyhodnocení zdravotních rizik bude součástí Dokumentace. Posouzení vychází z předpokladu,
že koncentrace uvedených škodlivin pod imisní limity (viz NV č. 350/2002 Sb. – kvalita ovzduší
a NV č. 148/2006 – hygienické limity hluku) jsou neškodné.
Rozšíření dálnice ovlivní okolní zástavbu různě podle typu prováděné úpravy.

Tabulka 42: Přehled nejdůležitějších vlivů
Trvalé vlivy – změna situace, provoz
kvalita
kvantita
Volná trasa
A

Dočasné vlivy při výstavbě
kvalita
kvantita

Snížení hluku novou
vozovkou

Malý nárůst
negativních vlivů proti
stávající situaci

B

Snížení hluku novou
vozovkou, novými PHS

C

Malý nárůst
negativních vlivů proti
stávající situaci,
možnost zvýšených
opatření
Nová opatření pro
zvýšení pohody

Práce budou probíhat
Snížení hluku novou
vozovkou, novými
na celém zemním tělese
PHS, možnost demolic
Práce budou probíhat
Snížení hluku novou
Nová opatření pro
vozovkou, novými
zvýšení pohody
na celém zemním tělese
PHS, možnost demolic
Vliv na stávající úrovní Vliv na stávající úrovní
Bez vlivu

Závažný vliv
výstavby

Vliv na stávající úrovni Vliv na stávající úrovní
Možný
zásah
do Větší plocha mostu nad
majetků
údolím
Vliv na stávající úrovní Vliv na stávající úrovní

Bez vlivu
Závažný vliv
výstavby
Závažný vliv
výstavby

D
E
Mosty
A
B
Křižovatky

Práce budou probíhat
hlavně z vozovky,
v případě zvyšování
PHS i u obce
Práce budou probíhat
hlavně z vozovky

Bez vlivu
Práce zasáhnou údolí
Práce budou probíhat
na celém zemním tělese

Možný vliv stavby
při zvyšování PHS
Bez vlivu

Závažný vliv
výstavby
Bez vlivu

Z hlediska ochrany zdraví a pohody obyvatelstva zasluhují zvláštní pozornost úseky, v nichž se
dálnice přibližuje k obytnému území. Celkový přehled obcí a jejich částí do vzdálenosti 500 m
od dálnice je uveden v kap. C.2.1. U většiny těchto obcí bude nutné postavit či upravit
protihlukové stěny – viz kap. D.I.3. U obcí, jejichž okraj je od dálnice vzdálen více než 50 m se
nepředpokládá žádné významné přímé ovlivnění, tj. ani trvalé (demolice) ani dočasné
(výstavba).

Tabulka 43: Potenciální významné ovlivnění faktoru pohody nejbližších části obcí
Úsek dálnice
km od - do
km 21 – 28
Mirošovice –
Hvězdonice
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Část obce

km

Trvalé vlivy

Mirošovice

21,8

Hrusice
Záliby

23,3
26,8

dvou
nadjezdů
PHS budou posunuty, může dojít Demolice
k demolici maximálně dvou domů
v přímém kontaktu se zástavbou a
demolice domů
Budou postaveny nové PHS
Teoreticky možná demolice chaty
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Část obce

km

Trvalé vlivy

Dočasné vlivy při výstavbě

Lensedly

24,8

PHS budou posunuty

km 29 – 33
Hvězdonice Ostředek

Vráž
Bělčice
Ostředek

30,6
32,6
34,4

km 41 – 48
Šternov Psáře

Šternov

41,2

Psáře

47,2

Střechov
Černýš
Hulice

51,6
54,6
59,4

Vlivy rozšiřování zářezu (střelba,
otřesy), demolice PHS a nadjezdu
PHS na obou stranách budou Demolice PHS a domů
posunuty, je možná demolice
několika domů
Budou postaveny nové PHS
PHS budou posunuty
Demolice PHS
PHS budou posunuty, může dojít Demolice PHS a
budovy,
rekonstrukce MÚK
k demolici hospodářské budovy
Budou postaveny nové PHS
Demolice nadjezdu a rekonstrukce
MÚK
Teoreticky možná demolice jedné Demolice PHS a nadjezdu
budovy, PHS budou posunuty
PHS budou posunuty
Demolice PHS
Budou postaveny nové PHS
Budou postaveny nové PHS

Loket

66,0

Budou postaveny nové PHS

Hořice

75,0

Vojslavice

78,5

Speřice
Jiřice
Humpolec
Trucbaba
Humpolec
Pod dálnicí
Slavníč
Věžnice

83,2
86,7
88,4

Budou postaveny nové
PHS, Rekonstrukce MÚK, demolice
rekonstrukce MÚK si může vyžádat domů
demolice
Budou postaveny nové PHS
Možnost rekonstrukce souběžné
komunikace
Budou postaveny nové PHS
Demolice nadjezdu
Budou postaveny nové PHS
Demolice nadjezdu
Budou postaveny nové PHS
Demolice nadjezdu

90,7

PHS budou posunuty

Hvězdonice 27,7

km 49 - 55
Psáře - Soutice
km 55 – 65
Soutice - Loket
km 66 – 74
Loket – Hořice
km 75 – 80
Hořice Koberovice
km 81 – 89
Koberovice Humpolec
km 90 – 103
Humpolec Větrný Jeníkov
km 119 – 133
Velký Beranov Měřín

km 141 – 145
VM z – VM v

Meziříčko
Měřín
Velké
Meziříčí

98,6 Budou postaveny nové PHS
124,5 Teoreticky možná demolice budovy,
PHS budou posunuty
130,8 Teoreticky možná demolice budovy,
budou postaveny nové PHS
PHS budou posunuty
143,3 Možné demolice domů, PHS budou
145,7 posunuty

Rekonstrukce MÚK

Demolice
MÚK

PHS,

rekonstrukce

Demolice PHS, případně domu
Případná demolice domu
Demolice PHS
Demolice domů, PHS

Jako významné trvalé vlivy uvažujeme takovou změnu situace, která si vyžádá trvalé změny
(rozšíření zemního tělesa, posun či výstavbu PHS, rekonstrukci MÚK) ovlivňující přilehlou
obec, případně změny provozu (např. na MÚK).
Jako významné dočasné mimořádné vlivy při výstavbě uvažujeme především práce v blízkosti
obcí s nadměrnou hlučností a prašností. Vlivy vlastního rozšiřování vozovky a standardní řešení
v rámci svahů zde neuvádíme, jsou zcela zřejmé.
Pro výstavbu budou používány materiály, které splňují požadavky na ochranu před
radioaktivním zářením.
V průběhu vlastní výstavby rozšiřujících pruhů dálnice a přestavby dálničních křižovatek bude
představovat v každém případě zvýšenou zátěž hlukem a imisemi v ovzduší blízkých obytných
území. V rámci dalších stupňů projektové přípravy jednotlivých staveb bude nutno vymezit
obslužné stavební trasy tak, aby obtěžování obyvatelstva bylo v dosažitelné míře
minimalizováno, hlavní přístupové trasy budou vedeny po dálnici. Podstatný vliv bude mít
EVERNIA s.r.o.
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vlastní výstavba, při které budou po určitou dobu odstraněny stávající PHS a bude probíhat
stavební činnost. Výrazný negativní vliv budou mít prováděné demolice budov, PHS a mostů
v blízkosti osídlení.
Období výstavby bude charakteristické emisemi prašných částic velkých rozměrů, které budou
sedimentovat v relativně krátké vzdálenosti od jejich zdroje. Jedná se o materiál relativně stálý a
biologicky inertní, který nezpůsobuje specifická onemocnění ani v pracovním prostředí, kde se
vyskytují podstatně vyšší koncentrace prašnosti v ovzduší. Tato situace je obdobná jako
například charakter pracovního prostředí v jiných odvětvích stavebnictví.
Ke zvýšeným hladinám hluku dojde po dopravních trasách a při výstavbě. Při provádění
demoličních prací, prací zemních a stavebních zhoršují hlukové poměry emise z dopravy
stavebních mechanizmů a nákladních aut stavby a dále se může projevovat v těch trasách, kudy
prochází doprava. Ovlivnění případnou dopravou na staveniště bude zvažováno až
v Dokumentaci v návaznosti na TES.
D.I.1.2 Ovlivnění bezpečnosti
Obecně je dálnice nejbezpečnějším typem komunikace a její rozšíření by mělo vést k dalšímu
zvýšení bezpečnosti dopravy. Zde je však nutno, aby se řidiči přizpůsobili jízdě ve třech pruzích,
dodržovali pravidla silničního provozu a byli důsledně stíháni za jejich porušení. Na širší dálnici
se předpokládá méně zdržení v důsledku narušení dopravy (např. nehodou).
Negativně bude na řidiče působit výstavba potřebných PHS, které budou v poměrně dlouhých
úsecích vytvářet uzavřený prostor bez možnosti pohledů do krajiny.
D.I.1.3 Sociální a ekonomické dopady
Rozšíření dálnice také přináší negativní dopady na životní prostředí, tedy i na bydlení a rekreaci.
Přestože se předpokládá výrazné zvýšení rozsahu PHS, atraktivita území klesá, zdi kolem
dálnice ji zvýrazňují. Zároveň je ovlivňována i výroba a rozvojové možnosti jednotlivých funkcí
v území. Hlukem příp. imisemi z provozu na rozšířené dálnici D1 bude zasaženo území v jejím
nejbližším okolí.
Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr není svým charakterem z velké části novostavbou zcela
měnící charakter řešeného území, negativní vlivy na socioekonomickou situaci budou omezeny
na citlivou oblast obcí v nejbližším okolí a viditelnosti.
Posouzení, ve kterých lokalitách by výstavba rozšíření dálnice D1 mohla ovlivnit využití území
v jejím okolí s následnými dopady do sociální a ekonomické oblasti bude provedeno na podkladě
TES v Dokumentaci. Bude se jednat především o lokality u větších sídel.
Pracovní příležitosti
Záměr ve své konečné podobě nepřinese z hlediska pracovních příležitostí do území žádnou
změn
u.
Během výstavby lze předpokládat zvýšenou nabídku pracovních možností v jednotlivých obcích
především pro méně kvalifikované profese, nabídka bude záviset na vybraném zhotoviteli a jeho
firemních zvyklostech.
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Ovlivnění přístupnosti, dělící faktor
Těleso dálnice je v krajině stabilizováno, vzájemné propojení na obou stranách funguje. Při
rozšíření dálnice se s dalšími propojeními neuvažuje, pokud však budou vzneseny ze strany obcí
zdůvodněné požadavky, je možné je do stavby zahrnout.
Specifickým doplněním propojení obou stran dálnice bude výstavba objektů pro migraci
živočichů, které by v některých případech mohly výhodně sloužit i pro pěší a cyklisty.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo:
Na základě screeningového hodnocení je celkový vliv na obyvatelstvo přijatelný. Provoz na
rozšířené dálnici při stejném dopravním zatížení nebude mít výrazný vliv na změnu vlivů na
obyvatelstvo.
Doporučení pro dokumentaci EIA:





navrhnout protihluková opatření v dostatečném rozsahu pro dodržení hygienických limitů,
prověřit dělící účinky dálnice, případně navrhnout zlepšení propustnosti,
navrhnout opatření pro snížení prašnosti během výstavby
posoudit zdravotní rizika na základě vlivů hluku a znečištění ovzduší

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Rozšíření dálnice nezpůsobí žádné vlivy na klima v jejím okolí. Předpokládá se však, že silniční
doprava jako celek se na celkovém klimatu podílí výrazně společně s dalšími druhy dopravy.
Reálnou cestou je snižování vypouštěných škodlivin zlepšováním technických parametrů
vozidel, mírně utopistickou pak celkovým snížením jejich pojezdů, což je úkol nad rámec této
studie.
Odhad imisní zátěže v okolí dálnice D1
Na základě podkladů o vzdálenosti zástavby od dálnice D1 a výše uvedených emisínch hodnot
byl proveden orientační odhad stávající a očekávané imisní zátěže dálnice D1 v obcích podél
trasy dálnice.
Imisní hodnoty byly stanoveny vždy pro nejbližší zástavbu dle údajů zadavatele. Pro jejich
stanovení byl použit zjednodušený modelový výpočet, který vychází z emisní hodnoty a
vzdálenosti zástavby, není však uvažován vliv specifických lokálních vstupů (konfigurace
terénu, rozptylové podmínky atd.). Jedná se tedy o orientační odhad, který bude upřesněn v
dalším stupni řešení na podkladě standardní rozptylové studie pro jednotlivé lokality.

Tabulka 44: Odhad příspěvků dálnice D1 k průměrným ročním koncentracím znečišťujících látek u
okrajové zástavby okolních sídel (µg.m-3)
úsek dálnice
km od - do
km 21 - 28
Mirošovice Hvězdonice

Obec

Část obce

Mirošovice
Hrusice

Mirošovice
Hrusice
Hrušov
Poddubí

Kaliště
EVERNIA s.r.o.

Vzdálenost
rok 2007
rok 2030
okraje
zástavby od PM10 NO2 benzen PM10 NO2 benzen
D1 (m)
0
17,2
9,8 0,14 11,6
3,4 0,08
55
9,2 10,6 0,07
6,2
3,7 0,04
300
1,4
3,0 0,01
0,9
1,0 0,01
150
3,5
6,3 0,03
2,3
2,2 0,02
PRAGOPROJEKT, a.s.
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úsek dálnice
km od - do

km 29 – 33
Hvězdonice Ostředek

km 34 – 40
Ostředek – Šternov
km 41 – 48
Šternov - Psáře
km 49 - 55
Psáře - Soutice

km 56 – 65
Soutice - Loket

km 66 – 74
Loket - Hořice
km 75 – 80
Hořice - Koberovice

km 81 – 89
Koberovice Humpolec

km 90 - 103
Humpolec Větrný Jeníkov
km 104 – 111
Větrný Jeníkov Jihlava
Jihlava – V. Beranov
km 119 – 133
Velký Beranov Měřín

km 134 – 140
Měřín – V.M. západ
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Vzdálenost
okraje
Obec
Část obce
zástavby od
D1 (m)
Záliby
0
Lensedly
100
Hvězdonice Hvězdonice
0
Vranov
Údolnice
230
Ostředek
Ostředek
0
Bělčice
20
Vráž
0
Všechvaty
130
Třemošnice
300
Divišov
Šternov
40
Psáře
Psáře
0
Veselka
120
Dubovka
380
Trh. Štěpánov Střechov
60
Soutice
Černýš
0
Soutice
150
Kalná
230
Hulice
Hulice
80
Keblov
Sedlice
470
Bernartice
Bernartice
110
Loket
Brzotice
140
Loket
40
Studený
Studený
440
Dunice
Dunice
310
Hořice
Hořice
120
Píšť
Píšť
300
Vojslavice
Vojslavice
30
Chalupy
480
Koberovice
Koberovice
140
Podolí
340
Lísky
460
Jiřice
Speřice
90
Jiřice
80
Humpolec
Humpolec
50
Pod Trucbábo
150
Pod dálnicí
50
Hněvkovice
330
Vystrkov
Vystrkov
320
Herálec
Kamenice
130
Slavníč
Slavníč
30
Skorkov
Skorkov
150
Smrčná
Zaječí-Jelení
460
Jihlava
Pávov
310
Heroltice
470
Měšín
Měšín
250
Kozlov
Kozlov
340
Věžnice
Věžnice
0
Kamenice
Řehořov
460
Meziříčko
Meziříčko
20
Měřín
Měřín
40
Pustina
400
Stránec. Zhoř Stránec. Zhoř
200
Lavičky
Lavičky
430
PRAGOPROJEKT, a.s.
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rok 2007

rok 2030

PM10

NO2 benzen PM10

NO2 benzen

17,2
5,5
17,2
1,8
15,2
13,2
14,2
3,4
1,1
9,3
14,9
3,9
0,8
8,1
16,1
3,2
2,1
7,1
0,7
5,1
3,5
10,5
0,7
1,2
4,2
1,2
11,0
0,6
3,2
1,0
0,7
5,8
6,5
9,4
3,3
9,4
1,1
1,4
4,7
14,7

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

0,14
0,04
0,14
0,02
0,14
0,12
0,13
0,03
0,01
0,09
0,14
0,04
0,01
0,06
0,13
0,03
0,01
0,05
0,00
0,03
0,03
0,09
0,01
0,01
0,03
0,01
0,09
0,00
0,03
0,01
0,01
0,04
0,05
0,07
0,02
0,07
0,01
0,01
0,03
0,09

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

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

0,08
0,03
0,08
0,01
0,08
0,07
0,08
0,02
0,01
0,05
0,09
0,02
0,00
0,04
0,08
0,02
0,01
0,03
0,00
0,02
0,02
0,05
0,00
0,01
0,02
0,01
0,05
0,00
0,01
0,00
0,00
0,03
0,03
0,04
0,01
0,04
0,00
0,01
0,02
0,05

3,9
0,9
1,7

6,6
2,1
3,3

0,02
0,01
0,01

2,7
0,6
1,1

2,2
0,7
1,1

0,01
0,00
0,01

0,8
1,9
1,3
19,1
0,8
16,6
13,2
1,1
2,8
0,9

1,8
3,8
2,7
10,2
1,9
10,9
11,8
2,3
5,1
2,1

0,00
0,01
0,01
0,13
0,01
0,11
0,08
0,01
0,02
0,01

0,5
1,3
0,9
12,9
0,5
11,2
8,9
0,7
1,9
0,6

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

0,00
0,01
0,00
0,07
0,00
0,06
0,05
0,00
0,01
0,00
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úsek dálnice
km od - do

Obec

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Část obce

km 141 – 145
Velké Meziříčí z Velké Meziříčí v.
km 146 – 152
V.M. východ - Lhotka
km 153 – 161
Lhotka Velká Bítěš

Velk. Meziříčí Velk. Meziříčí
Loupežník
D. Radslavice
Jabloňov
Jabloňov
Ruda
Lhotka
Velká Bíteš
Jáchymov
Bezděkov
Janovice
Košíkov
Nové Sady
Nové Sady
km 162 – 167
Přibyslavice Přibyslavice
V.Bítěš – Devět Křížů Les. Hluboké Les. Hluboké
km 168 – 177
Domašov
Domašov
Devěd Křížů Javůrek
Javůrek
Ostrovačice
Říčky
(Dolní) Říčky
Říčany
Říčany
km 178 – 182
Ostrovačice Ostrovačice
Ostrovačice - Kývalka Omice
(Kývalka)

Vzdálenost
rok 2007
rok 2030
okraje
zástavby od PM10 NO2 benzen PM10 NO2 benzen
D1 (m)
0
19,7 10,4 0,13 13,3
3,5 0,07
410
1,0
2,2 0,01
0,7
0,7 0,00
350
1,3
2,7 0,01
0,9
0,9 0,00
270
1,9
3,7 0,01
1,3
1,3 0,01
210
2,6
5,0 0,02
1,8
1,7 0,01
200
2,8
5,3 0,02
1,9
1,8 0,01
350
1,3
2,8 0,01
0,9
0,9 0,00
400
1,1
2,4 0,01
0,7
0,8 0,00
300
1,7
3,5 0,01
1,1
1,2 0,01
500
0,8
1,9 0,01
0,5
0,6 0,00
320
1,5
3,2 0,01
1,0
1,1 0,01
370
1,2
2,7 0,01
0,8
0,9 0,00
410
1,1
2,4 0,01
0,7
0,8 0,00
220
2,6
4,9 0,02
1,8
1,7 0,01
340
1,4
3,0 0,01
0,9
1,0 0,01
240
2,3
4,5 0,02
1,6
1,5 0,01
100
6,6
9,7 0,04
4,4
3,3 0,03
90
7,3 10,2 0,05
4,9
3,5 0,03

Vypočtené hodnoty jsou příspěvky ke stávající hodnotě tzv. pozaďovému znečištění.
Bez ohledu na připravovaný záměr bude postupně, díky lepším parametrům vozidel, docházet ke
snížení emisí z provozu na dálnici. Zde je třeba zdůraznit, že k největšímu snížení dojde, pokud
bude policie důsledně kontrolovat stav především nákladních vozidel, která jsou někdy (přestože
mají platné STK) naprosto zjevně mimo jakékoliv parametry.

Tabulka 45: Limitní hodnoty pro ochranu zdraví

Znečišťující příměs

oxid dusičitý
benzen
oxid uhelnatý
suspendované částice
PM10

Doba
průměrování

Imisní limit

Datum splnění
imisního limitu

Imisní limit
+ mez
tolerance*
pro rok 2006

1 rok
1 hod
1 rok
8 hod

40 µm-3
200 µm-3
5 µm-3
10 000 µg.m-3

2010
2010
2010
2005

48 µg.m-3
240 µg.m-3
9 µg.m-3
10 000 µg.m-3

1 rok

40 µm-3

2005

40 µg.m-3

Maximální
tolerovaný
počet
překročení za
rok
–
18
–
–

Jak je uvedeno v kap. C.2.2, nedošlo v žádné z měřících stanic k překročení imisního limitu u
žádné ze sledovaných látek. Jediné překročení je zaznamenáno u 24-hodinových koncentrací
PM10 na stanicích Košetice, Jihlava a Třebíč. U stanic poblíž dálnice (Velké Meziříčí) jsou
zachyceny i stávající příspěvky z provozu. Příspěvky provozu z dálnice se budou postupně
snižovat, takže je naprosto reálný předpoklad, že v důsledku rozšíření dálnice nedojde v okolí ke
zhoršení imisních poměrů, pokud k nim nedojde z jiných příčin.
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Rozšířením dálnice se doprava posune o cca 3-4 m směrem k obcím, což představuje teoretický
negativní jev. Jeho reálný dopad bude vypočten v rámci Dokumentace, avšak vzhledem ke
vzdálenostem obcí od dálnice bude velmi malý.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.2 Vliv na ovzduší a klima:
Z provedeného hodnocení vyplývá, že rozšíření dálnice nebude mít vliv na klima v jejím okolí.
Rozšířením dálnice dojde k přiblížení dopravy k obcím, riziko je však velmi malé.
Doporučení pro dokumentaci EIA:




stanovit, které lokality bude třeba posuzovat,
zjistit vliv provádění stavby (např. zařízení staveniště, staveništní dopravy)
navrhnout opatření na snížení prašnosti v období výstavby

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické
charakteristiky
Jak je uvedeno v kap. C.2.3, na dálnici D1 jsou instalovány protihlukové stěny a výstavba
dalších je připravována.
Typy úpravy rozšíření dálnice nebudou mít na hlukovou situaci a protihlukové stěny velký vliv.
Ve všech případech rozšíření s výjimkou typu B – hluboký zářez s patní zídkou – jsou stávající
PHS umístěny na hraně silniční koruny a proto budou demontovány a znovu osazeny na
rozšířenou úpravu. Rozměry těchto stěn budou podléhat platným hygienickým předpisům, jak je
uvedeno dále.
Při rozšíření dálnice bude nutno z celkové délky 22,510 km většinu PHS demontovat a znovu
instalovat 20, 9 km, stěny však budou muset být zřejmě vyšší. Zbývajících 1,6 km, které jsou
umístěny na hraně vyšších zářezů bude patrně možné ponechat, vzhledem k většímu dopravnímu
zatížení však budou muset být zvýšeny.
Výstavba připravovaných stěn by měla být pozastavena a stěny by měly být (po novém propočtu
hlukového zatížení) instalovány při rozšíření dálnice.
S ohledem na značný rozsah území zatíženého hlukem z provozu na dálnici D1 byl v etapě
oznámení záměru proveden rámcový výpočet výhledového hlukového zatížení v okolí dálnice
D1 a jednotlivých MÚK tak, aby bylo možno specifikovat rozsah území, kde bude v další etapě
hodnocení vlivů nutno provést detailní hlukové posouzení a navrhnout vhodná protihluková
opatření.
Stanovení rozsahu území v okolí trasy oznamovaného záměru nadměrným hlukem bylo
provedeno orientačním výpočtem pomocí programu Soundplan verze 6.4. Pomocí tohoto
programu byly vypočteny orientační vzdálenosti izofony 50 dB v noci, která je limitujícím
faktorem pro návrh protihlukových stěn, neboť dle intenzit a složení dopravy na posuzované
dálnici je vypočtená hladina hluku v nočním období o cca 4-5 dB nižší než ve dne.
Rozdělení podílu denních a nočních intenzit vozidel bylo provedeno dle II. novely metodiky pro
výpočet hluku ze silniční dopravy, která byla zveřejněna v časopisu Planeta (02/2005). Výpočet
byl proveden pro předpokládané intenzity dopravy v roce 2020.
Orientační vzdálenost izofony 50 dB (v nočním období) bez PHO se pohybuje:
v rovném úseku bez tlumení pevnými překážkami - okolo 700 m (odrazivý terén)
okolo 250 m (pohltivý terén)
okolo 100 m (les)
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v násypu - dle jeho výšky a terénu mezi 350 – 700 m
v zářezu - opět dle výšky a terénu 100 – 350 m
Z těchto výsledků vyplynuly závěry, které jsou shrnuté do následující tabulky.

Tabulka 46: Protihlukové stěny (PHS)
Obec (část obce)
Mirošovice
Hrusice
Hrušov
Záliby
Lensedly
Hvězdonice
Doubravice
Údolnice
Mžižovice
Ostředek
Vráž
Všechvaty
Bělčice
Třemošnice
Čensko
Šternov
Měchnov
Psáře
Tisina
Mařanův mlýn
Veselka
Dubovka
Střechov
Štěpánovská Lhota
Černýš
Soutice
Kalná
Sedmpány
Hulice
Sedlice
Němčice
Bernartice
Brzotice
Loket
Lhota Bubeneč
Studený
Dunice
Hořice
Píšť
Vojslavice
Koberovice
Lísky
Speřice
Radostín
EVERNIA s.r.o.

km (střed)

Poloha

21,7
23,3
23,5
24,0
25,0
27,0
27,3
30,1
33,6
34,4
30,6
32,0
32,5
38,1
39,2
41,2
41,3
47,2
48,4
53,0
49,2
50,0
51,7
53,8
54,6
56,0
58,5
58,9
59,4
61,7
64,2
64,2
65,7
66,0
68,7
71,2
72,5
75,0
75,9
78,5
80,7
81,2
83,2
84,4

P+L
L
P
P
L
L+P
P
P
P
P
L
P
L
P
L
L
P
P+L
L
L
P
P
P
P
L
L
L
P
L
P
P
L
L
P
P
P
P
P
L
P
L
P
L
L

R
X

Stav PHS
P
N

O

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
strana 101

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Obec (část obce)

km (střed)
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Poloha

Stav PHS
P
N
X
X
X

R
Kopaniny
84,2
Jiřice
86,7
P
Humpolec Trucbaba
88,4
P
Humpolec Pod dálnicí
90,5
L
X
Hněvkovice
89,3
P
X
Vystrkov
90,7
P
X
Kamenice
96,9
L
X
Slavníč
98,7
P
X
Skorkov
100,9
L
X
Zbinohy
102,1
P
Kosovy
103,5
L
Pávov
111,9
P
X
Červený Kříž
111,8
L
X
Střítež
113,4
L
X
Heroltice
115,1
P
X
Měšín
116,5
L
X
Rytířsko
119,9
L
Kozlov
120,3
P
X
Rybné
122,9
L
Věžnice
124,6
P+L
X
Řehořov
126,8
P
Meziříčko
130,8
L
X
Měřín
134,0
P
X
Blízkov
135,4
L
Stránecká Zhoř
137,8
P
X
Kochánov
138,6
L
Svařenov
139,8
P
Lavičky
140,1
L
X
Velké Meziříčí-západ
142,5
P
X
X
Velké Meziříčí-východ
145,0
P+L
X
X
Jabloňov
151,0
L
X
Lhotka
153,9
P
X
Jáchymov
157,1
L
X
Bezděkov
157,9
L
X
Janovice
162,5
L
X
Košíkov
163,6
P
X
Nové Sady
159,5
L
Přibyslavice
165,4
L
Lesní Hluboké
168,5
L
Domašov
172,7
P
Javůrek
172,6
L
X
(Dolní) Říčky
P
Veverské Knínice
175,9
L
Říčany
178,0
P
X
Ostrovačice
179,0
P
X
(Kývalka)
182,2
L
Protihlukové stěny ve výše uvedené tabulce jsou rozděleny do 4 skupin označených písmeny

O

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X



R (Rekonstrukce) Stávající PHS, postavená pro ochranu nejbližších obcí budou demontována a znovu
postavena, ve čtyřech případech bude možné část PHS nad zářezem ponechat a pouze upravit



P (Příprava) Ochrana zastavěných území PHS je již v současné době navrhována a počítá se s realizací
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N (Nová) Zastavěná území, která jsou (resp. budou) významně ovlivněná emisemi hluku z dopravy na dálnici
D1 a přilehlých úseků (MÚK) a lze u nich předpokládat nutnost výstavby dalších protihlukových opatření. Pro
výše uvedená území bude nutno při zpracování TES oznamovaného záměru navrhnout alespoň orientačně
vhodná protihluková opatření (protihlukové stěny, protihlukové zemní valy). Definitivní návrh opatření bude
proveden při zpracování DÚR konkrétní stavby tak, aby vyhovoval pro aktuální dopravní zatížení a platné
hygienické předpisy.



(Ověřit) V těchto obcích bude pravděpodobně hlukový limit dodržen, přesnějším výpočtem v hlukových
studiích v dalších fázích projektové dokumentace by však následující obce měly být ve výpočtu zahrnuty pro
ověření předpokladů orientačních výpočtů pro účely záměru.

Výše uvedené lokality mohou být během zpracování Dokumentace ještě doplněny o některá
osamělá stavení.
Stávající hlukové zatížení v okolí trasy dálnice D1
V okolí dálnice D1 jsou u některých obcí vybudována protihluková opatření (viz. kap.C.II.3).
Změnou příčného profilu stávající dálnice dojde k demolici naprosté většiny těchto
protihlukových stěn a bude nutno navrhnout a realizovat nová protihluková opatření (stěny, valy,
příp. vhodnou kombinaci obou)
Výhledové intenzity jsou uvedeny v kap.B.I.5.
Pokud by byl zachován stávající stav, lze hlukové zatížení v území v okolí trasy D1 posuzovat
dle vládního nařízení 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“
jako okolí hlavních komunikací, kde je možné použít korekci pro starou hlukovou zátěž, tzn.
70 dB v denní době
60 dB v noční době
Starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení
nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
Hlukové zatížení v případě rozšíření stávající dálnice D1
V případě rozšíření příčného profilu o další jízdní pruh však dojde ke zvýšení kapacity
komunikace a ke zhoršení stávající hlučnosti skokem a nikoliv přirozeným nárůstem dopravy a
proto již korekci na starou hlukovou zátěž použít nelze a protihluková opatření bude nutno
navrhnout tak, aby byly splněny hygienické imisní limity hluku podle nařízení vlády č.148/2006
Sb., tzn.:
60 dB v denní době
50 dB v noční době
Při výstavbě rozšíření trasy posuzovaného úseku dálnice bude nutno postupovat stejně jako při
výstavbě nové komunikace, tzn. Bude nutné vypracovat podrobné hlukové studie, navrhnout na
jednotlivých úsecích trasy konkrétní protihluková opatření. U většiny úseků to bude znamenat
vybudování rozšířených krajnic, svodidel a větší zábor území nad rámec záborů předpokládaný
pouze pro případ pouhého přidání jízdního pruhu.
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Konkrétní návrh protihlukových opatření v rozsahu nutném pro stanovení záborů, typu, přesné
délky a výšky protihlukových stěn a zemních valů, lze zpracovat pouze na základě podrobného
zaměření území, přesného směrového a výškového řešení trasy a dalších podkladů (zákres
okolní zástavby včetně výšek stavebních objektů, podrobné kartogramy dopravy hlavní trasy,
křižovatek, případně navazujících silnic, které však nejsou v této fázi dokumentace hodnocení
vlivů stavby k dispozici).
Z těchto důvodu je hlukové posouzení vlivu rozšíření dálnice D1 na hlukové zatížení okolního
území zaměřeno na vytipování úseků, na kterých bude nutno v dalším stupni projektové
dokumentace zpracovat podrobnou a detailní hlukovou studii a navrhnou konkrétní rozsah
vhodných protihlukových opatření tak, aby byly splněny hygienické imisní limity (viz výše).
Po realizaci výše uvedených protihlukových stěn na dálnici budou všechny obce ochráněny před
nadměrným hlukem. U nejbližších obcí se však vzhledem k intenzitě dopravy pravděpodobně
nepodaří dodržet požadovaný limit 50 dB v noční době a tak bude muset být u kritických domů
ještě vyměněna okna za nová s nižší hlukovou průzvučností. Výměna oken bude také navržena u
některých solitérních domů, kde by cena PHS výrazně převyšovala cenu ochraňované
nemovitosti.
Vlastní rozšíření komunikace nebude mít výrazný vliv na hlukové zatížení okolí a zvýšení
hlukových zátěží. Toto rozšíření se projeví jen v těsné blízkosti dálnice D1. Zkapacitněním této
komunikace však může dojít k výraznějšímu navýšení počtu automobilů. I tak se bude nárůst
hlukové zátěže v okolí dálnice pohybovat v řádu desetin dB, což je z hlediska akustiky
nevýznamné.
Výpočty zpracovanými v Dokumentaci o posouzení vlivů na záměr „Rozšíření dálnice D1
v úseku Kývalka – Holubice na šestipruhové uspořádání“ se prokázalo, že rozšíření komunikace
mírně ovlivní zvýšení hlukového zatížení do vzdálenosti cca 50 m (navýšení o cca 0,5 – 0, 6
dB(A)). Ve vzdálenosti 100 m se již zvýšení pohybuje na hodnotě +0,1 dB(A),
Vlivy na další fyzikální charakteristiky se nepředpokládají.

Dílčí závěr ke kapitole D.1.3 Vliv na hlukovou situaci:
Na základě screeningového hodnocení je celkový vliv na hluk na přijatelné úrovni. Z kapitol
týkajících se hluku vyplývá, že současná ochrana obcí před hlukem je nedostatečná. Vlastní
rozšíření šířkového uspořádání komunikace se projeví změnou hlukového zatížení území pouze v
území bezprostředně navazujícím na těleso komunikace do vzdálenosti cca 50 m od její osy.
Doporučení pro dokumentaci EIA:



provést orientační měření hluku v referenčních bodech
orientačně navrhnout rozsah PHS pro všechny ovlivňované obce
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D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Obecné hodnocení vlivu dle jednotlivých typů úprav dálnice je uvedeno v následující tabulce
Tabulka 47: Přehled nejdůležitějších vlivů
Povrchová voda
Volná trasa
A
B
C
D
E
Mosty
A
B

Křižovatky

Podzemní voda

kvalita

kvantita

kvalita

kvantita

Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření
Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření
Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření
Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření
Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření

Nárůst množství dešťových
odpadních vod ze
zpevněných ploch
Nárůst množství dešťových
odpadních vod ze
zpevněných ploch
Nárůst množství dešťových
odpadních vod ze
zpevněných ploch
Nárůst množství dešťových
odpadních vod ze
zpevněných ploch
Vliv na stávající úrovní

Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření
Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření
Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření
Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření
Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření

Bez vlivu

Zlepšení vlivu doplněním
Vliv na stávající úrovní
vodohospodářských
ochranných opatření
Možný únik ropných látek Nárůst množství dešťových
při havarijních stavech, vliv
odpadních vod ze
na vodní toky během
zpevněných ploch
výstavby
Vliv na stávající úrovní – Nárůst množství dešťových
únik ropných látek při
odpadních vod ze
havarijních stavech
zpevněných ploch

Zlepšení vlivu doplněním
vodohospodářských
ochranných opatření
Vliv na stávající úrovní –
únik ropných látek při
havarijních stavech

Možný vliv terénních
prací na hladinu podz.
vody

Vliv na stávající úrovní –
únik ropných látek při
havarijních stavech

Možný vliv terénních
prací na hladinu podz.
vody

Bez vlivu
Možný vliv terénních
prací na hladinu podz.
vody
Možný vliv terénních
prací na hladinu podz.
vody
Bez vlivu

Bez vlivu

D.I.4.1 Povrchová voda
Trasa dálnice kříží celou řadu vodních toků a několik vodních ploch. Další vodní toky a vodní
plochy pak jsou v blízkosti dálnice a mohou být využity jako recipienty pro odvodnění dálnice.
Rozšířením dálnice D1 v úseku od Mirošovic po Kývalku dojde k nárůstu zpevněných ploch a
tedy i množství odváděných odpadních vod, které dopadnou ve formě srážek na povrch dálnice.
Přesný popis systému odvodnění dálnice včetně upřesnění množství odpadní vody odváděné do
jednotlivých recipientů bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace. Pro odvodnění
dálnice bude jako základ využit stávající systém odvodnění.
Odváděné dešťové vody mohou být znečištěny ropnými látkami a proto je nutné řešit taková
opatření, která zabrání v případě havarijních stavů kontaminaci dotčených vodních toků. Tato
opatření budou v rámci systému odvodnění dálnice podrobně řešena v dalším stupni projektové
dokumentace.
Křížení vodních toků případně vodních ploch je již v současné době řešeno mostními objekty
nebo propusty a toto řešení bude zachováno. Některé stávající mostní objekty budou nahrazeny
novými. V rámci výstavby nových mostních objektů je nutné minimalizovat zásah mostních
pilířů do vlastních vodních toků a v co největší možné míře zachovávat přirozený charakter
vodního toku.
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D.I.4.2 Podzemní voda
Z hlediska potenciálního ohrožení povrchových a následně i podzemních vod patří mezi
nejzranitelnější body místa křížení tělesa dálnice s povrchovými toky. Zde fluviální sedimenty
vyvinuté podél povrchových toků, představují horninové prostředí s průlinovou propustností, kde
je právě riziko zranitelnosti velmi vysoké.
V km 76,2 až 76,5 přechází dálnice mostem přes údolní nádrž Švihov. K potenciálnímu
znečištění povrchového zdroje pitné vody může dojít tam, kde dálnice prochází PHO I. stupně
vodní nádrže Švihov. V km 80,6 a 81,2 přechází dálnice pravostranný přítok Lohenického
potoka a Lohenický potok, který po 700 m ústí do Želivky na začátku vzdutí vodní nádrže
Švihov.
Souhrnně lze charakterizovat zranitelnost horninového prostředí krystalinických hornin
moldanubika včetně zvětralinového pokryvu a deluviofluviálních sedimentů za střední až nízkou,
v závislosti na přítomnosti či absenci mírně až slabě propustného zvětralinového pokryvu. Přesto
v místech, kde dálnice prochází pásmy hygienické ochrany podzemních vod, vzhledem
k charakteru, typu jímacích objektů a pozici dálničního tělesa k jímacím objektům se jeví
zranitelnost krystalinického horninového prostředí a tedy i podzemní vody jako vyšší.
K těmto úsekům patří km 82,5 kde dálnice přechází přes Holušický potok, v jehož těsné blízkosti
je jímací studna pro obec Lísky. Využívaným kolektorem jsou fluviální sedimenty potoka,
vzdálenost studny od dálnice je cca 200 m.
Mezi km 91,3 až 91,85 prochází dálnice vnitřní částí – PHO 2.a jímacího území Vodačka.
Některé z využívaných hydrogeologických objektů (zářezy, pramenní jímky) jsou vzdáleny ve
směru proudění podzemní vody od tělese dálnice maximálně 24 m (Vodačka). V úseku km 92 až
93 vede těleso dálnice vnější částí – PHO 2.b jímacího území Perlavka (Bystrá). I když je
minimální vzdálenost využívaných objektů od dálnice cca 200 m, v km 93,4 se nachází občasný
tok protékající v blízkosti těchto jímacích objektů. Zvýšené obsahy chloridů jen potvrzují vliv
dálnice. Zhruba v km 103 se pod tělesem dálnice ve vzdálenosti cca 40 m nacházejí staré ale
stále využívané jímací zářezy.
Vlivem zimní údržby způsobu odvodnění tělesa dálnice došlo již v některých jímacích územích
nacházejících se v blízkosti D1 (např. jímací území pro Herálec – U cihelny, jímací objekty pro
Humpolec na km 91,5 – Vodačka a na km 92,5 – Bystrá, jímací území pro Štoky na km 105,0)
k výraznému zvýšení obsahu chloridů v pitné vodě. Celkově se nárůst obsahu chloridů u
jednotlivých obecních a městských vodovodů výrazně neprojevuje, neboť je voda čerpána
z většího počtu drobných zdrojů. Příležitostně jsou sledovány obsahy chloridů v podzemní vodě
prameniště Perlavka.
Pro rozšíření dálnice je v některých úsecích třeba brát v úvahu upozornění, která se týkají
zejména rajónu holocénních sedimentů, pleistocenních eolických sedimentů a neogenních
jílovitých sedimentů.
V místech přechodu povrchových toků tělesem dálnice nutno dbát na permanentní funkčnost
všech technických bariér (např. svodidla, zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací
příkopy svedené do kanalizace apod.), které by mohly zabránit kontaktu potenciálního
kontaminantu s vodou v povrchovém toku, jež má vůči vstupu případného kontaminantu nulový
stupeň přírodní ochrany. Obdobně je nutno dbát na funkčnost a dobrý technický stav
nepropustných dálničních příkopů, dálniční dešťové kanalizace, LAPOLů, a DUN v místech, kde
dálnice prochází PHO 1. a 2. stupně zdrojů podzemních nebo povrchových vod. Lze doporučit
pravidelné kontroly a údržbu těchto technických zařízení.

strana 106

PRAGOPROJEKT, a.s.

EVERNIA s.r.o.

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb.

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Dílčí závěr ke kapitole D.I.4 Vliv na vodu:
Na základě screeningového hodnocení je celkový vliv na povrchové a podzemní vody přijatelný.
Realizací vodohospodářských ochranných opatření dojde ke zlepšení situace z hlediska rizika
kontaminace vod.
Doporučení pro dokumentaci EIA:


vypracovat posouzení vlivu na podzemní vodu při realizaci zářezů



navrhnout ochranná vodohospodářská opatření



navrhnout takový systém odvodnění komunikace a čištění před vtokem do vodoteče, který
bude minimalizovat riziko havarijní konataminace,

D.I.5 Vlivy na půdu
Zhodnocení vlivů na půdu obecně pro jednotlivé typy úprav tělesa dálnice je popsáno
v následující tabulce.
Tabulka 48: Vlivy na půdu
Zábor ZPF

Zábor PUPFL

Kontaminace půdy

Volná trasa
Bez vlivu
A

Bez vlivu

významného
rizika Bez
daný vlivu – nutno provést
ploch, zpevnění svahů zářezu
stavy,

B

Bez vlivu

Bez vlivu

B

Předpokládá se zábor Předpokládá
se
o rozsahu do 4 m na zábor o rozsahu do
obou stranách dálnice 4 m na obou
stranách dálnice

D

Předpokládá se zábor Předpokládá
se
o rozsahu do 4 m na zábor o rozsahu do
obou stranách dálnice 4 m na obou
stranách dálnice

E

Bez vlivu

Určitý
nárůst
kontaminace solením
nárůstem zpevněných
dále úkapy, havarijní
emise
Určitý
nárůst
kontaminace solením
nárůstem zpevněných
dále úkapy, havarijní
emise
Určitý
nárůst
kontaminace solením
nárůstem zpevněných
dále úkapy, havarijní
emise
Určitý
nárůst
kontaminace solením
nárůstem zpevněných
dále úkapy, havarijní
emise
Vliv na stávající úrovni
Vliv na stávající úrovni
Určitý
nárůst
kontaminace solením
nárůstem zpevněných
dále úkapy, havarijní
emise
Určitý
nárůst
kontaminace solením
nárůstem zpevněných
dále úkapy, havarijní
emise

Bez vlivu
rizika Možný vliv pohybu
daný stavební techniky na
ploch, erozi půdy
stavy,

Mosty
A
B

Křižovatky

Bez vlivu

Bez vlivu
Bez vlivu
Dočasný i trvalý zábor Dočasný i trvalý
daný umístěním pilířů zábor
daný
umístěním pilířů
Předpokládá se zábor
při
úpravách
napojovacích
a
odbočovacích pruhů

EVERNIA s.r.o.

Předpokládá
se
zábor při úpravách
napojovacích
a
odbočovacích pruhů

PRAGOPROJEKT, a.s.

Eroze půdy

rizika
daný
ploch,
stavy,

Bez
významného
vlivu – nutno provést
zpevnění
svahů
násypu

významného
rizika Bez
daný vlivu – nutno provést
ploch, zpevnění svahů zářezu
stavy,
rizika
daný
ploch,
stavy,

Bez
významného
vlivu – nutno provést
zpevnění
svahů
násypu
Bez
vlivu

významného

významného
rizika Bez
daný vlivu – nutno provést
ploch, zpevnění svahů
stavy,
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Hlavní vliv na půdu je dán trvalým a dočasným záborem. Rozsah trvalého a dočasného záboru
půdy nebyl dosud přesně vyčíslen. V tomto stupni bylo provedeno rozčlenění trasy dálnice podle
typu úprav a záboru. Na základě tohoto členění byly zpracovány grafy (viz následující obrázky),
ze kterých vyplývá, že pouze u cca 27 % trasy dojde k záboru půd. Zbytek trasy bude rozšířeno
v rámci zemního tělesa dálnice. Pro jednotlivé úseky mezi exity jsou grafy záborů uvedeny
v mapové příloze. Zábor bude zasahovat pouze pozemky těsně sousedící s dálnicí. Přesné
vyčíslení záborů bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Obrázek 13: Zábory půd v celé trase vlevo ve směru Praha - Brno
Zábory celkem

zábor
27,5

0%

10%

bez záboru
72,5
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Obrázek 14: Zábory půd v celé trase vpravo ve směru Praha - Brno
Zábory celkem
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Z hlediska kvality půd lze konstatovat, že více než 2/3 celkové délky trasy spadá do třetího
stupně přirozeného potenciálu půd, který je charakterizován jako průměrný. Jsou to především
kambizemě celého oblasti Českomoravské vrchoviny. 20% délky trasy je hodnoceno vysokým
stupněm přirozeného potenciálu (4), který se vyskytuje zejména v úsecích km 21-28, 49-65, 7580 a na konci trasy km 178-182 (viz obr. 9 v kapitole C.II.5). Zastoupení jednotlivých stupňů
funkčního potenciálu půd v jednotlivých úsecích mezi exity je uvedeno v mapové příloze.
Při hodnocení vlivu na půdu nelze opomenout znečištění půdy. Potencionálními zdroji
kontaminace půd v okolí silnic jsou:


emise výfukových plynů (polyaromatické uhlovodíky)



posypové soli při zimní údržbě (chloridy a sodík)



ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích

Významné koncentrace škodlivin lze zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky a ve
vzdálenosti cca 10 m se většinou již blíží pozaďové hodnotě. Vzhledem k nárůstu zpevněných
ploch lze očekávat také nárůst kontaminace půd zejména posypovou solí, ostatní zdroje
kontaminace nebudou pravděpodobně významně narůstat.
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Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace lze předpokládat v rámci přestavby dálnice D1. Toto riziko bude eliminováno
souborem preventivních opatření (havarijní vybavení staveniště, záchytné nádoby na úkapy pro
stroje apod.), které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
Při plánování využití skrytých kulturních vrstev půd je třeba zohlednit předpokládané zvýšené
obsahy rizikových prvků a rizikových látek a narušení vlastností půd solením v okolí dálnice.
Předpokládané využití skrytých zemin je především k účelům ohumusování svahů a náspů
budoucí stavby. Využití k zúrodnění zemědělských půd by bylo třeba samostatně vyhodnotit.

Dílčí závěr kapitoly D.I.5 Vlivy na půdu
Na základě provedeného hodnocení je celkový vliv na půdy přijatelný. Hlavní vliv rozšíření
dálnice D1 na půdy spočívá v rozsahu záboru kvalitní zemědělské a lesní půdy. Přesný rozsah
ještě není stanoven.
Doporučení pro dokumentaci EIA:



zpracovat hodnocení půd na úrovni tříd ochrany.
stanovit soubor preventivních opatření na ochranu půd

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Z hlediska inženýrské geologie a geotechniky nejsou na dálnici v současné době žádná riziková
místa, která by ohrožovala horninové prostředí tělesa dálnice a pruhu území podél ní.
Na dálničním tělese se projevují naprosto lokální a ojedinělé drobné poruchy vegetačního
pokryvu a vodní eroze, které stabilitu a provozuschopnost dálnice neohrožují a neomezují. Jsou
odstranitelné a jsou také běžně odstraňovány v rámci průběžné údržby, prováděné v rámci
jednotlivých SSÚD ŘSD. Nejvýraznější poruchy zvětrávání v hlubokých zářezech byly poměrně
nákladně sanovány.
Stavba dálnice D1 je výsledkem studijní, projekční a stavební činnosti, trvající téměř 50 let.
Z hlediska inženýrskogeologického a geotechnického se jedná o stavbu úspěšnou a rizika jejího
provozu a havarijních situací z hlediska ochrany horninového prostředí buď vůbec neexistují,
nebo jsou lokálně zanedbatelná a bez nebezpečí jejich progresivního vývoje.
Poruchy na dálnici, jichž jsme jako uživatelé dálnice svědky, nemají svou podstatu v horninovém
prostředí. U vozovek byl vyměňován a opravován jejich kryt, porušený v důsledku
technologických závad při výstavbě. U mostních objektů se jedná o porušení mostovek a
nosných prvků rovněž s důvodů technologických nedostatků a technologické životnosti.
Při případném rozšíření dálnice mohou vyvstat rizika pramenící z geologické stavby území a
z existence dnes již stabilizovaného tělesa dálnice a stabilizovaného sanovaného přilehlého
území. Největší rizika jsou v místech hlubokých skalních zářezů, kde případné otevření již
sanovaného svahu umožní opětné zvětrávání, řícení a nutnou následnou sanaci.
Jako rizikové jsou považovány úseky, které procházejí inženýrskogeologickými a
geotechnickými rajóny určitých typů a hornin a zemin, kde je potřebná zvýšená pozornost při
přípravě stavby rozšíření dálnice. Výskyt těchto typů bude prověřen v technické studii a
v Dokumentaci.
Z hlediska ochrany přírodních zdrojů nebude rozšíření dálnice činit žádné problémy s výjimkou
CHLÚ Borovsko, jehož rozsah bude muset být upraven podle skutečného rozšíření dálnice.
EVERNIA s.r.o.
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Dílčí závěr ke kapitole D.I.6 Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že rozšíření dálnice nepředstavuje z hlediska
ohrožení horninového prostředí a přírodních zdrojů závažný negativní vliv. Svahy jsou
v současné době stabilní a zásah do nich lze odborně provést bez větších nebezpečí.
Doporučení pro dokumentaci EIA:



zpracovat podrobnější geologické hodnocení a navrhnout opatření pro technické řešení
rozšíření (založení zídek ap),
věnovat zvýšenou péči návrhu rozšíření silnice ve skalních zářezech pro zajištění jejich
stability

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Možné vlivy rozšíření dálnice D1 na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tabulka 49: Kategorie vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka

Významné
krajinné
prvky

Ze zákona
lesy
(č.114/1992 Sb.
v platném
rašeliniště
znění)
vodní toky
rybníky

Výskyt
Poznámka
+
Štěpánovský potok
+/V blízkosti PP Rybníček u Studeného,
Vysoký kámen, Zhořská mokřina
+
Stávající trasa D1 několikrát zasahuje do
lesa
+
Trasa zasahuje do celé řady vodních toků
+
V trase nebo její blízkosti cca 27 rybníků a
nádrží
+
Podél dotčených vodních toků
n
+
5 nadregionálních biokoridorů
+
4 regionální biocentra
+
11 regionálních biokoridorů
n
n
n
n
n
n
n
n
+
3 EVL v trase, 2 EVL v blízkosti

jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Územní
Nadregionální biocentrum
systém
biokoridor
ekologické
Regionální
biocentrum
stability
biokoridor
Lokální
biocentrum
biokoridor
Zvláště
Rostliny
kriticky ohrožené
chráněné
silně ohrožené
druhy
ohrožené
Živočichové
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
Natura
ptačí oblasti
2000
evropsky významné lokality
+ vyskytuje se v trase dálnice D1
- nevyskytuje se v trase dálnice D1
+/- vyskytuje se v blízkosti trasy, ale přímo do ní nezasahuje
n
v tomto stupni nebyl výskyt prvku zjišťován, bude upřesněno v dalším stupni
strana 110

PRAGOPROJEKT, a.s.

EVERNIA s.r.o.

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb.

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

Rozsah vlivu zkapacitnění dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka je dán zejména rozsahem
záborů ekosystémů. V tomto stupni bylo provedeno rozčlenění trasy dálnice podle typu úprav a
záboru. Na základě tohoto členění byly zpracovány grafy (viz kapitola D.I.5 Vliv na půdy), ze
kterých vyplývá, že pouze na čtvrtině trasy dojde k záboru půd v šířce do 4 m. Na zbytku trasy
bude provedeno rozšíření v rámci zemního tělesa dálnice. Pro jednotlivé úseky mezi exity jsou
grafy záborů uvedeny v mapové příloze.

D.I.7.1 Vliv na flóru a faunu
Vliv jednotlivých typů úprav na faunu a flóru je obecně uveden v následující tabulce.
Tabulka 50: Vlivy na faunu a flóru
Volná trasa
A
B
C
D
E
Mosty
A
B
Křižovatky

Vliv na faunu

Vliv na flóru

Likvidace části biotopu pro živočichy
obývající dálniční zářez
Likvidace části biotopu pro živočichy
obývající dálniční násyp
Kromě zářezu dálnice dojde k záboru
navazujícího biotopu v pásu o šířce cca 4 m.
Kromě násypu dálnice dojde k záboru
navazujícího biotopu v pásu o šířce cca 4 m.
Vliv na stávající úrovni

Kácení dřevin a likvidace vegetace na
svazích zářezu dálnice
Kácení dřevin a likvidace vegetace na
násypu dálnice
Likvidace vegetace v zářezu dálnice a v části
navazujícího biotopu
Likvidace vegetace v násypu dálnice a
v části navazujícího biotopu
Vliv na stávající úrovni

Vliv na stávající úrovni
Dočasný zábor po dobu výstavby, trvalý
zábor v údolí pro pilíře mostu, minimalizovat
zábor zejména v cenných lokalitách
Likvidace biotopu pro živočichy žijící
v těsné blízkosti trasy

Vliv na stávající úrovni
Dočasný zábor po dobu výstavby, trvalý
zábor v údolí pro pilíře mostu, minimalizovat
zábor zejména v cenných lokalitách
Dojde ke kácení dřevin a likvidaci vegetace
v okolí
křižovatky
a
v navazujících
biotopech

Současný stav širšího zájmového území lze charakterizovat jako území s vysokým stupněm
antopogenního zatížení.
Vzhledem k již značnému stávajícímu narušení dotčeného prostoru dálnicí D1, další výstavba
nebude mít zásadní vliv na stávající území, dojde však ke kumulaci negativních vlivů.
Vlivy výstavby a provozu posuzované stavby na biotickou složku ŽP lze označit jako synergické
působení souboru civilizačních stresových faktorů s různou dobou trvání, intenzitou a s různými
následky.
V průběhu výstavby dojde především:
 ke kácení stávajících dřevin, sejmutí ornice a tím likvidace stávající zeleně na svazích zářezů
a násypů, případně navazujících biotopů,


při zemních pracích k obnažení podorničních vrstev, přesunu ornice a nástupu dalších
ruderálních druhů flóry,



ke kontaminaci složek ŽP cizorodými látkami, hrozí i nebezpečí úniku ropných látek z těžké
mechanizace a tím nepřímému negativnímu ovlivnění fauny a flóry.

Pro určité složky bioty (potenciálně v regionálním biokoridoru větší i drobní savci, plazi,
obojživelníci, některé druhy bezobratlých aj.) je dálnice a doprovodné jevy spojené s jejím
provozem, silným narušením jejich přirozených migračních tras. Toto přerušení je již nyní velmi
silné vzhledem k současné zástavbě, stávajícímu dálničnímu tělesu, regulaci a úpravám většiny
EVERNIA s.r.o.
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vodních toků. Lze tudíž předpokládat, že realizací oznamované stavby nedojde k dalšímu
podstatnému zhoršení současného stavu. Prostupnost navrhované stavby pro všechny kategorie
živočichů bude zlepšena přemostěním nejcennějších partií, popřípadě realizací propustků, což
bude upřesněno v další fázi projektové přípravy.
Na základě dlouhodobého terénního průzkumu provedeného AOPK (Metodika pro zajištění
průchodnosti dálnice pro volně žijící živočichy, AOPK ČR 2002, Technické podmínky
Ministerstva dopravy č. 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně
žijící živočichy) byly vytipovány základní úseky pro umístění migračních profilů. Jejich přesná
lokalizace bude provedena v dalším stupni projektové dokumentace.
Tabulka 51: Navržené úseky pro umístění migračních profilů
č.
1
2
3
4
5

úsek
Loket – Hořice
Humpolec – Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov – Jihlava
Jihlava - Měřín
Devět Křížů - Ostrovačice

km
69 – 74,5
94,7
110,0
118 – 129
169 - 176

typ
nadchod
nadchod
nadchod
Nadchod nebo podchod
nadchod

Dílčí závěr kapitoly D.I.7.1 Vliv na Flóru a faunu
Na základě screeningového hodnocení lze vliv na faunu a flóru vzhledem k tomu, že se jedná o
silně antropogenně ovlivněné území, ve kterém je dominantním prvkem ve vztahu k fauně a flóře
stávající dálnice D1, vyhodnotit jako přijatelný.
Doporučení pro dokumentaci EIA:


v rámci dokumentace budou vytipovány potenciální lokality výskytu zvláště chráněných
druhů



navrhnout vhodná technická opatření pro kontakt těchto lokalit s trasou,



zpracovat Rámcovou migrační studii ve smyslu Technických podmínek Ministerstva dopravy
č. 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy.

D.I.7.2 Vliv na ekosystémy
Obecný vliv rozšíření trasy na jednotlivé typy ekosystémů podle rozsahu úprav je zhodnocen
v následující tabulce.
Tabulka 52: Vlivy na ekosystémy
Zvláště chráněná
území

ÚSES

VKP

Volná trasa
Bez přímého vlivu
A

Bez významného vlivu

Vliv na stávající úrovni

B

Bez přímého vlivu

Bez významného vlivu

Vliv na stávající úrovni

C

Štěpánovský potok je
přemostěn a ostatní
ZCHÚ jsou dostatečně
vzdáleny
–
bez
přímého vlivu

Rozšířením
záboru
v místě kontaktu trasy
s prvky ÚSES dojde
ke zmenšení
plochy
biocentra příp. přerušení
biokoridoru

Rozšířením záboru v místě
kontaktu trasy s VKP
dojde ke zmenšení jeho
plochy, likvidaci vegetace
biocentra příp. přerušení
biokoridoru
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ÚSES

VKP

Natura 2000

tyto
lokality
významný vliv
Rozšířením záboru v místě EVL Vysoký kámen u
kontaktu trasy s VKP Smrčné a Šlapanka a
dojde ke zmenšení jeho Zlatý
potok
jsou
plochy, likvidaci vegetace. v kontaktu s volnou
trasou D1 a rozšíření
záboru může mít na
tyto
lokality
významný vliv
Vliv na stávající úrovni
Vliv
na
stávající
úrovni

D

Štěpánovský potok je
přemostěn a ostatní
ZCHÚ jsou dostatečně
vzdáleny
–
bez
přímého vlivu

Rozšířením
záboru
v místě kontaktu trasy
s prvky ÚSES dojde
ke zmenšení
plochy
biocentra příp. přerušení
biokoridoru

E

Bez přímého vlivu

Vliv na stávající úrovni

Vliv
na
stávající
úrovni
Případná
úprava
mostu
přes
Štěpánovský potok by
znamenala významný
vliv na biotop.

Vliv na stávající úrovni

Vliv na stávající úrovni

Demolice a výstavba
nových mostů bude mít
negativní dopad na
biotop pod mostem a
v jeho okolí, na druhou
stranu biokoridory, které
nejsou
vhodně
převedeny mohou být
pod širším mostem
převedeny lépe
V případě kontaktu
křižovatky
s prvky
ÚSES bude mít rozšíření
záboru negativní vliv.

Demolice
stávajících
mostních
objektů
a
výstavba
nových
významně zasáhne do
údolí, lesních porostů,
vodních toků a jejich
údolních niv. Výstavba
bude představovat další
zábor a poškození okolní
vegetace během výstavby
V
případě
kontaktu Bez přímého vlivu
křižovatky s VKP bude mít
rozšíření záboru negativní
vliv.

Mosty
A
B

Křižovatky

Bez přímého vlivu

Vliv
na
stávající
úrovni
EVL
Sázava,
Štěpánovský potok a
Želivka
jsou
přemostěny, v případě
úpravy mostů dojde
k zásahu do údolí a to
bude
představovat
potenciálně významný
vliv na EVL.

Zvláště chráněná území
Trasa dálnice D1 nezasahuje do žádného zvláště chráněného území a ani po jejím rozšíření se
nepředpokládá vliv na tato území. Jediným maloplošným zvláště chráněným územím, který je
přímo v kontaktu s trasou a dá se tedy předpokládat jeho přímé ovlivnění, je přírodní rezervace
Štěpánovský potok.
Přírodní rezervace kříží trasu v km 53 a přes dálnici D1 je převedena pod mostním objektem.
Tento mostní objekt bude rozšířen v horní části a může mít omezený vliv na údolí. Rozšíření
dálnice D1 na šestipruh bude tedy mít určitý omezený vliv na tuto přírodní rezervaci.
Dále se v blízkosti trasy nachází tři přírodní památky. Jedná se o Rybníček u Studeného, Vysoký
kámen a Zhořskou mokřinu. Tyto přírodní památky se vyskytují ve vzdálenosti cca 400 – 1500
m od trasy dálnice D1 a realizací záměru nebudou přímo dotčeny.
Územní systém ekologické stability
Trasa dálnice D1 je v kontaktu s celou řadou prvků územního systému ekologické stability.
Přehled dotčených prvků ÚSES včetně charakteru kontaktu s trasou a rozsahu ovlivnění je
uveden v následující tabulce.
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Tabulka 53: Dotčené prvky ÚSES a rozsah jejich ovlivnění
ÚSES
název
1287 Hláska – Ostrá
skála

typ
ÚSES

trasa
km

Směry
propojení RBk

24

Štěchovice –
Chraňbožský les

NRBk

27

942 Smilovský potok

RBc

39

1320 Pod Hůrou –
Smilovský potok

RBk

39

910 Malovka

RBc

45

1323 Malovka – K78

RBk

45

1314 Mezní důl – K
78

RBk

53-54

402 Bažantnice Borovsko

Směry
propojení RBk

62,5

403 Bažantnice –
Křenová hora

RBk

69,5

K61 – K124

NRBk

77

712 Čerňák

RBc

93

438 Orlík - Čerňák

RBk

92

440 Hradiště –
Úsobský potok

RBk

100

713 Úsobský potok

RBc

100

371 Vysoký kámen

RBc

107,5 – 111
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kontakt s trasou charakteristika ovlivnění
pod Stávající most bude rekonstruován a
vedle něj bude pravděpodobně
vystavěn nový most. Výstavba bude
znamenat významný zásah do údolí.
Křížení
pod Stávající most bude ponechán,
nedojde k zásahu do údolí, vliv
mostním
nebude významný
objektem
Okraj biocentra je vzdálený cca 70 m
Biocentrum
v blízkosti trasy od hrany dálnice. Bude vystavěn
nový most. Výstavba může znamenat
zásah do údolí.
Křížení
pod Bude vystavěn nový most. Výstavba
mostním
bude znamenat zásah do údolí.
objektem
Biocentrum
Bude vystavěn nový most. Výstavba
částečně zasahuje bude znamenat zásah do údolí.
do trasy dálnice
D1
Křížení
pod Bude vystavěn nový most. Výstavba
mostním
bude znamenat zásah do údolí.
objektem
Křížení
pod Bude provedeno rozšíření mostu, což
bude představovat omezený zásah do
mostním
údolí a ovlivnění biokoridoru. Ten
objektem
svou šířkou značně přesahuje rozsah
mostu, takže případný zábor v okolí
mostu bude znamenat zásah do
biokoridoru.
Křížení
pod Stávající most bude ponechán,
nedojde k zásahu do údolí, vliv
mostním
nebude významný
objektem
Biokoridor kříží Biokoridor není převeden přes
trasu
dálnici D1, není tedy zachována
spojitost ÚSES. Úprava dálnice
nebude mít zhoršující vliv.
Křížení
pod Stávající most bude ponechán,
nedojde k zásahu do údolí, vliv
mostním
nebude významný
objektem
Trasa zasahuje do V případě záboru dojde k zhoršení
okraje biocentra vlivu na regionální biocentrum,
respektive zmenšení jeho plochy.
Trasa zasahuje do Biokoridor není převeden přes
okraje
reg. dálnici D1, není tedy zachována
biokoridoru
spojitost ÚSES. Úprava dálnice
nebude mít zhoršující vliv.
Křížení částečně Bude vybudován nový most, který
pod
mostním převede
regionální
biokoridor.
objektem
Výstavba bude znamenat zásah do
údolí.
Trasa zasahuje do V tomto úseku nedojde k záboru, vliv
okraje biocentra na stávající úrovni
Trasa
kříží V současné době je biocentrum
rozdělené na dvě části, které jsou
regionální
propojeny pouze několika malými
biocentrum
mosty. Dojde k záboru a úpravě
některých mostů na území biocentra,
což bude mít negativní vliv na
Křížení
mostním
objektem
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ÚSES
název

typ
ÚSES

trasa
km

Špičák - Rasuveň

NRBk

102

Špičák - Rasuveň

NRBk

108

Špičák - Rasuveň

NRBk

118

1402 Mostiště Nesměř

RBk

144,5

1402 Mostiště Nesměř

RBk

147-148

1454 RK 1402 –
Březejcký les

RBk

148 - 150

1458 Červená –
Jindřichovská obora

RBk

166 - 167

Podmokerské lesy –
Údolí Dyje

NRBk

181,5

kontakt s trasou charakteristika ovlivnění
lokalitu.
Biokoridor není převeden přes trasu
dálnice D1, není tedy zachována
spojitost ÚSES. Úsek bez nového
záboru, vliv na stávající úrovni.
Kříží trasu
Biokoridor není převeden přes trasu
dálnice D1, není tedy zachována
spojitost ÚSES. Úprava dálnice
nebude mít zhoršující vliv.
Kříží trasu
Biokoridor není převeden přes trasu
dálnice D1, není tedy zachována
spojitost ÚSES. Úsek bez nového
záboru, vliv na stávající úrovni.
Přibližuje
se Stávající most bude ponechán,
k trase v blízkosti nedojde k zásahu do údolí, vliv
velkého mostního nebude významný
objektu
Kříží
trasu Není dostatečně zajištěna spojitost
v okolí
ÚSES. Úprava dálnice nebude mít
křižovatky
V. zhoršující vliv.
Meziříčí - východ
Kříží trasu
Biokoridor zahrnuje širší území po
obou stranách dálnice, částečně může
být jeho spojitost zajištěna novým
mostním objektem.
Kříží trasu
Biokoridor zahrnuje širší území po
obou stranách dálnice, částečně může
být jeho spojitost zajištěna novým
mostním objektem.
Kříží trasu
Biokoridor není převeden přes trasu
dálnice D1, není tedy zachována
spojitost ÚSES. Může být převeden
pod novým mostním objektem v km
181.
Kříží trasu

Vliv rozšíření dálnice D1 na šestipruh na prvky územního systému ekologické stability je možné
hodnotit jak negativně tak pozitivně.
Negativní vliv spočívá zejména v záboru půdy v místě kontaktu stávající trasy s prvky ÚSES. Při
výstavbě nových mostních objektů dojde k zásahu do údolí a tím i negativnímu vlivu na
biokoridory a biocentra zejména v době výstavby.
Na druhou stranu řada biokoridorů není převedena přes dálnici a je tak narušena spojitost
územního systému ekologické stability. Tyto biokoridory mohou být v rámci výstavby
převedeny pod menšími a středními mostními objekty, které budou nově postaveny
v odpovídajících parametrech.
V Dokumentaci je třeba provést zhodnocení lokálních prvků územního systému ekologické
stability a navrhnout řešení v nejvíce konfliktních oblastech.

Významné krajinné prvky
V zájmovém území v kontaktu s trasou dálnice D1 se nachází velké množství významných
krajinných prvků převážně daných ze zákona č. 114/1992 Sb. Rozsah vlivů na jednotlivé
EVERNIA s.r.o.
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významné krajinné prvky je závislý zejména na rozsahu záboru, případně dotčení území
v období výstavby.
V dalším stupni projektové dokumentace je nutné rozdělit významné krajinné prvky na
registrované a neregistrované a lokalizovat je na mapě a veškeré zásahy trasy s těmito prvky
vyhodnotit z hlediska rozsahu vlivu.
Soustava Natura 2000
Záměr rozšíření dálnice D1 na šestipruh může mít vliv na celkem 5 evropsky významných
lokalit. Z toho 3 tyto lokality zahrnují vodní toky a vodní plochy a trasa je kříží. Další dvě
evropsky významné lokality jsou v blízkosti trasy a mohou být dotčeny.
V následující tabulce je uveden charakter kontaktu s trasou a rozsahu ovlivnění evropsky
významných lokalit.

Tabulka 54: Přehled dotčených EVL včetně předpokládaného vlivu
EVL název
Dolní Sázava

kód lokality
CZ 0213068

Štěpánovský
potok

CZ 0213076

Želivka

CZ 0214016

Želivka

CZ 0214016

Vysoký kámen u
Smrčné
CZ 0610003
Šlapanka a Zlatý
potok

CZ 0613332

trasa km

kontakt s trasou
charakteristika ovlivnění
Křížení
pod Evropsky významná lokalita je převedena
mostním objektem
pod velkým mostním objektem, který
29
zůstane ve stávajícím stavu, vliv nebude
významný
53
Křížení
pod Bude provedeno rozšíření mostu, což
bude představovat omezený zásah do
mostním objektem
údolí a možné ovlivnění evropsky
významné lokality.
61,5 – 62,5 Křížení
pod Stávající most bude ponechán, nedojde
k zásahu do údolí, vliv nebude významný
mostním objektem
77
Křížení
pod Stávající most bude ponechán, nedojde
k zásahu do údolí, vliv nebude významný
mostním objektem
EVL
hraničí V místě kontaktu EVL s trasou D1 bude
s dálnicí D1
na některých místech docházet k záboru
108 – 111
půdy, což znamená, že nelze vyloučit
významný vliv na evropsky významnou
lokalitu.
113,7
EVL
hraničí V místě kontaktu EVL s trasou dálnice
nedojde k záboru půdy a proto se
s dálnicí D1
nepředpokládá významný vliv na EVL.

Z hlediska evropsky významných lokalit lze omezený vliv předpokládat u lokality Štěpánovský
potok, kde dojde k rozšíření stávajícího mostu a je tedy možný určitý omezený zásah do údolí
potoka. Další vliv lze očekávat u EVL Vysoký kámen, která hraničí se stávající trasou dálnice a
rozšířením záboru dojde k zásahu do evropsky významné lokality.
U ostatních lokalit se vliv nepředpokládá.
Příslušné krajské úřady byly požádány o vydání stanoviska podle § 45 i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, z hlediska vlivu záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Krajský úřad Středočeského kraje a Krajský úřad
kraje Vysočina vydaly stanovisko, že nelze vyloučit významný vliv na evropsky významné
lokality. Krajský úřad Jihomoravského kraje tento vliv vyloučil. Stanoviska všech krajských
úřadů jsou součástí kapitoly H. Přílohy.
V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracováno samostatné posouzení vlivu stavby na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
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Dílčí závěr kapitoly D.I.7.2 Vliv na ekosystémy:
V rámci provedeného hodnocení lze celkově konstatovat, že vliv stavby na ekosystémy bude na
přijatelné úrovni. Stavba se bude ze tří čtvrtin odehrávat ve stávajícím tělese dálnice a pouze cca
25 % trasy bude představovat zábor v rozsahu do 4 m.
V dalším stupni projektové dokumentace je nutné:


navrhnout opatření pro minimalizaci vlivu výstavby nových mostních objektů na ekosystémy,



vytipovat mostní objekty vhodné pro převedení prvků ÚSES,



provést hodnocení vlivu stavby na prvky lokálního systému ekologické stability.

D.I.8 Vlivy na krajinu
Možné vlivy realizace záměru na krajinu jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 55: Vlivy na krajinu
Krajinný ráz
Volná trasa
A
B
C
D
E
Mosty
A
B
Křižovatky

Přírodní parky

Vliv na stávající úrovni
Vliv na stávající úrovni
Vliv na stávající úrovni
Vliv na stávající úrovni
Rozšíření záborů bude mít mírně negativní Vliv na stávající úrovni
vliv na krajinný ráz
Rozšíření záborů bude mít mírně negativní Vliv na stávající úrovni
vliv na krajinný ráz
Vliv na stávající úrovni
Vliv na stávající úrovni
Vliv na stávající úrovni
Rozšíření mostů bude mít mírně negativní
vliv na krajinný ráz
Zábor v okolí křižovatek bude mít minimální
vliv na krajinný ráz

Bez vlivu
Výstavba nového mostu na hranici
přírodního parku, bude mít minimální vliv
Bez vlivu

D.I.8.1 Vliv návrhu technických parametrů dálnice na krajinný ráz
Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající trasu dálnice je celá řada technických parametrů trasy
již daná. Dálnice D1 je významným dopravním tahem a tvoří krajinnou a urbanistickou
dominantu v území.
Zásada omezení délky rovných úseků
Rozšíření dálnice nebude mít vliv na délku rovných úseků.
Zásada minimalizace zářezů a násypů
Z hlediska zhodnocení vlivu na krajinný ráz je důležité výškové vedení trasy v krajině. Snahou
je, při dodržení technických parametrů, co nejvíce přizpůsobit výškové vedení trasy stávajícímu
terénu. V místech, kde v současné době existují hluboké zářezy a vysoké násypy dojde se část
těchto svahů využije pro rozšíření a svahy se zpevní, což sníží celkový zábor stavby. V případě
mělkých zářezů a nízkých násypů dojde k rozšíření záborů, ale výškové uspořádání dálnice se
měnit nebude.
Zásada přiměřenosti technických děl podle charakteru krajiny
EVERNIA s.r.o.
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Rozsah technických umělých prvků, tj. mostů, estakád, opěrných zdí, protihlukových stěn, aj., by
měl být úměrný charakteru krajiny. Tyto prvky jsou přijatelnější v krajině průmyslové a výrazně
antropogenní, nežli v krajině zemědělského a přírodního charakteru. V tomto případě se jedná o
krajinu výrazně ovlivněnou lidskou činností a stavba vychází ze stávajícího stavu. Dojde
k nárůstu počtu protihlukových stěn a rozšíření některých mostních objektů.
Zásada začlenění do krajiny vegetačními úpravami
Začlenění komunikace do krajiny se realizuje pomocí:
a) vegetačních úprav vlastního tělesa navržené komunikace,
b) výsadby v krajinných prvcích navazujících na komunikaci.
Ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí je potřeba vypracovat samostatnou studii
vegetačních úprav, která bude při konkrétním návrhu vhodných dřevin a jejich uspořádání
respektovat hledisko estetické, volby místních přirozených dřevin, migrace živočichů, údržby
zeleně. Ozelenění svahů násypů a zářezů má pozitivní vliv na celkovou estetiku krajiny
a začlenění komunikace do krajiny. Při návrhu výsadby i mimo těleso komunikace se jedná
např. o dosadbu břehových porostů u drobné vodoteče, realizace nefunkčních prvků ÚSES,
vegetační úpravy polních cest. Tím se zvýší ekologická stabilita území. Výsadbou zeleně se
rozčlení krajina a sníží se optický kontakt s navrhovanou silnicí. Přitom je doporučeno
preferovat dřeviny geograficky původní a odpovídající místním podmínkám.

D.I.8.2 Hodnocení míry zásahu stavby do krajinného rázu
Technická charakteristika stavby
Z technických parametrů stavby, které by mohly mít významný vliv na krajinný ráz, to jsou
především mostní objekty a mimoúrovňové křižovatky. Úprava dálnice D1 vychází ze
stávajícího stavu. Křižovatky zůstanou zachovány z hlediska tvaru a umístění a úpravy se budou
týkat zejména délky napojovacích a odbočovacích pruhů. Mosty budou buď ponechány ve
stávajícím stavu s drobnými úpravami bez zásahu do údolí nebo proběhne jejich demolice a
výstavba nových mostů. Základním požadavkem je, aby v rámci dalších stupňů projektové
přípravy bylo při návrhu mostních objektů a MÚK zohledněno nejen technické hledisko, ale i
jejich začlenění do krajiny.
D.I.8.3 Hodnocení podle analýzy kontrastů
Hodnocení vlivu stavby podle analýzy kontrastů je uvedeno v následující tabulce:
Tabulka 56: Hodnocení vlivu stavby dle analýzy kontrastů
kontrast
kontrast v
měřítku
kontrast v
asociacích
kontrast v
harmonii

strana 118

vliv stavby
mostní objekty vesměs respektují měřítko krajiny a jejich délka odpovídá šířce údolí, které převádí.
most v daném prostoru může vyvolat pozitivní nebo negativní kontrast v asociacích v závislosti na
technickém způsobu realizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o mosty v místech, kde již nyní stojí
nepředpokládá se významný negativní kontrast v asociacích. Typy mostních objektů nejsou v tomto
stupni zatím konkretizovány.
Ohnisko mosty jsou umístěné mimo ohniska
barva
barevné řešení mostů i jejich detailů je třeba přizpůsobit charakteru prostředí. Bude
řešeno v dalším stupni projektové dokumentace
tvar
při realizaci se neuvažuje žádné atypické tvarové řešení mostů. Jedná se o vesměs o
jednoduché tvary
PRAGOPROJEKT, a.s.
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D.I.8.4 Hodnocení podle obecných zásad pro daný typ stavby
Naplňování základních obecných zásad pro minimalizaci vlivu silničních staveb do krajinného
rázu je hodnoceno v následující tabulce.

Tabulka 57: Obecné zásady pro minimalizaci vlivu
zásada
omezování délky rovných úseků
minimalizace zářezů a násypů
minimalizace zásahů do horizontu

dodržování u hodnocené stavby
Vychází ze stávajícího stavu
Výškové uspořádání vychází ze stávajícího stavu
Trasa několikrát zasahuje do horizontu, vliv bude minimalizován
realizací vegetačních úprav
přiměřenosti technických děl charakteru Mostní objekty budou realizovány v místech kde se nachází
v současnosti, nárůst počtu protihlukových stěn, vliv bude
krajiny
minimalizován realizací vegetačních úprav
začlenění do krajiny vegetačními úpravami Bude navrženo v dalších stupních projektové dokumentace
estetické řešení detailů
Bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace

Rozšířením dálnice D1 může být okrajově dotčen přírodní park Údolí Bílého potoka, který v km
172,0 hraničí s dálnicí D1. V tomto úseku bude rekonstruován most přes cestu.
Dílčí závěr kapitoly D.I.8 Vliv na krajinný ráz:
Záměr nebude mít významný vliv na krajinný ráz. Stavba vychází ze stávajícího stavu dálnice
D1, zachovává umístění křižovatek i mostů. V případě výstavby nových mostních objektů je nutné
zohlednit při návrhu mostní konstrukce vliv stavby na krajinný ráz.
Doporučení pro dokumentaci EIA:


navrhnout opatření pro snížení vlivu na krajinný ráz,



zpracovat podrobnější zhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Rozšíření dálnice si může vyžádat demolice některých budov, stojících v těsné blízkosti zemního
tělesa, ve skutečnosti je takovýchto míst u dálnice velmi málo. Na odpočívkách se žádné
demolice nepředpokládají, stavby jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti. Případné ohrožení
zástavby závisí kromě vzdálenosti od dálnice i na způsobu jejího rozšíření.
Tabulka 58: Pravděpodobnost demolic
Demolice blízkých budov
Ohrožení
Možnost ochrany
Volná trasa
A
B
C
D
E
EVERNIA s.r.o.

Bez ohrožení
Bez ohrožení
Pravděpodobnost demolice
Pravděpodobnost demolice
Bez ohrožení

Bez ochrany
Bez ochrany
Bez možnosti ochrany
Bez možnosti ochrany
Bez ochrany
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Demolice blízkých budov
Ohrožení
Možnost ochrany
Mosty
A
B
Křižovatky

Bez ohrožení
Pravděpodobnost demolice
Pravděpodobnost demolice

Bez ochrany
Bez možnosti ochrany
Bez možnosti ochrany

Na základě předběžného průzkumu vzdálenosti okraje obcí od dálnice je možné konstatovat, že
může dojít k potřebě demolic u obcí uvedených v následující tabulce. V dokumentaci hodnocení
vlivů bude podle návrhu TES zjištěn přesný soupis demolic. Návrh rozšíření bude sledovat jejich
minimální rozsah.
Tabulka 59: Obce, v nichž může dojít k demolicím
úsek dálnice
km od – do
km 21 – 28 Mirošovice Hvězdonice

Obec

Část obce

Mirošovice
Hrusice
Hvězdonice
km 29 – 33 Hvězdon. - Ostředek Ostředek
km 41 – 48 Šternov - Psáře
Psáře
km 66 – 74 Loket – Hořice
Hořice
km 119-133
Věžnice
Velký Beranov - Měřín
Meziříčko
km 141 – 145 V.M.západ -východ Velké Meziříčí

Mirošovice
Záliby
Hvězdonice
Ostředek
Psáře
Hořice
Věžnice
Meziříčko
Velké Meziříčí

Kulturní památky
Veškeré identifikované kulturní památky jsou bezpečně mimo dálnici i mimo její případné
rozšíření. Prozatím nebylo ověřeno umístění čtyř křížů, jejich případné ohrožení bude posouzeno
v Dokumentaci. Typ těchto památek umožňuje v případě potřeby jejich lokální přemístění.
Archeologické památky
Archeologické památky nebyly identifikovány, případné nálezy nejsou sice vyloučeny, ale
nepředpokládají se. Při výstavbě současné dálnice byla zemina převrstvena a nové nálezy by
byly zcela výjimečné.
Přesto je nutno zdůraznit, že je při provádění zemních prací stavebník povinen podle zákona
20/1987 Sb. o státní památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním
památkovým ústavem a umožnit provedení případného záchranného výzkumu. Dále je podle
zákona povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek,
hrobů), stejně tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí apod.),
k tomuto účelu zajistí stavebník u výše zmíněné organizace archeologický dohled.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Na základě screeningového hodnocení je celkový vliv na hmotný majetek a kulturní památky
přijatelný.
Doporučení pro dokumentaci EIA:
 posoudit možné ohrožení 4 křížů v blízkosti trasy.
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CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH
VLIVŮ

D.II.1 Rozsah vlivů na ZCHÚ, ÚSES, VKP, Natura 2000
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky ochrany přírody.
Systém hodnocení vychází z kap. D.I.
Tabulka 60: Přehled kategorie ochrany přírody a vliv trasy na jednotlivé složky
Kategorie

Podkategorie

Zvláště
chráněná
území

Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Ze zákona
lesy
(č.114/1992 Sb. rašeliniště
v platném znění) vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

+
+/+
+
+
+

Přijatelnost
zásahu
5
5
5
3
5
5
4
5
4
4
5
4

Registrované orgánem ochrany přírody
Nadregionální biocentrum
biokoridor

n
+

5
3

Regionální

biocentrum

+

3

biokoridor

+

3

biocentrum
biokoridor

n
n
+

3

Lokální
Natura
2000

Zvláště
chráněné
druhy

Výskyt

EVL
PO
Rostliny

Živočichové

kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené

n
n
n
n
n
n

Opatření

minimalizace zásahu do údolí
v dostatečné vzdálenosti
optimalizace zásahu do lesa
přemostění
přemostění
Přemostění,
minimalizace
zásahu do údolních niv

Převedení biokoridorů pod
mostním objektem
Zmenšení plochy biocentra dle
hranice záboru
Převedení biokoridorů pod
mostním objektem

Přemostění, minimalizace
záboru, minimalizace zásahu
během výstavby

5

n – výskyt prvku nebyl v tomto stupni zjišťován, bude provedeno v dalším stupni

Rozšíření dálnice D1 na šestipruh bude mít významný vliv zejména na prvky územního systému
ekologické stability, evropsky významné oblasti a významné krajinné prvky. Také přírodní
rezervace Štěpánovský potok bude pravděpodobně částečně stavbou dotčena.
Většina těchto prvků je již v současné době přemostěna. Případná rekonstrukce mostních objektů
musí být provedena s minimálním zásahem do údolí. V případě biocenter a evropsky
významných lokalit, které hraničí s dálnicí D1 je nutné v místě kontaktu minimalizovat zábor.

EVERNIA s.r.o.
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Prvky, které nejsou v současné době převedeny mohou být převedeny nově vystavěnými
mostními objekty.
Předpokládané vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou shrnuty v rozhodovacím
stromu, k terý je přílohou oznámení. Žádná složka nebyla hodnocena stupněm jedna (červená
barva), který označuje limitující vliv ani stupněm dva (oranžová barva) označující významný
vliv. Většina složek je v rámci předběžného hodnocení zařazena v kategorii středního nebo
malého vlivu.
D.II.2 Rozsah vlivů na populaci
Celkově lze konstatovat, že stavba zvýší bezpečnost provozu na nejvýznamnějším dopravním
tahu České republiky.
Provoz na rozšířené dálnici při stejném dopravním zatížení nebude mít výrazný vliv na změnu
vlivů na obyvatelstvo. Výstavba však bude představovat zvýšenou zátěž hlukem a znečištěním
ovzduší. Výsledné řešení včetně všech navrhovaných opatření by mělo situaci v okolí dálnice
zlepšit.
Tabulka 61: Rozsah vlivů záměru vzhledem k populaci
Kategorie

Podkategorie

Výskyt

Vlivy
na Hluk
obyvatelstvo
Imise
Vibrace
Světelné znečištění
Sociální a ekonomické
dopady
Vlivy
na Vliv na budovy
antropogenní
Vliv na architektonické
systémy
památky
Vliv na archeologické
památky
Vliv
na
kulturní
hodnoty
Vliv
na Vliv na dopravu
strukturu
a
funkční využití Vliv na estetické kvality
území
území
Vliv na krajinný ráz

+
+
+
+

Přijatelnost
zásahu
5
5
5
5
4

Popis

+
-

4
5

Demolice v malém rozsahu, nelze vyloučit

-

5

Bude zajištěný archeologický dozor

-

5

+

5

+

4

+

4

Vliv
na
rozvoj
infrastruktury
Vliv na rozvoj měst a
obcí
Vliv
na
rekreační
kvality území

+

5

Možnost ovlivnění 4 křížů bude prověřeno v
dokumentaci
Záměr bude mít jednoznačně pozitivní vliv na
stávající úroveň dopravy
Záměr bude mít určitý vliv na estetické kvality
území (nové PHS)
Záměr bude mít určitý vliv na krajinný ráz, ne
významný, vychází ze stávajícího stavu
Předpokládá se pozitivní vliv

+

5

Předpokládá se pozitivní vliv

+

4

Předpokládá se zhoršení rekreační kvality
území

Zlepšení celkové situace
Zlepšení celkové situace
Bez významného vlivu
Vliv na stávající úrovni
Mírně zhoršující vliv

Z hlediska obyvatelstva je významným pozitivem zkapacitnění trasy dálnice D1 dobudování
protihlukových stěn, které sníží hlukovou zátěž pro sousední obce. Jejich realizace však bude
znamenat snížení estetické kvality území.
Celkový přehled vlivů je rekapitulován formou rozhodovacího stromu, který je součástí mapové
přílohy. Z hlediska obyvatelstva je vliv hodnocen jako střední nebo malý. Některé úseky dálnice
jsou z hlediska socioekonomických jevů hodnoceny stupněm 5 (tmavě zelená) bez významného
vlivu.
strana 122

PRAGOPROJEKT, a.s.

EVERNIA s.r.o.

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb.

D.III C HARAKTERISTIKA

Dálnice D1 – Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění

ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH

A NESTANDARTNÍCH STAVECH

Základním rizikem bezpečnosti provozu na dálnici jsou dopravní nehody. Hlavní příčiny jsou
stejné jako na ostatních silnicích:
●
●
●
●

nekázeň, nepozornost a chyby řidičů
technický stav vozidel
náhlá změna počasí (mlha, náledí)
kolize se zvěří

Vzhledem k technickým parametrům a stavu navrhované úpravy dálnice D1 je frekvence
dopravních nehod v přepočtu na přepravní výkon nižší než na stávající dálnici o čtyřech jízdních
pruzích. Vyšší rychlost vozidel je někdy příčinou řetězových nehod, na kluzké vozovce nebo za
snížené viditelnosti.
Při přepravě nebezpečných látek je nutné dodržovat Evropskou dohodu o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí (ADR). V případě havárie vozidla převážejícího nebezpečné látky
(např. ropné produkty) může dojít ke kontaminaci půdy a vodních recipient v bezprostředním
okolí vozovky. Odtud se může kontaminace šířit do větších vzdáleností. Nebezpečné jsou
havárie v blízkosti zdrojů pitné vody. K tomuto ovlivnění by došlo jen v případě, že by vozovka
nebyla zabezpečena proti možnému úniku znečišťujících látek do okolí. Skutečná nebezpečnost
havárie závisí především na místě, kde se stala a na rozsahu a následcích na automobilech a
přepravovaných nákladech. Ve volném terénu je možné řešit havarijní situace jako u jiných
silnic. Výhodou rozšíření dálnice D1 na šestipruh oproti stávajícímu stavu je výstavba
sedimentačních nádrží a předčištění odpadních dešťových vod před jejich vypuštěním do
recipientů.
Všechny tyto skutečnosti je třeba zohlednit při přípravě havarijních plánů.
Samotné rozšíření a rekonstrukce dálnice bude působit příznivě na snížení dopravních rizik a
snížení podílů potenciálních havárií. Samotné množství odváděných dešťových vod nebude
představovat rizikový faktor.

D.IV

C HARAKTERISTIKA

OPATŘENÍ

K

PREVENCI,

VYLOUČENÍ,

SNÍŽENÍ,

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zpracovat dokumentaci EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Samostatně řešit následující studie:


Hodnocení zdravotních rizik stavby na obyvatelstvo



Hluková studie



Rozptylová studie



Biologický průzkum



Rámcová migrační studie

Podrobná opatření pro jednotlivé složky životního prostředí budou zpracovány v dokumentaci
EIA.

EVERNIA s.r.o.
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POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Metodické postupy použité pro hodnocení vlivů jsou popsány v kapitole Metodika na začátku
oznámení a v kapitole D.1 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.

D.VI C HARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,

KTERÉ

SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších
stupních projektové dokumentace běžným postupem.
Není známo, zda v době zkapacitnění D1 bude v provozu rychlostní propojení Praha Brno po
D11, R35 a R43.
Harmonogram výstavby jednotlivých staveb není zatím stanoven ani rámcově.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by bránily
formulování konečného závěru.
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ČÁST E

Porovnání variant řešení záměru
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr rozšíření dálnice D1 na šestipruh v úseku Mirošovice – Kývalka je navržen pouze v jedné
variantě v trase stávající dálnice D1. Porovnání varianty proto bylo provedeno pouze s nulovou
variantou nerealizace záměru a ponechání stávajícího stavu dálnice D1.

Tabulka 62: Srovnání posuzovaných variant podle významnosti vlivů
Ukazatele
Obyvatelstvo
vliv na zdraví
sociální a ekonomické důsledky
hluk
Ovzduší
imise
klima
Voda
vliv na zdroje pitných vod
vliv na povrchové vody
vliv na podzemní vody
Půda, geologie
zábor půdy
kontaminace půdy
vliv na erozi půdy
vliv na nerostné zdroje
Flóra, fauna, ekosystémy
vliv na lokality chráněn. druhů
vliv na faunu a flóru
vliv na zvláště chráněná území
vliv na lesní ekosystémy
vliv na ÚSES
vliv na lokality Natura 2000
Antropogenní systémy
vliv na budovy
vliv na archeologická naleziště
vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
vliv na dopravu
vliv na rozvoj infrastruktury
vliv na estetickou kvalitu území
vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
vliv na ekol. únosnost území
vliv na celkový stav ekol. zátěže

Hodnocení vlivů
Nulová varianta
Aktivní varianta
3
3
3

4
5
4

4
5

4
5

4
3
3

4
4
4

5
3
5
5

4
4
5
4

3
4
5
3
4

4
3
4
3
3

5
5
5

4
4
4

3
3
4
4

5
5
4
4

3
3

3
4

Z výše uvedeného srovnání nulové varianty se záměrem vyplývá, že hlavní přínos realizace
záměru spočívá ve snížení zdravotních a bezpečnostních rizik proti stávající komunikaci (vliv na
obyvatelstvo, řidiče a na dopravu), 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 v rámci opatření na ochranu vod budou navrženy
sedimentační nádrže a zajištění předčištění dešťových odpadních vod před jejich zaústěním do
recipientů. Z hlediska živočichů bude přínosem záměru zlepšení migrační prostupnosti dálnice a
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to jednak vybudováním nových nadchodů sloužících pro migraci a jednak optimalizací šířky
podchodu pod mostními objekty tak, aby byly využitelné pro migraci živočichů.
Negativní vliv rozšíření dálnice D1 na šestipruh v úseku Mirošovice – Kývalka spočívá zejména
v záboru půdy a to u významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické
stability a evropsky významných lokalit. V místě kontaktu trasy s těmito prvky je nutné
minimalizovat zábor na minimum a zabránit jejich poškození v průběhu stavby.
To se týká také mostních objektů, které budou v rámci stavby demolovány a znovu postaveny.
Tato rekonstrukce bude znamenat významný vliv na biotop nacházející se pod mostním
objektem a je proto nutné tento zásah minimalizovat.
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Závěr
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F.

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

Z ÁVĚR

V rámci zpracování oznámení bylo provedeno základní zhodnocení záměru „Dálnice D1
Mirošovice - Kývalka, zkapacitnění“ z hlediska vlivů na životní prostředí. Uvedený materiál je
podkladem pro účastníky procesu EIA, aby v rámci zjišťovacího řízení definovali své požadavky
na metodiku zpracování Dokumentace a celkovou koncepci řešení.
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ČÁST G

Všeobecně srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
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G.

VŠEOBECNĚ

SROZUMITELNÉ

Oznámení dle příl. č. 4 zákona č.100/2001 Sb

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru je umístěno na str. 5 – 11 na
barevném papíře.
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ČÁST H
Přílohy
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle §
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Rozhodovací strom
Mapové přílohy
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H. P ŘÍLOHY


Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace



Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Vložené přílohy






Mapové přílohy 1
-

Trasa

-

Půda a les

-

ÚSES, Natura, ZCHÚ a přírodní parky)

Mapové přílohy 2
-

Voda, dobývací prostory, staré zátěže

-

Protihluková opatření

Rozhodovací strom
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