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Tabulka 1: Použité zkratky
A LAeq
AOPK ČR
BPEJ
CO
ČHP
ČSN
DMK
DÚR
EIA
EVL
HPJ
CHKO
CHOPAV
KÚ
k. ú.
MÚK
MVÚ
MŽP
NOx
NP
NPP
NPR
NRBc
NRBk
NUTS
OA
OPVZ
OOP
PD
PHC
PHS
PM10
PM2,5
PO
POV
PP
PR
PUPFL
RBc
RBk
SLT
TNA
UAN
ÚSES
VKP
ZCHÚ
ZOV
ZPF
ZÚ

Ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB)
Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Oxid uhelnatý
Číslo hydrologického pořadí
Česká státní norma
Dálkový migrační koridor
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)
Evropsky významná lokalita
Hlavní půdní jednotka
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Konec hodnoceného úseku
Katastrální území
Mimoúrovňová křižovatka
Migračně významné území
Ministerstvo životního prostředí
Oxidy dusíku
Národní park
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
kraj
Osobní automobily
Ochranné pásmo vodního zdroje
Orgán ochrany přírody
Projektová dokumentace
Protihluková clona
Protihluková stěna
Suspendované prach. částice s aerodynamickým průměrem 50 % částic menších než 10 m
Suspendované prach. částice s aerodynamickým průměrem 50 % částic menších než 2,5 m
Ptačí oblast
Plán organizace výstavby
Přírodní památka
Přírodní rezervace
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Regionální biocentrum
Regionální biokoridor
Soubor lesních typů
Těžké nákladní automobily
Území s archeologickými nálezy
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Zvláště chráněná území
Zásady organizace výstavby
Zemědělský půdní fond
Začátek hodnoceného úseku
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SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Identifikace stavby
Název:

Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice

Kraj:
Obce:
Katastrální území:

Pardubický
Staré Město, Dětřichov u Moravské Třebové, Borušov
Staré Město u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové,
Prklišov

Kraj:
Obce:
Katastrální území:

Olomoucký
Maletín, Krchleby, Mírov, Mohelnice, Loštice
Javoří u Maletína, Starý Maletín, Krchleby na Moravě, Míroveček,
Řepová, Křemačov, Libivá, Podolí u Mohelnice, Mohelnice, Újezd
u Mohelnice, Loštice.

Druh stavby:

novostavba, liniová

Oznamovatel
Název a adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Zpracovatel dokumentace
Název a adresa:
EVERNIA s.r.o.
1. máje 97, 460 02 Liberec
Osoba oprávněná:
Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
Projektant technické části
Název a adresa:
Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3
Hlavní inženýr:
Ing. Milan Koloušek
Datum zpracování:

2016

Ú VOD
(1) Zařazení záměru. Předkládaná zpráva je dokumentací podle § 8 zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, na záměr
„Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“. Jedná se o dálnici navrženou v nové
trase o délce cca 19 km. Záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do kategorie I, bod 9.3,
mezi záměry vždy podléhající posouzení. Předložená dokumentace je zpracována podle
přílohy č. 4 citovaného zákona.

Z ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU
(2) Vývoj přípravy záměru. Kapacitní silniční spojení mezi Hradcem Králové a
Olomoucí je připravováno již desítky let a bylo předmětem celé řady diskusí. Celá
dálnice D35, tzv. severní páteřní trasa spojující Čechy a Moravu, je plánována již od roku
1963 jako dálnice vedoucí v trase Hradec Králové – Litomyšl – Olomouc – Lipník nad
EVERNIA s.r.o.
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Bečvou. Začátkem 90. let byly rozestavěny první dva úseky, nyní je v provozu část Lipník
nad Bečvou – Mohelnice. Urychlená dostavba D35, především v úseku mezi Hradcem
Králové a Mohelnicí, kam patří i posuzovaný záměr, patří mezi nejvyšší priority
v současných plánech na dostavbu české dálniční sítě. Podle současně platného
harmonogramu výstavby se počítá s postupnou realizací úseků směrem od Hradce
Králové a právě hodnocený úsek Staré Město – Mohelnice má být posledním
realizovaným úsekem, který propojí celý dopravní tah. Veškeré posuzování významu a
vlivů tohoto záměru proto musí být vždy chápáno v kontextu celé dálnice D35.
(3) Charakter záměru. Záměr je liniovou dopravní komunikací, novostavbou, která je
až na koncový dvoukilometrový úsek řešena v nové trase. Je součástí strategického
dopravního tahu D35 a navazuje na úsek Opatovec – Staré Město. Navržený úsek je
projektován v kategorii D25,5/130 (100). Začíná severně od Moravské Třebové
v prostoru MÚK Staré Město – východ v km 91,1. Konec úseku se nachází jižně pod
Mohelnicí v napojení na stávající dálnici D35. Délka posuzovaného úseku je 18,9 km.
Záměr je předložen ve dvou aktivních variantách (V1, V2) s odlišným směrovým
vedením v km 98,0-100,0. Aktivní varianty jsou porovnávány s nulovou variantou (V0),
kterou představuje současná silnice I/35.
(4) Zdůvodnění potřebnosti záměru. Zdůvodnění záměru vyplývá ze skutečnosti, že
navrhovaná silnice bude plnit dopravní funkce na evropské, vnitrostátní, regionální i
lokální úrovni. V evropském kontextu je záměr součástí transevropské dopravní sítě
TEN-T. Ve vnitrostátním kontextu náleží k silnici I/35, která prochází prakticky celou ČR
ve směru severozápad (hranice s Polskem) – severovýchod (hranice se Slovenskem).
Realizací záměru dojde k dokončení D35 mezi Olomoucí a Hradcem Králové, a tím i
k realizaci kapacitního silničního spojení mezi Prahou a dalšími částmi Čech a střední a
severní Moravou. Absence této silnice je citelná již desítky let. V regionálním měřítku se
jedná o řešení vazeb mezi Olomouckým a Pardubickým krajem, především v úseku
Mohelnice – Moravská Třebová (Svitavy).
(5) Základní technické parametry. Hodnocené varianty jsou z převážné části vedeny ve
stejné trase (cca 90 % délky je společné). Liší se pouze v dílčím úseku v prostoru MÚK
Maletín v km 98,0-100,0. Základní technické parametry jsou v následující tabulce.
Tabulka 2: Základní technické parametry variant
délka trasy (km)
počet jízdních pruhů
kategorie komunikace
počet MÚK
počet velkých mostů délky ≥ 100 m
počet tunelů
trvalý zábor ZPF (ha)
trvalý zábor PUPFL (ha)
násypy (m3)
výkopy (m3)
výroby z tunelu (m3)

V1
18,9
2+2
D25,5/130 (100)
4
5
1
92,1
21,01
1 871 158
2 086 265
209 000

V2
18,8
2+2
D25,5/130 (100)
4
5
1
92,93
19,91
1 920 260
2 002 065
209 000

(6) Varianta V0. Nulová varianta vychází z města Moravská Třebová, křižuje
plánovanou dálnici D43 a pokračuje dále směrem k Mohelnici většinou lesními
komplexy, okrajově kolem obcí Gruna (část Žipotín) a Mohelnice (části obce Studená
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Loučka a Podolí). Jedná se o dvoupruhové uspořádání v kategorii S11,5 se stoupacími a
klesajícími pruhy.
(7) Varianta V1. V začátku úseku navazuje trasa na úsek D35 Opatovec – Staré Město. V
km 91,830 je navržena MÚK Staré Město – východ. Mezi km 92,9 až km 95,6 je trasa
vedena lesním komplexem mezi vrchy Bučina a Vysoký s tím, že směřuje na východ
směrem k obci Krchleby a je vedena severně od obce Maletín ve vzdálenosti cca 6501150 m od okraje obce a zasahuje částečně do lesního porostu severně od kopce Skalník.
Severně od lokality Javoří se trasa stáčí na jihovýchod do souběhu se silnicí III/31521
směrem k Mohelnici. V tomto místě, tj. mezi km 98,0-100,0, je trasa navržena ve dvou
variantách. Varianta V1 je s jedním směrovým obloukem o poloměru 1250 m. Od km
100,0 trasa klesá směrem k Mohelnici a je vedena jižně od obcí Krchleby a Řepová podél
zalesněného okraje vrchu Obora, kříží silnici III/31522 mezi Řepovou a Mírovem a je
vedena severovýchodním obchvatem kolem Křemačova v minimální vzdálenosti od
okrajové zástavby obce cca 220 m. Trasa je vedena kolem Křemačovského rybníka, kříží
stávající silnici I/35 na západním okraji Mohelnice v lokalitě Horní Válce a je napojena
do přímého úseku stávající trasy D35 směrem na Olomouc na jihozápadním okraji
Mohelnice.
(8) Varianta V2. Varianta V2 je v rozdílném úseku složená ze dvou směrových
stejnosměrných oblouků o poloměrech 2 500 m a 2 000 m s mezipřímou. Jinak je popis
trasy shodný s variantou V1 (viz výše).
(9) Navazující stavby. Pro hodnocení záměru jsou důležité především dvě navazující
stavby: (a) úsek D35 Opatovec – Staré Město. Z hlediska vlivu na obyvatelstvo je zcela
zásadní etapizace výstavby. Po dokončení úseku Opatovec – Staré Město je třeba zajistit
odpovídající kapacitní převedení dopravy od Hradce Králové na páteřní síť. Rozptýlení
dopravy po silnících II. a III. tříd navazujících na MÚK Staré Město je nepřijatelné.
Existují tři základní řešení: (i) současné zprovoznění úseku Staré Město – Mohelnice (tj.
hodnocený záměr), (ii) realizace D43, (iii) realizace samostatného přivaděče mezi MÚK
Staré Město a stávající silnicí I/35 (napojení u Borušova). Podle současných
předpokladů nejsou varianty (i) a (ii) reálné, a proto je připravována varianta (iii). (b)
dálnice D43 Brno – Staré Město, která bude v budoucnosti zajišťovat propojení dálnic D1
a D35.
(10) Dopravní intenzity. Intenzita dopravy představuje základní vstupní parametr pro
hodnocení vlivu pozemní komunikace na životní prostředí. V dokumentaci se vycházelo
z dopravních modelů zpracovaných firmou AF-Citiplan pro dálnice D35 a navazující
dopravní síť. Výhledově byly hodnoceny časové horizonty 2030 a 2040 v několika
scénářích rozvoje komunikační sítě. Plánované intenzity dopravy v roce 2040 se bez
realizace D43 pohybují na D35 v rozmezí 30 tis. vozidel/den, s realizací D43 kolem 37
tis. vozidel/den. K zásadnímu poklesu dojde na stávající I/35 (po zprovoznění záměru
budou intenzity v rozmezí 2-4 tis. vozidel/den).

Z ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
(11) Popis zájmového území. Záměr prochází různorodou krajinou, kterou lze rozdělit
na tři základní části, které se významně liší, což se odráží i v řadě hodnocení na přírodní
prvky životního prostředí. Počáteční, západní část (km 91-93) se nachází v otevřené
polní krajině Lanškrounské kotliny. Střední část (km 93-104) prochází členitým terénem
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pestrou mozaikovitou krajinou Maletínské vrchoviny, kde se střídají plochy zemědělské
(převážně orné) půdy, lesy a nivy potoků v zaříznutých údolích. Závěrečná, východní
část (km 104-110) prochází Mohelnickou brázdou, která je součástí Hornomoravského
úvalu a převažují zde rozsáhlé plochy intenzivně obhospodařované orné půdy. Koridor
se pokud možno vyhýbá zastavěným územím.
Záměr se nachází v povodí řeky Moravy, kříží několik menších vodních toků, např.
Mírovka, Řepovský potok aj. Okrajově na konci úseku prochází CHOPAV Kvartér řeky
Moravy. V zájmovém území se nenachází žádná zvláště chráněná území podle zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, ani území soustavy Natura 2000. Trasa několikrát kříží
prvky ÚSES a dostává se do kontaktu s významnými krajinnými prvky ze zákona (lesy,
vodní toky). Z hlediska horninového prostředí se záměr dostává do kontaktu s jedním
poddolovaným územím (Křemačov 1).
(12) Administrativní členění. Zájmové území se nachází na území dvou krajů:
Pardubického (cca km 91,1-94,4) a Olomouckého (cca km 94,4-110,0). V Pardubickém
kraji se záměr dotýká 3 obcí: Staré Město, Dětřichov u Moravské Třebové a Borušov.
V Olomouckém kraji se záměr dotýká 5 obcí: Maletín, Krchleby, Mírov, Mohelnice,
Loštice.

V LIVY NA JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vlivy na obyvatelstvo
(13) Rozdělení vlivů na obyvatele. Obyvatelstvo vystupuje při hodnocení záměru v řadě
vzájemně se prolínajících rolích. Rozlišit je třeba 4 základní: (i) residenti v okolí
současné trasy, (ii) residenti u navrhovaných variant, (iii) řidiči využívající trasu, (iv)
ostatní uživatelé území. Za základní jsou z hlediska vlivů na životní prostředí považováni
rezidenti, ostatní kategorie jsou doplňkové. Záměr působí na rezidenty (a) hlukem, (b)
imisemi chemických látek, (c) narušením faktorů pohody, (d) rizikem dopravní nehody z
hlediska chodce, (e) dělícím efektem.
(14) Vliv na residenty u současné silnice. Hodnocení je třeba rozdělit na posouzení
současného stavu a stavu po realizaci jedné z navržených variant. Současná silnice I/35
prochází relativně málo osídleným územím a dotýká se pouze okrajově několika obcí.
V případě nerealizace záměru by ale prognózovaný nárůst dopravy vedl postupně
k neúnosné dopravní a bezpečnostní situaci a překračování hygienických limitů. Naopak
po realizaci záměru zde bude intenzita dopravy velmi nízká.
(15) Vliv na rezidenty u nových variant. Základním pozitivem obou navržených variant
je, že se vyhýbají souvislé zástavbě. Proto jsou vlivy na obyvatelstvo nízké. V úsecích, kde
se trasa přibližuje k okrajovým částem obcí Řepov, Křemačov, Horní a Dolní Krčmy jsou
navrženy protihlukové clony, které zajistí plnění hygienických limitů. Rovněž limity
imisí budou splněny. Značná členitost terénu, především ve střední části zajišťuje jen
omezený vizuální kontakt obyvatel s trasou. V místech větší exponovanosti jsou
navrženy ochranné vegetační pásy. To vše přispívá k celkově malému narušení faktorů
pohody.
(16) Vliv na obyvatelstvo během výstavby. Podrobně je tento vliv řešen až ve fázi
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. V této etapě při rozhodování lze jako
pomocná kritéria použít (i) vzdálenost obytné zástavby od trasy, (ii) celkové množství
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zemních prací, ze kterých vyplývá nutnost převozu materiálu, (iii) investiční náklady,
které reprezentují technickou náročnost výstavby, včetně přepravy materiálu. Z těchto
hledisek jsou obě varianty prakticky rovnocenné, mírně lepší je varianta V2. Vzhledem
k dostatečné vzdálenosti sídel od záměru nelze očekávat velký negativní dopad při
výstavbě.
(17) Vliv na řidiče a další účastníky silničního provozu. Realizace záměru bude mít
jednoznačně pozitivní dopad na bezpečnost pro řidiče i další účastníky silničního
provozu. Z hlediska vlivu na zdraví obyvatel je důležitým parametrem riziko dopravních
nehod, které se liší na různých typech komunikací. Ve vztahu k dopravnímu výkonu je
provoz na kapacitních silnicích s omezeným přístupem bezpečnější než na běžných
silnicích I. třídy. Provoz na dálnici bude zcela oddělen od pohybu chodců a cyklistů a
bude tak eliminováno riziko dopravních nehod s nimi.
Vlivy na ovzduší a klima
(18) Na základě výsledků Rozptylové studie je možné konstatovat, že imisní příspěvky
posuzované automobilové dopravy budou nízké, maximálně na úrovni jednotek procent
příslušných imisních limitů. V Mohelnici a blízkém okolí (obec Újezd) je již v současné
době doprava po dálnici D35 přítomná, záměr vedení komunikace v nové trase zde
imisní situaci nezhorší. Naopak, vzhledem k tomu, že trasu komunikace v její severní
části částečně oddálí od zástavby města Mohelnice, do jisté míry sníží imisní zátěž této
části města.
Vliv na klima bude pouze lokálního charakteru, na běžné úrovni daného typu stavby.
Vlivy na vodu
(19) Vliv na povrchové vody. Vliv záměru na povrchové toky je v obou variantách na
standardní úrovni běžné pro daný typ komunikace. Systém odvodnění záměru je v celé
trase řešen svedením srážkových vod ze zpevněných ploch do kanalizace a následně
jejich zadržením v havarijních zařízeních (dešťové usazovací nádrže s odlučovačem
ropných látek). Minimalizace zásahů do průtokových i kvalitativních poměrů je řešitelná
navrženými technickými opatřeními.
(20) Vliv na podzemní vody. Z hlediska vlivu na podzemní vody se v oblasti nachází
Chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod (záměr jí prochází okrajově na
konci trasy v km 108,6-KÚ), což není limitujícím faktorem, a ochranné pásmo vodního
zdroje. Záměr nelikviduje žádný vodní zdroj, nezasahuje do OPVZ I. stupně. Záměr ve
variantě V2 prochází po okraji OPVZ II. stupně (prostor MÚK Maletín). Celkově žádná
z variant nemá zásadní vliv na ochranu podzemních vod.
Vlivy na půdu
(21) Zábor půdy. Celkový zábor půdy je dán délkou trasy, šířkovým uspořádáním,
technickým řešením a geomorfologií terénu. Vliv záměru na ZPF je možné hodnotit jako
středně významný, rozsah záboru odpovídá danému typu stavby. Trvalý zábor ZPF je
stanoven na 92,1 ha ve variantě V1, 92,93 ha ve variantě V2. Trvalý zábor PUPFL je
stanoven ve variantě V1 na 21,01 ha, ve variantě V2 na 19,91 ha. Celkově vliv na PUPFL
je možné považovat za přijatelný, nedojde k významné destabilizaci lesních porostů,
které jsou v trase dálnice relativně stabilní s nízkou zranitelností.
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(22) Kvalita půdy. V trvalém záboru ZPF se nachází půdy všech kategorií ochrany, což
vyplývá z charakteru území, kterým trasa prochází. Především v koncovém úseku vede
trasa oblastí Hornomoravského úvalu s vysoce kvalitními půdami, kterým se v okolí
Mohelnice nelze vyhnout. Půdy 1. třídy ochrany tak tvoří cca 18 % záboru, 2. třídy cca
39 %. Ve střední části na Maletínské vrchovině jsou zastoupeny především půdy střední
a nižší kvality. Jejich celkové zastoupení je cca 43 %. Vzhledem ke krátkému rozdílnému
úseku se varianty mezi sebou příliš neliší, varianta V1 zabírá cca o 1 ha nejkvalitnějších
půd více než varianta V2.
(23) Riziko půdní eroze. Riziko půdní eroze se na silničním tělese zvyšuje u vysokých
násypů a zářezů. Při dodržení navržených protierozních opatření bude na úrovni běžné
pro daný typ stavby.
Vlivy na horninové prostředí
(24) Vlivy záměru na horninové prostředí je možné označit jako malé. Na území se
nenacházejí žádné zdroje nerostných surovin, dobývací prostory ani sesuvy půd. Vliv na
poddolované území Křemačov 1 je pouze okrajový. Jeho přítomnost bude třeba
zohlednit při umístění mostních pilířů.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
(25) Skladba převažujících biotopů. Podstatná část posuzované trasy je tvořena
rozsáhlými poli, tj. biotopy antropogenně velmi silně ovlivněnými a přírodně málo
cennými. Celkem zahrnují pole a zahrádky cca 10,1 km, což představuje více jak 50 %
z celkové délky trasy. Lesní porosty jsou druhým významně zastoupeným biotopem,
zoologicky cennějším než pole, nacházejí se na cca 4,8 km trasy (cca 25 %). Louky,
většinou kulturní a intenzívně obhospodařované, jsou v trase zastoupeny v cca 3,5 km
(18,5 % trasy). Nejvýznamnější vodní plochou je rybník u Maletína v těsné blízkosti
trasy. Vodní toky jsou překonávány dostatečně dlouhými mosty.
(26) Fauna. Záměr prochází územím, které je z hlediska výskytu fauny středně
významné. V širším kontextu se nejedná o typicky cenné přírodní území s ekologicky
hodnotnými biotopy, spíše se jedná o fragmenty biotopů cennější v místním kontextu
antropogenně ovlivněné, převážně zemědělské krajiny. Podstatná část trasy je vedena
po rozsáhlých plochách orné půdy, které mají z hlediska fauny a obecně i biodiverzity
velice omezený význam. Vyskytují se zde chráněné druhy, nejedná se však o druhy
vázané konkrétně na specifický biotop, který je v daném území ojedinělý nebo vzácný.
Cennější fauna je vázána na lesní porosty a nivy vodních toků, vlivy jsou zde
minimalizovány technickými opatřeními (v lesním komplexu je trasa vedena dlouhým
tunelem, vodní toky jsou přemostěny velkými mosty). Cennější biotopy byly
identifikovány, jsou popsány v dokumentaci jako podklad pro ochranná opatření
v dalších stupních projektové dokumentace.
Důležité je rovněž řešení bariérového efektu dálnice a migrace živočichů. Trasa kříží
dálkové migrační koridory a další migračně významné cesty, pozitivem je převedení
těchto lokalit tunelem a dostatečně velkými mostními objekty. Celkově je na trase
dostatek migračních objektů a trasa bude nadstandardně prostupná pro všechny
dotčené kategorie živočichů. Dalším důležitým opatřením k minimalizaci mortality
živočichů je navržené oplocení celé trasy. Kombinace migračních objektů a oplocení je
optimálním řešením jak mortality, tak fragmentačního účinku.
EVERNIA s.r.o.

strana 13

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

(27) Flóra. Celkově je možné konstatovat, že vliv stavby na květenu a vegetaci území
(resp. biotopy) bude středně významný. V některých lokalitách dojde k zániku
významné části přírodních biotopů či lokalit významnější květeny, zpravidla ale budou
dotčeny jen části těchto biotopů, někdy i relativně malé. Žádný z přírodních biotopů
v trase přitom nelze považovat za skutečně hodnotný v širším než lokálním měřítku.
Závažnost vlivu je významně snížena skutečností, že v trase převažuje orná půda a ve
zbylé části území se nacházejí většinou méně hodnotné biotopy. Negativní dopad na
některé významnější lokality je snížen přemostěním, vliv na lesy v západní části trasy je
omezen tunelem o délce 1100 metrů. Skutečně cenné botanické lokality se ve
sledovaném území nevyskytují, stejně jako zde nebyl zjištěn výskyt vzácné květeny.
Záměrem nebudou rovněž dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin.
(28) Zájmové prvky ochrany přírody. Záměr neovlivní zvláště chráněné části přírody,
tedy zvláště chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb., ani území soustavy Natura
2000, a to ani nepřímým způsobem. Poměrně výrazný je zásah do lesa, který je současně
významným krajinným prvkem „ze zákona“. Zábor lesa v západní části trasy bude
zmírněn realizací 1100 m dlouhého tunelu. Významnější bude rovněž zásah do údolní
nivy Mírovky u Křemačova. Trasa kříží několik biokoridorů, vč. jednoho nadregionálního
biokoridoru, jehož funkce nebude ovlivněna, protože trasa je v prostoru křížení vedena
v tunelu, na který navazuje velký most. Navržená trasa nekoliduje s žádnými biocentry.
Záměr se nedostává do kontaktu s žádnými památnými stromy.
Vlivy na krajinu
(29) Vliv na krajinný ráz. Záměr otevírá nový dopravní koridor v území, které není
dosud významně fragmentované dopravou. Na začátku a na konci úseku prochází
otevřenou mírně zvlněnou zemědělskou krajinou s poměrně malým zastoupením
přírodních prvků. Nicméně vzhledem k charakteru krajiny a nízké výškové členitosti lze
předpokládat, že trasa záměru bude v těchto úsecích dobře patrná a bude představovat
určitý kontrast v porovnání s okolní krajinou. Ve střední části má krajina významně
členitý reliéf a jsou zde zastoupeny přírodní prvky. Jedná se krajinu harmonickou,
maloplošné struktury se zemědělským charakterem. Zde dojde realizací stavby
k poměrně silnému ovlivnění krajinného rázu a k minimalizaci tohoto vlivu bude třeba
realizovat vhodné vegetační úpravy jak vlastního tělesa komunikace, tak i výsadby
v krajinných prvcích navazujících na záměr. Celkově je možné konstatovat, že záměr je
navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocen jako
přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
(30) Vliv na fragmentaci krajiny. Záměr má reálný negativní vliv na fragmentaci
krajiny, protože je veden v novém dopravním koridoru v dosud dopravou málo zasažené
krajině. Tato skutečnost je druhou stranou mince ve snaze vést dálnici v dostatečné
vzdálenosti od osídlení. Celkové umístění záměru je dané koncepcí vedení celé dálnice
D35 zakotvené v Politice územního rozvoje ČR a v Zásadách územního rozvoje
Olomouckého a Pardubického kraje.
Vliv na kulturní a archeologické památky
(31) Kulturní památky ani archeologické lokality nejsou záměrem přímo dotčeny. Záměr
se nedostává do kontaktu s žádnou památkovou rezervací ani památkovou zónou.
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Z hlediska archeologické významnosti spadá do kategorie UAN III, která zahrnuje
většinu území ČR.

R OZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
(32) Problémové úseky. U jednotlivých složek životního prostředí byla identifikována
problémová místa, ve kterých hrozí potenciální negativní vliv záměru a kterým musí být
při následném upřesnění navržených opatření věnována v dalším stupni PD zvýšená
pozornost. Lokality, kde dochází na menším prostoru ke kumulaci problémových míst,
byla označena jako problémové úseky. Při optimalizaci záměru v těchto úsecích je
nebytné zabývat se jednotlivými složkami ŽP nikoliv izolovaně, ale zohlednit jejich
vzájemné prostorové a funkční vztahy. Přehled problémových úseků je v následující
tabulce.
Tabulka 3: Přehled problémových úseků
č.

V1

V2

91,2-92,4

91,2-92,4

odvodnění, krajinný ráz

2

pracovní
název
MÚK
Staré
Město – východ
Starý Maletín

93,0-94,5

93,0-94,5

3

Jahodnice

95,7-96,2

95,7-96,2

4

MÚK Maletín

97,6-99,9

5

Řepová

97,6100,0
101,7103,3

6

MÚK
Mohelnice –
sever

105,6106,6

105,5106,5

odvodnění, fauna – dálkový migrační koridor, ÚSES,
krajinný ráz
odvodnění, fauna – migrace obojživelníků, krajinný
ráz
obyvatelstvo (hluk, faktory pohody), odvodnění, fauna
– dálkový migrační koridor, krajinný ráz
obyvatelstvo (hluk, emise, faktory pohody),
odvodnění, fauna – dálkový migrační koridor, migrace
obojživelníků,
ÚSES
–
kolize
s regionálním
biokoridorem, krajinný ráz
obyvatelstvo, půda, odvodnění, krajinný ráz

1

101,6103,2

charakteristika – kumulace problémových míst

N ÁVRHY NA OPATŘENÍ K MINIMALIZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU
(33) Upřesnění podkladových materiálů pro dokumentaci pro územní rozhodnutí
(DÚR). Při zpracování DÚR dochází ke standardnímu upřesnění dosud zpracovaných
podkladů, především ve vazbě na vydané stanovisko. V následujícím přehledu je uveden
přehled specializovaných studií a podkladových materiálů, které by měly být
zpracovány v rámci DÚR: (a) plán organizace výstavby, (b) aktualizovaný dopravní
model, (c) aktualizovaná akustická studie, (d) aktualizovaná rozptylová studie, (e)
hydrogeologický a hydrologický průzkum, (f) projekt odvodnění komunikace, (g)
detailní migrační studie, (h) dendrologický průzkum, (i) projekt vegetačních úprav, (j)
předběžný archeologický průzkum, (k) plán monitoringu vlivu stavby na životní
prostředí, (l) plán odpadového hospodářství.
(34) Navržená technická opatření. Dokumentace EIA klade velký důraz na konkrétní
návrhy opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci všech významných
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí. Jednotlivá navržená opatření jsou pro
jednotlivé složky životního prostředí uvedena v příslušných kapitolách.

EVERNIA s.r.o.

strana 15

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

P OROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
(35) Vzájemné porovnání aktivních variant. Záměr byl předložen ve dvou aktivních
variantách (V1, V2) lišících se směrovým vedením trasy pouze v krátkém
dvoukilometrovém úseku (v km 98,0-100,0). Obě varianty jsou z hlediska vlivů na
životní prostředí přijatelné a prakticky rovnocenné. Varianta V2 nepatrně zkracuje
celkovou délku trasy, tím snižuje i celkový zábor půdy, zasahuje méně do lesa a více se
vzdaluje od osídlení. Z tohoto pohledu se tedy jeví jako částečně vhodnější. Rozdíly jsou
ale natolik malé, že nemohou být rozhodujícím kritériem. Při konečném výběru je tedy
možné zohlednit i další (dopravní, technická, ekonomická a územní) kritéria.
(36) Vzájemné srovnání aktivních variant a varianty nulové. Současný stav na
stávající silnici I/35 není z dopravního hlediska dlouhodobě únosný. Stávající silnice
I/35 přímo neprochází žádnou obcí, nicméně provoz na ní negativně ovlivňuje zástavbu
v obcích Koclířov, Moravská Třebová, Linhartice, Gruna (část Žipotín) a Mohelnice (část
Studená Loučka). Pro obyvatele těchto obcí je nejhorší variantou varianta nulová.
Při celkovém zhodnocení všech vlivů na zdraví obyvatel a životní prostředí lze
považovat realizaci aktivních variant za pozitivní. Tento závěr je v souladu s koncepcí
územního plánování na celostátní i krajské úrovni, který s realizací kapacitní silnice
v tomto koridoru počítá.

Z ÁVĚR
(37) Předmětem Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění, je záměr výstavby dálnice D35 v úseku Staré
Město – Mohelnice. Záměr je součástí dopravního tahu dálnice D35, která má zcela
zásadní význam v rámci celostátní i mezinárodní dopravní sítě.
(38) V dokumentaci byly komplexně zhodnoceny vlivy záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí, včetně vlivů přímých, nepřímých, kumulativních a synergických.
Z provedeného hodnocení vyplývají následující základní závěry:
a) Pozitivní přínos záměru. Podle současného harmonogramu výstavby bude realizací
hodnoceného úseku Staré Město – Mohelnice dokončen celý dopravní tah mezi Hradcem
Králové a Olomoucí a bude tak zajištěno dálniční spojení Prahy a dalších částí Čech se
střední a severní Moravou. Absence takového kapacitního spojení je citelná již desítky
let. Realizací záměru dojde rovněž ke zlepšení dopravní situace v dotčené oblasti a
celkově ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Bez realizace záměru se při
zvyšujících intenzitách dopravy stane situace na stávající silnici I/35 postupně
neúnosnou.
b) Celková přijatelnost záměru. Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat,
že u obou hodnocených aktivních variant nebyly nalezeny žádné skutečnosti, které by
zásadně limitovaly realizaci záměru. Nebyly identifikovány mimořádné zásahy do
životního prostředí nad běžný rámec typický pro stavby daného typu. Při dodržení
navrhovaných opatření lze předpokládat, že negativní dopady na životní prostředí
budou na přijatelné úrovni a budou splněny platné hygienické limity. Negativní dopady
budou výrazně kompenzovány pozitivními přínosy.
Záměr lze doporučit realizaci.

EVERNIA s.r.o.
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ÚVOD
Předkládaná zpráva je Dokumentací ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“) k záměru „Dálnice D35
v úseku Staré Město – Mohelnice“. Záměr spadá do posouzení podle přílohy č. 1
citovaného zákona, kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), bod 9.3 –
Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a pozemních komunikací, které mohou být
označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu1“.
Dokumentace je výsledkem přepracování, které bylo požadováno Ministerstvem
životního prostředí v roce 2012.
Dálnice D35 má základní strategickou úlohu v dálniční a silniční síti ČR. Představuje tzv.
severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. V současné době jsou v provozu pouze
některé vzájemně nepropojené části. Urychlená dostavba D35, především v úseku mezi
Hradcem Králové a Mohelnicí představuje prioritu v současných plánech na dostavbu
české dálniční sítě.
Záměr je předložen ve dvou aktivních variantách lišících se směrovým vedením ve
dvoukilometrovém úseku. Celková délka záměru je přes 18 kilometrů. Základním
technickým podkladem pro zpracování dokumentace je technická studie „D35 Staré
Město – Mohelnice – doplnění podkladů pro přepracování dokumentace EIA“
zpracovaná firmou VALBEK spol. s r.o.
Zpracovatelem dokumentace je firma EVERNIA s.r.o. Liberec, oprávněnou osobou podle
zákona je Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že novou kategorizací komunikací České republiky
platnou od 1. 1. 2016 došlo k přejmenování rychlostní silnice R35 v hodnoceném úseku
na dálnici D35. Z tohoto důvodu je ve veškerých materiálech používáno již nové
označení D35, přičemž vlastní rozsah a definice úseku se neliší od R35 v rámci předchozí
přípravy EIA.

1

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

EVERNIA s.r.o.
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METODIKA
Posuzování vlivů na životní prostředí je multidisciplinární záležitost a hodnocení
dopadů na jednotlivé složky životního prostředí probíhá podle oborových metodik,
které jsou uváděny u jednotlivých kapitol. Přesto se zde ale vyskytují některé společné
principy a postupy, které považujeme za potřebné uvést a vysvětlit. V následující části
jsou popsány:
 definice vybraných pojmů,
 kategorizace vlivů na životní prostředí,
 rámcová stupnice pro celkové hodnocení vlivu,
 struktura kapitol v části D.I.
(I) Definice vybraných pojmů
 Záměr = výstavba pozemní komunikace, která je předmětem předkládaného
hodnocení podle zákona. V tomto případě se jedná o dálnici D35 v úseku Staré Město
– Mohelnice. Rozsah a technické parametry záměru jsou definovány v kap. B.I. Dále je
při popisech vlivů používán pracovní pojem „záměr“.


Složka životního prostředí = část životního prostředí definovaná na základě
prostorových a funkčních vlastností. Z řady různých kategorizací životního prostředí
je používáno členění dané osnovou Dokumentace EIA v příloze č. 4 zákona, kde je
v kap. D.I vymezeno 9 základních složek životního prostředí:
(1) Obyvatelstvo
(2) Ovzduší a klima
(3) Hluková situace (event. další fyzikální a biologické charakteristiky)
(4) Voda (povrchová a podzemní)
(5) Půda
(6) Horninové prostředí a přírodní zdroje
(7) Biota (flóra, fauna a ekosystémy)
(8) Krajina
(9) Hmotný majetek a kulturní památky
Složky životního prostředí se dále dělí na dílčí části – podsložky (např. povrchové a
podzemní vody, půdy zemědělské, lesní a ostatní) a dále na objekty.



Objekt životního prostředí = konkrétní prostorově definovaný útvar složky
životního prostředí, který je posuzován z hlediska možného ovlivnění záměrem.
Např. obec, biocentrum, chráněné ložiskové území, vodní tok, archeologické
naleziště. Objekt životního prostředí lze vymezit na mapě a představuje útvar, který
je možné z hlediska polohy a funkce jednoznačně charakterizovat.



Základní impakty záměru na složky životního prostředí – jedná se o základní
obecné vlivy výstavby a provozu záměru, které mohou potenciálně ovlivnit objekty
životního prostředí. Vymezeny jsou následující základní impakty:
(A) likvidace objektu – fyzická, případně funkční likvidace
(B) změna přírodních podmínek
(C) dělící efekt – rozdělení objektu záměrem na dílčí části
(D) hluk

EVERNIA s.r.o.
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(E) emise (plynných látek)
(F) vody z vozovky
(G) pevné odpady – zeminy přemísťované při záměru
(H) další impakty specifické pro určité složky


Zájmové území = vymezená část území v okolí záměru, která je posuzována ve vazbě
na záměr. Velikost zájmového území se pro jednotlivé složky životního prostředí
může lišit. Pokud není uvedeno jinak, je zájmovým územím koridor o šířce 500 m na
každou stranu od osy hodnocené komunikace. V oddílu C (Hodnocení současného
stavu) jsou v ilustračních mapách uváděny i objekty životního prostředí mimo
zájmové území. Je to z důvodu větší přehlednosti a lepší orientace v širších vazbách,
ale neznamená to, že záměr má na všechny tyto objekty nějaký vliv.



Problémové místo = lokalita nebo menší část úseku, kde lze pro některou složku
životního prostředí očekávat negativní vliv záměru. Problémovým místům je třeba
věnovat zvýšenou pozornost v další fázi přípravy, zejména při detailním
rozpracování navržených opatření.



Problémový úsek = dílčí část záměru, ve které se kumulují problémová místa
jednotlivých složek životního prostředí a kde k řešení musí být přistupováno
komplexně z pohledu všech potenciálních negativních vlivů.

(II) Kategorizace vlivů na životní prostředí
Vlivy záměru na životní prostředí lze klasifikovat z různých hledisek, přičemž celkové
hodnocení je vždy maticí vzniklou kombinací jednotlivých možností. V následující
tabulce je uvedena obecná klasifikace vlivů na životní prostředí podle 7 hledisek (A-G).
Všechna tato hlediska jsou při hodnocení jednotlivých vlivů zvažována. Jejich konkrétní
popis v textu je uváděn tam, kde je určité hledisko pro danou složku životního prostředí
významné.
Tabulka 4: Obecná klasifikace vlivů záměru na životní prostředí
hlavní hlediska
A.
Fáze realizace

1. příprava
2. výstavba
3. provoz
4. likvidace

B.
Způsob interakce

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

C.
Vratnost děje

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

D.
Doba trvání

1. chvilkové
2. krátkodobé

EVERNIA s.r.o.

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
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní
struktury a funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém
vrátit do původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí
být obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je
prokazatelný
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Pravděpodobnost
výskytu

F.
Součinnost
s jinými vlivy

G.
Velikost vlivu

Dokumentace EIA

3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo pravd.

časovou jednotkou je rok
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
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
při působení více faktorů se celkový účinek se zvyšuje, při
(synergický)
součtu účinků se jedná o kumulaci, při násobku účinku jde
o synergismus
1. přímá kvantifikace stanovení číselných indikátorů (např. počet dotčených
objektů, koncentrace látek v prostředí, ekvivalentní
hladina hluku)
2. odhadová stupnice semikvantitativní stupnice, (většinou o třech až sedmi
členech), vychází z multikriteriálního hodnocení staveb a
činností

(III) Rámcová stupnice pro celkové hodnocení vlivů
V procesu EIA se posuzuje vliv záměru (nebo variant či dílčího impaktu) na složky
životního prostředí (nebo dílčí složky, či objekty) různými postupy a je vyjadřován
většinou slovním popisem. Ten nemusí být u jednotlivých hodnotitelů vždy stejný a
jednoznačný. Proto je pro konečné vyhodnocení nezbytné tyto přístupy sjednotit a
formalizovat.
V rámci této dokumentace byla pro tento účel zvolena 7-členná semikvantitativní
stupnice definovaná v následující tabulce. Stupnice je symetrická a umožňuje postihnout
pozitivní, neutrální i negativní vlivy záměru. V těch případech, kdy pozitivní vliv záměru
na danou složku nelze očekávat, je možné z praktického hlediska pozitivní stupně
vynechat a používat pouze 4-člennou stupnici /0, -1, -2, -3/.
Tabulka 5: Stupnice celkového hodnocení vlivu záměru na složku ŽP
kategorie

symbol

pozitivní
vliv

/+3/

míra
vlivu
velký

/+2/

střední

/+1/

malý

neutrální
vliv

/0/

žádný

negativní
vliv

/-1/

malý

EVERNIA s.r.o.

charakteristika

barva

Jednoznačně vysoce pozitivní vliv, který prokazatelně
a výrazně zlepšuje stav dané složky. Jedná se o
skutečnost důležitou pro konečné rozhodování o
záměru.
Záměr má reálný pozitivní vliv, který prokazatelně
zlepšuje stav dané složky. Odpovídá běžnému vlivu
daného typu záměru.
Záměr má dílčí pozitivní vliv na hranici
prokazatelnosti, nebo se jedná pouze o potenciál
k pozitivnímu vlivu. Nejedná se o zásadní
rozhodovací kritérium.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv, ani pozitivní,
ani negativní. Objekt leží mimo reálný dosah záměru,
nebo je vliv zanedbatelný.
Záměr má velmi omezený nevýznamný negativní vliv,
na hranici prokazatelnosti. Nebo se jedná pouze o

tmavě
modrá
světle
modrá
tyrkysová
zelená
žlutá
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/-2/

střední

/-3/

velký
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potenciál k negativnímu vlivu. Není třeba přijímat
žádná opatření.
Záměr má reálný negativní vliv, který odpovídá
běžnému vlivu u daného typu záměrů. Je třeba hledat
a přijímat minimalizační a kompenzační opatření.
Vysoce negativní vliv, který může vést ke
znehodnocení nebo likvidaci dané složky. Zásadně
ovlivňuje celkovou přijatelnost záměru. Záměr je
přijatelný pouze za mimořádných opatření.

oranžová
červená

Hodnocení podle semikvantitativní stupnice je používáno především v celkových
přehledech a porovnávání variant. Rovněž je použita i při závěrečném formalizovaném
hodnocení vlivu variant na životní prostředí ve formě tzv. rozhodovacího stromu.
Metodika rozhodovacího stromu je definována v Technických podmínkách Ministerstva
dopravy ČR č. 181 "Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby" (2006).
(IV) Struktura kapitol v části D.I: Komplexní charakteristika a hodnocení
vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
Každá složka životního prostředí (celkem 9) je hodnocena v samostatné kapitole, která
je dělena podle jednotného členění:
 Obecné vlivy dopravy dopravních staveb: tabulkovou formou jsou v úvodu
kapitoly popsány obecné potenciální vlivy dopravních staveb na danou složku
životního prostředí. Ty potom tvoří základní osnovu členění kapitoly. To, zda se daný
obecný vliv u hodnoceného záměru vyskytuje či ne a v jaké míře, je předmětem
posouzení v dalších částech kapitoly.
 Hodnocení vlivů záměru: jedná se o jádro kapitoly, kde jsou popsány konkrétní
vlivy záměru. Kromě slovního hodnocení je zařazeno i hodnocení formou stupnice
podle celkové přijatelnosti (tab. výše).
 Návrh opatření: je zde uveden přehled možných opatření pro danou složku a
konkrétní navržená opatření.
 Metodika: obsahuje metodické postupy pro jednotlivé složky a vychází zejména
z oborových metodik.
 Porovnání variant.
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VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ NA DOPLNĚNÍ
DOKUMENTACE EIA
Dne 15. 3. 2012 Ministerstvo životního prostředí obdrželo dopis od zpracovatele
posudku s doporučením vrátit dokumentaci k přepracování nebo doplnění. Na základě
vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na základě doporučení
zpracovatele posudku Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad vrátilo dle
§ 9 odst. 5 zákona dokumentaci k přepracování nebo k doplnění s tím, že dokumentaci je
třeba doplnit ve vazbě na veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve
vyjádřeních k dokumentaci k tomuto záměru.
Požadavky na doplnění jsou shrnuty v dopise ze dne 16. 3. 2012 (zn. 23123/ENV/12,
přiložen v rámci přílohy č. 1) celkem ve 13 bodech, jejich přehled a vypořádání je
uvedeno v následující tabulce a podrobněji v samostatné příloze Dokumentace č. 1.
Tabulka 6: Vypořádání požadavků na doplnění Dokumentace EIA (2011)
č.
1

2

3

4
5

požadavek na doplnění dokumentace a vypořádání v dokumentaci
Znění: Dle původního požadavku zjišťovacího řízení se v přepracované nebo doplněné Dokumentaci
podrobněji věnovat problematice stávajících souvisejících liniových staveb včetně stručného
přehledu stavu příprav či realizace ostatních (zejména navazujících) úseků R35.
Vypořádání: Bylo vypořádáno. Problematika stávajících souvisejících liniových staveb je podrobně
řešena v kap. B.I.4 a v samostatné příloze č. 1. Pozornost je věnována jak stávajícím souvisejícím
liniovým stavbám, tak navazujícím úsekům D35. V tabulce je uveden přehled stavu příprav a realizace
dílčích staveb D35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice (údaje převzaty z ŘSD, 2016).
Znění: V rámci přepracované nebo doplněné Dokumentace doložit kompletní studii „Dopravně
inženýrského posouzení rychlostní silnice R35“ v řešeném úseku, a to včetně použitých vstupů do
modelu dopravy tak, aby bylo jednoznačně patrné, že vstupy použité v hlukové studii odpovídají
predikované dopravě na řešeném úseku, a to jako nejhorší možný stav.
Vypořádání: Bylo vypořádáno. Jako podklad pro hlukovou a rozptylovou studii byl použit
aktualizovaný dopravní model od firmy AF-CITYPLAN s.r.o. „Prognóza intenzit dopravy rychlostní
silnice R35 v úseku Opatovice – Mohelnice“ (2013) a „R35 v úseku Staré Město – Mohelnice,
aktualizovaný dopravní model“ (2015). Jedná se o nově zpracované, aktualizované průzkumy, na
základě současných poznatků a moderních metod.
Znění: Vypracovat komplexní hlukovou studii ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, identifikovat kritická
místa tras, hlukově vyhodnotit související vlivy MÚK Staré Město – východ, jakož i synergické
hlukové vlivy vyvolané navrhovaným vedením R35 a navrhovanými křižovatkami ve městě
Mohelnice včetně vyhodnocení hlukových dopadů souvisejících s hodnoceným záměrem na nejbližší
komunikační systém města Mohelnice; v hlukové studii přehledněji lokalizovat výpočtové body č. 1
až 12.
Vypořádání: Bylo vypořádáno. Komplexní akustická studie je součástí Dokumentace jako samostatná
příloha č. 4. V akustické studii jsou řešeny výše uvedené požadavky. Je zpracována na základě současně
platné legislativy, tedy podle nařízení vlády č. 93/2016, které nahrazuje dříve platné nařízení vlády č.
272/2011 Sb.
Znění: V rámci rozptylové studie doplnit výpočty 24 hodinového aritmetického průměru PM10.
Vypořádání: Bylo doplněno. Rozptylová studie je samostatnou přílohou Dokumentace č. 3.
Znění: V rámci vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví komplexně vyhodnotit vliv realizace záměru. U
rizika znečištění ovzduší se nezaměřovat pouze na populaci v nárůstu imisního zatížení, nýbrž
vyhodnotit i výchozí stav a celkovou změnu rizika u obyvatel zájmového území po realizaci záměru.
U vztahů expozice a účinku primárně odvozených pro PM 2,5 (vlivy na úmrtnost, dny s omezenou
aktivitou) přitom vycházet z údajů rozptylové studie pro PM 2,5. Pro hodnocení rizika hluku
vyhodnotit na základě komplexní hlukové studie počty obyvatel v expozičních pásmech celkové
hladiny hluku z dopravy a na základě tohoto podkladu provést kvantitativní vyhodnocení rizika před
a po realizaci záměru se zaměřením především na účinky nočního hluku.
Vypořádání: Bylo vypořádáno. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno jako samostatná
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příloha č. 2 Dokumentace. Ve studii jsou zohledněny uvedené požadavky.
Znění: Podrobněji doložit vstupy, na základě kterých byla v dokumentaci vytvořena tabulka trvalých
záborů zemědělského půdního fondu.
Vypořádání: V Dokumentaci jsou uvedeny aktualizované údaje jako podklad od projektanta. Výpočet
byl proveden polygonální analýzou proložením vrstvy tělesa komunikace s dalšími vrstvami (BPEJ, třídy
ochrany ZPF, pedologická mapa) v prostředí ArcGis. Je však nutné upozornit, že hodnoty jsou
konkretizovány pro současný stupeň projektové dokumentace, tedy pro technickou studii. Upřesněny
jsou standardně v dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), kde je trasa již fixována a detailně
zakreslena. Tento postup je standardní při přípravě podobných staveb.
Znění: Upřesnit rozsah záborů pozemků určených pro plnění funkcí lesa a přepokládané rozsahy
odlesnění i ve vztahu ke konkretizaci dotčení lesů dle jednotlivých kategorií lesa (vyjádřit i
rozsah/velikost zásahu do jiných kategorií lesa než lesů hospodářských, a to v souvislosti s jejich
vyznačením v mapové příloze voda, lesy, geologie) a rozsahu dotčení všech lesních typů.
Vypořádání: Bylo vypořádáno. Rozsah záborů pozemků určených pro plnění funkcí lesa byl
v Dokumentaci upřesněn, rovněž byly zohledněny dotčené lesy dle jednotlivých kategorií. Dotčeny jsou
pouze lesy hospodářské. Bylo zpracováno samostatné posouzení vlivů na PUPFL, viz příloha č. 7.
Znění: Doplnit zoologický průzkum o průzkumy v jarním až časně letním aspektu s cílem
aktualizovat databázi výskytů zvláště chráněných druhů živočichů. Průzkumy zaměřit na výskyt
obojživelníků, jejich migračních tras a reprodukčních prostorů v koridoru posuzované trasy,
průzkum bentosu v dotčených tocích (včetně ověření výskytu raků) a o průzkum skupin hmyzu
kromě bioindikačně významných epigeických skupin brouků; v rámci doplňujících průzkumů
konkretizovat zoologická data s trasou dotčených lesních pozemků včetně blízkých pramenišť, tůní,
mokřadů apod.
Vypořádání: Bylo vypořádáno. Zoologický průzkum, který je součástí Dokumentace jako samostatná
příloha č. 8 (Biologický průzkum), byl proveden v jarním i časně letním aspektu. Průzkum je svým
rozsahem nadstandardní a rovněž se detailně zaměřil na výskyt obojživelníků. Byly prozkoumány vodní
plochy v blízkosti trasy jako potenciální místa rozmnožování a také migrační cesty obojživelníků, které
jsou zakresleny v Rámcové migrační studii (příloha č. 9). Pro minimalizaci negativních vlivů na
obojživelníky jsou navržena konkrétní opatření (instalace trvalých i dočasných bariér, umístění
doplňujících rámových propustků v místech migračního tlaku aj. Ze skupin hmyzu kromě bioindikačně
významných epigeických skupin brouků byly rovněž zkoumány druhy z dalších čeledí brouků
(nosatcovití, vrubounovití, lesknáčkovití, krascovití), a také druhy z řádu blanokřídlých (mravenci,
čmeláci). Výskyt raků byl rovněž ověřen. Je možné konstatovat, že vznesené připomínky byly
v aktualizovaném zoologickém průzkumu zohledněny. Celkový rozsah biologického průzkumu byl
předem konzultován na Ministerstvu životního prostředí.
Znění: Na základě tohoto průzkumu v rámci příslušných kapitol Dokumentace konkretizovat a
propracovat vlivy na faunu (populace zvláště chráněných druhů živočichů), včetně podmínek pro
řešení migrace obojživelníků.
Vypořádání: Bylo vypořádáno. Na základě provedeného zoologického průzkumu byly konkretizovány
vlivy na faunu, jak pro jednotlivé skupiny živočichů, tak podrobně pro každého zaznamenaného zvláště
chráněného druha. Podrobněji viz příloha č. 8. Migraci obojživelníků se podrobně věnuje Rámcová
migrační studie, viz samostatná příloha č. 9. Celkem byly opatření seskupeny do 8 kategorií, viz
následující tabulka.
Znění: Konkretizovat vlivy na ekosystémy zejména o vlivy na lesní porosty jako významné krajinné
prvky i z hlediska zásahů do svahových porostů a okrajů lesních porostů s ohledem na polohu
navrhovaného koridoru trasy.
Vypořádání: Bylo vypořádáno. Vlivy na ekosystémy, s důrazem na vlivy na lesní porosty jsou podrobně
diskutovány v kap. D.I.7.3. Samostatně bylo zpracováno hodnocení vlivů na lesní porosty, viz příloha č.
7. Vlivy na VKP jsou rovněž podrobně komentovány. Bylo vypořádáno.
Znění: Doplnit hodnocení vlivů na krajinný ráz i o pohledové studie se zaměřením na kritická místa
řešeného koridoru, která jsou v příslušné mapové příloze samostatné studie krajinného rázu
zakreslena, v tomto smyslu konkretizovat vlivy zejména na přírodní charakteristiky dotčených
krajinných prostorů se zahrnutím dělícího efektu v lesních porostech a vlivy na harmonické měřítko
a vztahy v krajině.
Vypořádání: Bylo vypořádáno. Hodnocení vlivů na krajinný ráz, jako samostatná příloha
Dokumentace č. 10, zahrnuje pohledové studie (vizualizace), které byly zpracovány firmou Valbek spol.
s r.o. Jsou zde vymezena kritická místa, včetně konkrétních návrhů opatření. Vlivy zejména na přírodní
charakteristiky dotčených krajinných prostorů se zahrnutím dělícího efektu v lesních porostech a vlivy
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na harmonické měřítko a vztahy v krajině jsou ve studii podrobně vyhodnoceny a konkretizovány.
Znění: Detailněji prověřit soulad navrhované trasy s vymezeným koridorem R35 v rámci Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje. V této souvislosti v rámci vypořádání připomínek k
dokumentaci ověřit, nakolik je např. relevantní požadavek na vypracování a vyhodnocení druhé
podvarianty v km 99-105, která bude obec Řepovou obcházet po severní straně, nikoliv po jižní,
jakož i navrhované řešení napojení města Mohelnice.
Vypořádání: Trasa plánované D35 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje.
Trasa podvarianty v km 99-105 byla rovněž prověřena. Krajský úřad Olomouckého kraje vydal dne 30.
4. 2015 stanovisko, ve kterém uvádí, že podvarianta není v souladu se ZÚR Olomouckého kraje (viz
dále). Napojení města Mohelnice bylo projektantem opakovaně konzultováno se zástupci města, a
všechny relevantní požadavky byly do výsledné trasy zapracovány. Na jednání, které se konalo dne 22.
5. 2015 za účasti ŘSD ČR, Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva vnitra ČR bylo dohodnuto, že město
Mohelnice bude na dálnici D35 připojeno dvěma MÚK a to MÚK Mohelnice – sever a MÚK Mohelnice –
jih.
Znění: Vypořádat připomínky a doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve
vyjádřeních k Dokumentaci.
Vypořádání: Veškeré připomínky k Dokumentaci jsou vypořádány v samostatné příloze č. 1
Dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČ

65993390

3. Sídlo (bydliště)

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon
oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Jan Kroupa
tel.: 241 084 111

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I Základní údaje
B.II Údaje o vstupech
B.III Údaje o výstupech

B.I Z ÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
B.I.2
B.I.3
B.I.4
B.I.5
B.I.6
B.I.7
B.I.8
B.I.9

Kapacita (rozsah) záměru
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Popis technického a technologického řešení záměru
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Výčet dotčených územně samosprávných celků
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

B.I.1 NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název záměru: „Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“
Zařazení podle přílohy č. 1: Kategorie I, bod 9.3 „Novostavby, rozšiřování a přeložky
dálnic a pozemních komunikací, které mohou být označeny jako silnice pro motorová
vozidla podle zvláštního právního předpisu2“.

2

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
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B.I.2 KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Záměrem je liniová dopravní komunikace, dálnice D35 v kategorii D25,5/130 (100). Jde
o novostavbu řešenou v nové trase délky cca 19 km. Záměr je předložen ve dvou
aktivních variantách (V1, V2) lišících se v cca dvoukilometrovém úseku. Aktivní varianty
jsou porovnávány s nulovou variantou (V0), kterou představuje současná silnice I/35.
Přehled variant s uvedením plánované kapacity je uveden v následující tabulce. Geneze
vzniku variant je uvedena v kap. B.I.5, technické parametry záměru jsou podrobně
popsány v kapitole B.I.6.
Tabulka 7: Přehled, označení a kapacity hodnocených variant záměru
symbol
V0
V1

slovní označení
nulová
současná silnice
hlavní varianta

V2

podvarianta

charakteristika
dvoupruhové uspořádání v kategorii S11,5 se stoupacími a klesajícími
pruhy
celá trasa ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130 (100)
v km 98,0-100,0 vedena v severní stopě
celá trasa ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130 (100)
v km 98,0-100,0 vedena v jižní stopě

B.I.3 UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)
Záměr je umístěn na území dvou krajů. Začátek trasy leží v kraji Pardubickém, obcí
s rozšířenou působností je Moravská Třebová. Zbytek trasy leží v kraji Olomouckém,
obcí s rozšířenou působností je Mohelnice. Hranice krajů vede od severu kolem
Vysokého vrchu, dále podél toku Mírovka, trasu záměru přetíná v km 94,5 a pokračuje
souběžně se silnicí III/31519 směrem na Svojanov a Nový Maletín.
Tabulka 8: Umístění záměru
kraj
obce
k. ú.
kraj
obce
k. ú.

Pardubický
Staré Město, Dětřichov u Moravské Třebové, Borušov
Staré Město u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové, Prklišov
Olomoucký
Maletín, Krchleby, Mírov, Mohelnice, Loštice
Javoří u Maletína, Starý Maletín, Krchleby na Moravě, Míroveček, Řepová, Křemačov, Libivá,
Podolí u Mohelnice, Mohelnice, Újezd u Mohelnice, Loštice

Obrázek 1: Umístění záměru
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B.I.4 CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
C HARAKTER ZÁMĚRU
Záměrem je výstavba dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice, která se stane
součástí strategického dopravního tahu D35, který by měl propojovat severní část území
České republiky a tvořit paralelu k současně přetížené dálnici D1. Celý záměr bude
realizován v nové trase. Šířkové uspořádání je navrženo v kategorii D25,5/130 (100).
Délka trasy je 18,9 km. Součástí stavby jsou 4 mimoúrovňové křižovatky, 25 mostů, 1
tunel.
Z hlediska možnosti kumulace s jinými záměry je nutné hodnotit jednak (i) záměry
v době realizace již existující, (ii) budoucí plánované záměry.

( I ) KUMULACE SE STÁVAJÍCÍMI STAVBAMI
Záměr kříží silnice I., II. a III. třídy. Z hlediska kumulací vlivů je nutné uvažovat
následující komunikace:
 silnice II/368 spojující obce Moravská Třebová – Staré Město – Třebařov
 silnice III/36822 spojující obce Staré Město – Petrušov
 silnice III/31518 spojující obce Maletín – Dlouhá Ves – Hynčina
 silnice III/31519 spojující obce Maletín – Javoří – Krchleby
 silnice III/31522 spojující obce Mírov – Řepová
 silnice III/31521 spojující obce Řepová – Křemačov – Mohelnice
 silnice I/44 spojující obce Mohelnice – Zábřeh
 silnice I/35 (nulová varianta) spojující obce Moravská Třebová – Mohelnice
 silnice III/03537 spojující obce Líšnice – Podolí
 silnice II/644 spojující obce Líšnice – Újezd – napojení na D35
 silnice II/635 Loštice – napojení na D35
 silnice II/444 Mohelnice – Stavenice
 dálnice D35 – navazující úsek Mohelnice – Olomouc
U těchto komunikací může docházet zejména ke kumulaci hluku a imisí a jsou proto
uvažovány v rámci Rozptylové, Akustické studie a studie Hodnocení zdravotních rizik.
Dále je nutné uvažovat kumulaci negativních vlivů v období výstavby a to hlavně
v souvislosti s možnými dopravními omezeními na komunikacích dotčených výstavbou
(nutné zhodnotit ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí po zpracování Plánu
organizace výstavby).
Mezi stavby, u kterých by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, je možné počítat větrnou
elektrárnu v obci Maletín. Kumulace vlivu D35 a větrné elektrárny je diskutována
v akustické studii. V závěru je trasa vedena podél města Mohelnice, kde se dostává do
prostoru již zatíženého hlukem a imisemi (kromě výše zmíněných silnic i výrobní
plochy, zejména v jižní části města), tyto vlivy jsou v samostatných studiích uvažovány.
Další významnější kumulace s existujícími záměry se během realizace ani během
provozu záměru nepředpokládají.

( II ) K UMULACE S PLÁNOVANÝMI ZÁMĚRY
Záměr se po realizaci stane významnou páteřní komunikací a o kumulaci s jinými
záměry je třeba uvažovat především u staveb, které s ní bezprostředně souvisejí.
Zásadní jsou především navazující dopravní stavby:
EVERNIA s.r.o.
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Dálnice D35 v úseku Opatovec – Staré Město
Kategorie: D25,5/120
Délka: 16,6 km
Popis: Začátek stavby je 350 metrů za MÚK Opatovec ve směru na Staré Město, kde
navazuje na předchozí úsek D35 Janov – Opatovec. Trasa je vedena od Opatovce
východním směrem ke Starému Městu po zemědělsky využívaných pozemcích a přes
lesní komplex s výrazným terénním zlomem mezi obcemi Dětřichov a Nová Ves a mezi
Červenou Horou a Mladějovským vrchem severně od Moravské Třebové (viz následující
obrázek).
Stav projektové dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).
Harmonogram realizace stavby bude mít zásadní vliv na rozdělení dopravních zátěží
v zájmovém území.
Mostní objekty: 17, délka mostů cca 770 m.
Tunely: 1 – ražený, dva dvoupruhové tubusy, délka 3700 m.
Vztah k záměru: Jedná se o stavbu, na kterou záměr navazuje u Starého Města.
Dálnice D43
Na hodnocený úsek se napojuje v MÚK Staré Město – východ. Cílem D43 je propojit
dálnice D1 (Brno) s dálnicí D35 (Staré Město). Realizace stavby bude mít významný vliv
na rozložení dopravních zátěží v zájmovém území. Přípravu této stavby provází řada
diskusí a koncepčních problémů, takže se nepředpokládá, že by byla postavena současně
s úsekem D35 Opatovec – Staré Město. V rámci přípravy D43 bude hodnocení vlivů na
životní prostředí (EIA) provedeno na celý úsek D43 až k D35.
Dálnice D43 je rozdělena na tři úseky: (i) D1 – Kuřim, (ii) Kuřim – Svitávka, (iii) Svitávka
– Staré Město. Předpokladem je, že poslední úsek by se vzhledem k nejnižším
předpokládaným intenzitám dopravy měl realizovat jako poslední. Vzhledem k tomu, že
pro první dva úseky je v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK,
dosud nevydáno) vymezena pouze územní rezerva, nelze v současné době určit čas
zahájení stavby. Výhledově se předpokládá, že do následující aktualizace ZÚR JMK (rok
2020) by se výše uvedené územní rezervy prověřily a byly by vymezeny koridory.
Následně by se mohlo přistoupit k přípravě realizace.
Přivaděč D35 (Staré Město) – I/35 (Borušov)
V případě, že by byl dokončen úsek D35 Opatovec – Staré Město bez realizace
posuzovaného záměru v této dokumentaci (D35 Staré Město – Mohelnice) a bez
realizace dálnice D43, bylo by převedení dopravy na komunikace II. a III. tříd v území
kolem Starého Města a Moravské Třebové z hlediska vlivů na obyvatelstvo nepřijatelné.
Aby k tomu nemohlo dojít, je současně s přípravou D35 připravován i samostatný
přivaděč spojující D35 (MÚK Staré Město – východ) se stávající silnicí I/35 u Borušova.
Přivaděč je navržen v kategorii S11,5/70 a je veden mimo souvislou zástavbu.
V současné době je příprava ve fázi posuzování vlivů na životní prostředí.
Hodnocení vlivu přivaděče na životní prostředí není součástí tohoto záměru a je
realizováno v samostatném procesu hodnocení EIA (viz následující obrázek).

EVERNIA s.r.o.
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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
B.I.5.1 V ÝCHOZÍ PODKLADOVÉ MATERIÁLY
Příprava dálnice D35 probíhá již několik desítek let za velmi rozsáhlých diskusí.
Potřebnost záměru je potvrzena zahrnutím záměru do klíčových koncepčních
dokumentů, především do Zásad územního rozvoje Pardubického a Olomouckého kraje
(viz následující tabulka).
Tabulka 9: Soulad s klíčovými dokumenty
název
Dopravní
politika ČR pro
období
20142020 s výhledem
do roku 2050
Operační
program
Doprava
pro
programové
období
20142020
Politika
územního
rozvoje (PÚR)

Zásady
územního
rozvoje (ZÚR)

Územní
obcí

plány

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
Zpracována SEA (autorizovaná osoba RNDr. Jiří Grúz) včetně samostatného
strategického hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 (autorizovaná osoba Mgr.
Milan Bussinow, Ph.D.), proběhlo veřejné projednání, souhlasné stanovisko MŽP
vydáno dne 8. 3. 2013. Hodnocený úsek je součástí Dopravní politiky ČR.
Zpracována SEA (autorizovaná osoba Ing. Vladimír Zdražil), včetně samostatného
hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 (autorizovaná osoba Mgr. Stanislav
Mudra), proběhlo veřejné projednání, souhlasné stanovisko MŽP vydáno dne
30. 6. 2014. Hodnocený úsek je součástí Operačního programu.
Jedná se o klíčový dokument, ze kterého se odvíjí současná příprava záměru. Záměr
je zde popsán v bodě (104) jako koridor kapacitní silnice R35 a s následnou
specifikací:
R35 a: Úsek Sedlice (Hradec Králové)-Vysoké Mýto-Moravská Třebová-Mohelnice (E
442).
Důvody vymezení: Paralelní trasa odlehčující dálnici D1. Součást TEN-T.
PÚR byla schválena vládou ČR dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929.
ZÚR Pardubického kraje (ZÚR PK) byly vydány dne 29. 4. 2010 a nabyly účinnosti
dne 15. 6. 2010 (dle § 20 odst. 1 stavebního zákona). Zásady územního rozvoje
Pardubického kraje (ZÚR PK) byly vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje dne
29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10. ZÚR PK – aktualizace č. 1 byly vydány
Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14.
ZÚR zpřesňují na území Pardubického kraje dopravní koridor republikového
významu D35 Opatovice n. L. – Vysoké Mýto – Opatovec – Dětřichov u M. Třebové
(- Mohelnice). Záměr je v souladu se ZÚR Pardubického kraje. V ZÚR PK je vymezen
koridor v šíři 600 m pro umístění veřejně prospěšné stavby D01 (dálnice D35) se
všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s
napojením na stávající síť (viz přiložené vyjádření Pardubického kraje, krajského
úřadu z 09/2016, dopis č. j. KrÚ 64 481/2016 (viz kap. H. Přílohy).
Součástí ZÚR bylo posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění (SEA). Zpracovatelem SEA byla společnost DHV CR, spol. s r.o.
Současně bylo provedeno i zhodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb. (zpracovatel RNDr. Milan Macháček).
ZÚR Olomouckého kraje (ZÚR OK) byly vydány dne 22. 2. 2008, aktualizace č. 1 dne
22. 4. 2011. V ZÚR je záměr zařazen jako veřejně prospěšná stavba D1 „R35
Mohelnice – hranice Olomouckého kraje, výstavba nového tahu“, přičemž pro
rychlostní komunikace je stanoven koridor o šířce 300 m od osy na obě strany.
Kompletní trasa stavby leží uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR OK. Viz vyjádření
Krajského úřadu Olomouckého kraje, č. j. KUOK 94078/2016 (viz kap. H. Přílohy).
K. ú. Prklišov: dle platného ÚP (ÚP Borušov vydán dne 5. 3. 2010, jeho změna vydána
dne 21. 3. 2015) se nachází záměr v ploše NL – plochy lesní, v této části je navrženo
vedení trasy tunelem. Dále je koridor vymezen jako veřejně prospěšná stavba.
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K. ú. Dětřichov u Moravské Třebové: dle platného ÚP Dětřichov u Moravské Třebové
(vydán dne 11. 2. 2011) je záměr v souladu s ÚP, včetně napojení na stávající I/35.
Podrobněji viz vyjádření MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního
plánování (viz kap. H. Přílohy).
K. ú. Staré Město u Moravské Třebové: v ÚP Staré Město se nachází trasa v ploše DS –
dopravní infrastruktura.
K. ú. Starý Maletín, Javoří u Maletína: v ÚP Maletín je trasa zakreslena, v části trasy se
liší od koridoru uvedeného v ZÚR Olomouckého kraje. V současné době pořizuje obec
Maletín ÚP nový, který bude respektovat koridor pro R35.
K. ú. Krchleby: není zpracován ÚP. Dle § 188a odst. 1 stavebního zákona lze na území
obce, která nemá platný ÚP, umísťovat stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu
podle nadřazené ZÚR OK.
K. ú. Míroveček: záměr je v souladu s ÚP Mírov.
K. ú. Řepová, Křemačov, Libivá, Podolí u Mohelnice, Mohelnice, Újezd u Mohelnice:
záměr je v souladu s ÚP Mohelnice.
K. ú. Loštice: záměr je až na několik úseků v souladu s ÚP Loštice.
pozn.: do k. ú. Moravičany zasahuje veřejně prospěšná stavba – D14 (R35/nově D35/
homogenizace na normový profil směrově dělené komunikace, rekonstrukce
křižovatek).

B.I.5.2 Z DŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU
A. Evropský kontext
Hodnocený záměr je společně s celou silnicí D35 součástí transevropské dopravní sítě
TEN-T.
B. Vnitrostátní kontext
Záměr je součástí významného dopravního tahu D35, který bude mít po svém dokončení
přibližně 250 km délky. Povede v úseku státní hranice SRN – Liberec – Hradec Králové –
Vysoké Mýto – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Je důležitou dopravní tepnou
především vnitrostátního významu a je též zahrnut jako doplněk transevropské dálniční
sítě TINA.
Na úrovni vnitrostátní dopravy je komunikace důležitým spojením severu Moravy
s východem a severem Čech a přes napojení na D11 u Hradce Králové také s Prahou a
celou další navazující komunikační sítí. D35 vytvoří alternativní spojení východ – západ
k současné přetížené dálnici D1. Jedná se o zcela zásadní páteřní komunikaci dopravního
systému České republiky.
C. Regionální kontext
Stávající trasa silnice I/35 (E442), hodnocená jako nulová varianta, prochází
v zájmovém území obcí Moravská Třebová a v blízkosti obcí Gruna a části Studená
Loučka. Silnice má nevyhovující směrové a výškové parametry. V případě směrových
parametrů to jsou především nevyhovující poloměry zakružovacích oblouků a
nevyhovující šířkové uspořádání stávající komunikace, které již neodpovídá stávajícímu
a výhledovému dopravnímu zatížení.

B.I.5.3 Z DŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Hodnocený úsek je součástí dálnice D35, jejíž celkové vedení vychází z historického
dopravního kontextu a bylo stabilizováno v územním plánování Politiky územního
rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje na úrovni Pardubického a Olomouckého kraje
EVERNIA s.r.o.
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(viz tab. výše). Přípravné práce, které vedly k upřesnění trasy pro potřeby procesu EIA,
jsou uvedeny v tabulce v následující tabulce.
Tabulka 10: Etapy hodnocení a výběru trasy
č.
1

2
3

etapa
Ekologický
rozbor
širokého
území
Technická
studie
Oznámení
EIA

4

Dokumentace
EIA

5

Optimalizace
trasy

charakteristika
Metodikou krajinářského hodnocení bylo posouzeno širší zájmové území, byla
vyznačena hlavní problémová místa a provedena celková kategorizace území
z hlediska jeho průchodnosti. Krajinářské hodnocení v úseku Vysoké MýtoMohelnice zpracovala firma ATEM – ateliér ekologických modelů, Praha, r. 1998.
Na základě všech dostupných podkladů zpracovala firma Valbek spol. s r.o., Liberec,
technickou studii, ve které rozpracovala možnou variantu řešení.
Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění bylo na základě výsledků předchozích etap zpracováno
firmou EVERNIA s.r.o. v roce 2006. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 23. 5. 2007
vydáním závěru zjišťovacího řízení, ve kterém byly specifikovány oblasti, na které
je třeba se při zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle
přílohy č. 4 zákona zaměřit.
Dokumentace EIA z roku 2011 byla zpracovatelem posudku doporučena k vrácení
(15. 3. 2012). MŽP jako příslušný úřad vrátil dle § 9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.
dokumentaci k přepracování nebo doplnění ve vazbě na veškeré relevantní
připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci. Veškerá
vyjádření jsou vypořádána samostatně v příloze č. 1 a průběžně v textu
Dokumentace.
V roce 2015 byla zpracována studie optimalizace trasy silnice D35 dle ÚP VÚC
Pardubického a Olomouckého kraje mezi Starým Městem a Mohelnicí a úprava
napojení města Mohelnice na D35. Studie na optimalizaci trasy je zpracována jako
podklad pro zpracování dokumentace EIA. Optimalizace trasy vychází z úpravy
napojení D43 na D35 poblíž Starého Města. Součástí studie je i návrh úpravy
koncepce napojení města Mohelnice na D35 dvěma mimoúrovňovými křižovatkami
MÚK Mohelnice – sever a MÚK Mohelnice – jih se zahrnutím všech dílčích změn a
úprav trasy včetně návrhu tvaru a umístění mimoúrovňových křižovatek, návrhu
přeložek dotčených komunikací, návrhu mostních objektů a tunelu.

B.I.5.4 P ŘEHLED ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ ( I Z HLEDISKA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ) PRO JEJICH VÝBĚR , RESP . ODMÍTNUTÍ
Jako výsledek předchozích EIA stupňů hodnocení (výběr koridoru – výběr tras) byly
zadavatelem pro dokumentaci zvoleny dvě aktivní varianty (V1, V2) lišící se směrovým
vedením v km 98,0-100,0.
 Varianta V1 – hlavní varianta, s jedním směrovým obloukem, v rozdílném úseku je
vedena v severní stopě,
 Varianta V2 – označovaná v technické části jako podvarianta, se dvěma směrovými
oblouky, v rozdílném úseku je vedena v jižní stopě.
Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi variantou V1 a V2 je velmi malý (pouze v délce cca 2
km ve střední části trasy), jsou veškeré popisy v dokumentaci, pokud není uvedeno
jinak, vztahovány k variantě V1. Varianta V2 je uváděna speciálně pouze tam, kde se to
věcně liší. Rovněž staničení varianty V2 je uváděno tam, kde se to od varianty V1 liší,
jinak je v celém úseku trasy uváděno staničení pro variantu V1. Podrobný technický
popis viz následující kap. B.I.6.
Aktivní varianty jsou porovnávány s variantou nulovou, tedy se současnou silnicí I/35
v daném úseku – varianta V0 (přehled variant viz tabulka v kap. B.I.2).
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Tabulka 11: Hlavní důvody (i z hlediska životního prostředí) pro výběr, resp. odmítnutí
variant
symbol
V0

V1 (V2)

pro
proti
 bez nových záborů půdy
 nevyhovující dopravní řešení – do budoucna
dojde ke zvýšení dopravních intenzit, které
 nedochází
k otevření
nového
již nebude moci stávající silnice kapacitně
dopravního
koridoru
se
všemi
zvládnout
negativními dopady (krajinný ráz,
zásahy do cenných biotopů aj.)
 nutné řešení nevyhovující dopravní  otevření nového dopravního koridoru
situace na regionální až celostátní  dílčí negativní vlivy dopravy na složky ŽP
úrovni

B.I.6 POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Tato kapitola je zpracována na základě Technické studie „R35 Staré Město – Mohelnice –
Doplnění podkladů pro přepracování dokumentace EIA“ (Valbek, spol. s r.o., 09/2015,
Liberec).

S MĚROVÉ POMĚRY
Úsek Staré Město – MÚK Maletín: V ZÚ navazuje upravená trasa na úsek D35 mezi
Opatovcem a Starým Městem, který má vydané souhlasné stanovisko vlivů záměru na
životní prostředí. Začátek řešeného území je v km 91,1. V km 91,830 je navržena MÚK
Staré Město – východ. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D43. Do doby
výstavby D43 zde bude napojen přivaděč D35 Staré Město – I/35 (Borušov). Upravená
poloha křižovatky a její tvar jsou převzaty ze studie „Rychlostní silnice R43, hranice
Pardubického kraje – Staré Město“ zpracovanou v 6/2006 firmou HBH projekt. Větve
křižovatky jsou součástí stavby D43. Součástí D35 je pouze hlavní trasa v prostoru
křižovatky.
Mezi km 92,9 až km 95,6 je trasa vedena lesním komplexem mezi vrchy Bučina a Vysoký
s tím, že směřuje na východ směrem k obci Krchleby a je vedena severně od obce
Maletín ve vzdálenosti cca 650-1150 m od okraje obce a zasahuje částečně do lesního
porostu severně od kopce Skalník. Severně od lokality Javoří se trasa stáčí na jihovýchod
do souběhu se silnicí III/31521 směrem k Mohelnici. V tomto místě, tj. mezi km 98,0100,0, se aktivní varianty V1 a V2 směrově liší, varianta V1 je navržena s jedním
směrovým obloukem o poloměru 1250 m, varianta V2 je složená ze dvou směrových
stejnosměrných oblouků o poloměrech 2 500 m a 2 000 m s mezipřímou.
Úsek MÚK Maletín – MÚK Mohelnice jih: Od km 100,0 trasa klesá směrem k Mohelnici
a je vedena jižně od obcí Krchleby a Řepová podél zalesněného okraje vrchu Obora, kříží
úsek silnice III/31522 mezi Řepovou a Mírovem a je vedena severovýchodním
obchvatem kolem Křemačova v minimální vzdálenosti od okrajové zástavby obce cca
220 m. Trasa je vedena kolem Křemačovského rybníka, kříží stávající silnici I/35 na
západním okraji Mohelnice v lokalitě Horní Válce a je napojena do přímého úseku
stávající trasy D35 směrem na Olomouc na jihozápadním okraji Mohelnice.
Celková délka varianty V1 je 18,9 km. Z této délky je nová trasa 16,9 km a 2,0 km je
rekonstrukce stávající trasy D35. Varianta V2 je cca o 100 m kratší. Poloměry směrových
oblouků jsou v rozmezí 1 250 m až 4 000 m. Návrh podélného profilu je z větší části
převzat ze studie z roku 2014. Část zalesněného terénního zlomu mezi vrchy Bučina a
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Vysoký západně od Maletína je vedena v tunelu délky 1100 m, který je v podélném
spádu 0,62 %. Podélné spády nivelety jsou navrženy v rozmezí 0,51 % – 4,50 %.

K ŘIŽOVATKY
Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh dálnice kategorie D25,5/130 (100), jsou všechna
křížení se stávajícími silnicemi, místními komunikacemi a cestami navržena
mimoúrovňová. Na úseku mezi Starým Městem a Mohelnicí jsou navrženy 4
mimoúrovňové křižovatky:
1. MÚK Staré Město – východ (km 91,830)
Navržena na rozhraní úseků Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice. Jedná se
o třípaprskovou křižovatku, kterou je na D35 napojena trasa dálnice D43 (případně
provizorní přivaděč na I/35) propojující dálnici D1 s D35 ve směru od Brna na Staré
Město. Křižovatka je součástí stavby D43.
2. MÚK Maletín (km 98,875)
Navržena mezi obcemi Maletín a Krchleby. Jedná se o dvoupaprskovou křižovatku tvaru
osmičky, kterou je na D35 napojena silnice III/31519. Křižovatka napojuje na D35 území
Zábřežské vrchoviny mezi stávající silnicí I/35 a silnicí II/315.
3. MÚK Mohelnice – sever (km 106,040)
Jedná se o čtyřpaprskovou křižovatku se dvěma vratnými větvemi, kterou je na D35
napojena přeložka silnice I/44 Mohelnice – Zábřeh – Šumperk a stávající silnice I/35.
4. MÚK Mohelnice – jih (km 109,170)
Součástí aktualizace trasy a doplnění podkladů pro přepracování dokumentace EIA je i
prověření požadavku města Mohelnice na druhou mimoúrovňovou křižovatkou na
jižním okraji města, kterou budou na D35 připojeny silnice II/444 a II/635. Podél
stávající silnice II/444 se nachází průmyslové areály a územní plán města navrhuje
rozvojové průmyslové zóny Mohelnice – jih I a II podél silnice II/444. Na jednání, které
se konalo dne 22. 5. 2015 za účasti ŘSD ČR, Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva
vnitra ČR bylo dohodnuto, že město Mohelnice bude na dálnici D35 připojeno dvěma
MÚK a to MÚK Mohelnice – sever a MÚK Mohelnice – jih.
Poloha MÚK Mohelnice – jih byla navržena tak, aby byla zvětšena (optimalizovaná)
vzdálenost křižovatek. Vzdálenost od konce připojovacího pruhu na začátek
odbočovacího pruhu mezi MÚK Mohelnice – sever a MÚK Mohelnice – jih je pro směr na
Olomouc 2,50 km a pro opačný směr 2,24 km. Vzdálenost MÚK Mohelnice – jih od
stávající MÚK Palonín je 3,31 km. Dle ČSN 73 6101 je nejmenší dovolená vzdálenost
křižovatek na dálnicích 4,0 km. Pro tyto vzdálenosti křižovatek bude nutné získat od
silničního správního úřadu souhlas s řešením odchylným od ČSN.
Je navržena třípaprsková křižovatka s jednou vratnou větví. Poloha a tvar křižovatky
jsou navrženy tak, aby byly v dostatečné vzdálenosti od stávající zástavby lokality Horní
Krčmy, aby umožnily přímé napojení silnice II/444 a přilehlých průmyslových zón na
tuto křižovatku a také případné další rozšíření průmyslových areálů a napojení varianty
přeložka silnice II/444. Navržené řešení bylo projednáno vedením města a bylo
odsouhlaseno zastupitelstvem města. Navržené řešení bylo odsouhlaseno ŘSD ČR, MD
ČR a MV ČR za předpokladu, že bude udělen souhlas s odchylným řešením od ČSN.
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M OSTNÍ OBJEKTY A OPĚRNÉ ZDI
Mosty
Celkem je navrženo 25 mostů, z toho 18 mostů na D35 a 7 nadjezdů. Jejich přehled je
uveden v následující tabulce.
Tabulka 12: Přehled mostních objektů
č.

staničení

popis

rozměry (m)
délka výška

Na D35
1
91,820
most v MÚK Staré Město – východ
45
6
2
92,125
most přes Bílý potok
100
14
3
92,665
most přes polní cestu
20
5
4
94,495
most přes potok
160
21
5
95,005
most přes polní cestu
20
10
6
95,955
most přes silnici III/31518
270
16
7
97,195
most přes polní cestu
40
13
8
97,900
most přes údolí s potokem
190
35
9
98,875
most přes přeložku silnice III/31519 v MÚK Maletín
30
7
10 99,755
most přes přeložku polní cesty
20
5
11 101,300
most přes polní cestu, přechod pro živočichy
30
8
12 102,850
most přes údolí
500
40
13 105,485
most přes silnici III/31521
45
6
14 105,655
most přes potok Mírovka
60
6
15 108,165
most přes stezku pro pěší
20
5
16 108,350
most přes potok Újezdka
20
4
17 108,575
most přes silnici II/644
20
5
18 109,170
most v MÚK Mohelnice – jih
45
5,5
Přes D35
délka šířka*
19 91,235
most na přeložce silnice III/36822
70
9
20 96,620
most na přeložce Švédské cesty
70
6
21 100,255
most na přeložce cesty
60
6
22 104,040
most na přeložce silnice III/31521
60
9
23 105,865
most na větvi MÚK Mohelnice – sever
60
10
24 106,040
most na přeložce silnice I/44
80
10
25 106,840
most na přeložce silnice I/35
70
10
* jedná se o šířku mostu mezi svodidly, celková šířka konstrukce mostu je ještě cca o 1,5 m větší.

Tunely
Mezi km 93,190-94,290 je tunelem Maletín délky 1100 m překonáván terénní hřbet
výšky cca 85 m. Tunel je v podélném spádu 0,62 % a ve směrovém oblouku o poloměru
2 250 m. Tunel bude v provozu jako čtyřpruhový tj. dvoupruhový v jednom směru.
Přípustná rychlost v tunelu je stanovena na 80 km/hod.

P LOCHY VOZOVEK
Tabulka 13: Plochy vozovek
Hlavní trasa
Staré Město – Maletín (km 91,100-98,500)
odpočet mostů na D35
tunel Maletín
délka vozovky
plocha vozovky
Maletín – Mohelnice (km 98,500-110,000)
odpočet mostů na D35
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délka vozovky
plocha vozovky

10710 m
230265 m2

Plocha vozovky D35 celkem

347333 m2

Plocha větví MÚK
MÚK Maletín
MÚK Mohelnice sever
odpočet mosty
vozovky MÚK Mohelnice sever
MÚK Mohelnice jih
MÚK Staré Město – východ

2760 m2
23205 m2
-1495 m2
21710 m2
6840 m2
7800 m2

Plocha větví MÚK celkem

39110 m2

Vozovky přeložek silnic a cest
Silnice III. třídy celkem
Silnice II. třídy celkem
Silnice I. třídy celkem
Přeložky místních komunikací
Polní a lesní cesty

16630 m2
11050 m2
16275 m2
4355 m2
11620 m2

O DVODNĚNÍ
Tabulka 14: Úseky odvodnění
č.
1

km D35
(89,7) 91,1
92,12

recipient
LP Třebařovského
potoka
2
92,12
93,19
1,07
Bílý potok
3
94,29
94,55
0,26
PP Mírovky č. 14
4
94,55
96,10
1,55
PP Mírovky č. 14
5
96,10
96,90
0,80
LP PP Mírovky č. 16
6
96,90
97,80
0,90
PP Jahodné č. 3
7
97,80
98,85
1,05
PP Jahodné č. 3
8
98,85
101,30
2,45
Míroveček
9
101,30
103,10
1,80
Řepovský potok
10
103,10
105,64
2,54
Mírovka
11
105,64
106,27
Mírovka
12
105,64
107,50
1,86
Podolský potok
13
107,50
108,15
0,65
Podolský potok
14
108,15
108,40
0,25
Podolský potok
15
108,40
109,15
0,75
Podolský potok
16
109,15
110,00
0,85
Třebůvka
17
I/44
0,96
PP Květínského
potoka
Vysvětlivky.: LP – levostranný přítok, PP – pravostranný přítok
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délka (km)
1,02

pozn.
část MÚK Staré Městovýchod

část MÚK Maletín
část MÚK Maletín

část MÚK Mohelnice-sever
část MÚK Mohelnice-sever

úsek od MÚK Mohelnice –
křížení s tokem ID 10195647
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Box 1: Začátek trasy (km 91,1) – Maletín

Trasa začíná v km 91,1. V km 91,830 je navržena MÚK Staré Město – východ (prostor MÚK obr. 1).
Dále trasa pokračuje do lesního komplexu mezi vrchy Bučina a Vysoký (obr. 2 – pohled z MÚK dále
do trasy směrem k lesnímu komplexu), v km 93,19-94,29 je trasa vedena v tunelu, který přechází na
most (obr. 3 – místo přemostění). Dále pokračuje trasa mezi obcí Maletín a osadou Jahodnice, vodní
tok a údolí přemosťuje velkým mostem délky 270 m (obr. 4 – pohled cca z km 96,0 zpět do trasy na
místo přemostění, obr. 5 – pohled dále do trasy z Jahodnice na km cca 96-97).
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Box 2: Maletín – konec trasy (km 110,00)

Trasa míjí obec Maletín ze severu a pokračuje směrem na obec Krchleby, kde je mezi km 98,0-100,0
navržena ve dvou variantách. V km 98,8 je navržena MÚK Maletín (obr. 1 – prostor MÚK, obr. 2 –
prostor souběhu variant, cca km 99,5). Od km 100,0 trasa klesá směrem k Mohelnici, prochází jižně
od obcí Krchleby a Řepová (obr. 3 – pohled na místo přemostění údolí s Řepovským potokem u
Řepové) a je vedena severovýchodním obchvatem kolem Křemačova (obr. 4 – pohled z km 104
směrem k Mohelnici). V km 106,040 je navržena MÚK Mohelnice – sever (obr. 5 – prostor MÚK) a
pokračuje JZ od Mohelnice, kde se napojuje do stávající D35. V km 109,17 je navržena poslední MÚK
Mohelnice – jih (obr. 6).
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Systém odvodnění záměru je v celé délce řešen svedením srážkových vod ze zpevněných
ploch do kanalizace a následně jejich zadržením v havarijních zařízeních. Voda ze svahů
a z extravilánu by neměla být sváděna do kanalizace. Z havarijních zařízení je voda přes
retenční nádrže svedena do příslušné vodoteče, která v daném místě kříží navrhovanou
komunikaci. Od km 108 do km 110,0 se jedná o rekonstrukci stávající silnice včetně
rekonstrukce stávající kanalizace. Jedná se o plochu 45 150 m2 převážně stávající
vozovky.

B.I.7 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO
DOKONČENÍ
Termín zahájení výstavby ani ukončení výstavby není v tomto stupni přesně stanoven.

B.I.8 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Tabulka 15: Základní údaje o dotčených samosprávních celcích a obcích
kraj – obec
kód obce
NUTS II – Severovýchod, NUTS III – Pardubický kraj
Moravská Třebová – ORP, POÚ
Staré Město
578789
Dětřichov u Moravské Třebové
572683
Borušov
572632
NUTS II – Střední Morava, NUTS III – Olomoucký kraj
Mohelnice – ORP, POÚ
Maletín
540366
Krchleby
Mírov
Mohelnice

569372
569381
540471

Loštice
Moravičany

540196
540480

katastrální území

kód k. ú.

Staré Město u Moravské Třebové
Dětřichov u Moravské Třebové
Prklišov

754480
626074
608050

Javoří u Maletína
Starý Maletín
Krchleby na Moravě
Míroveček
Řepová
Křemačov
Libivá (nepřímo dotčená)
Podolí u Mohelnice
Mohelnice
Újezd u Mohelnice
Loštice
Moravičany

690881
690902
674494
695530
745294
675725
682926
724327
698032
773760
686883
698610

Pozn.: ORP – obec s rozšířenou působností, POÚ – obec s pověřeným obecním úřadem,
Pozn.: do k. ú. Moravičany zasahuje veřejně prospěšná stavba – D14 (R35/nově D35/ homogenizace
na normový profil směrově dělené komunikace, rekonstrukce křižovatek).

EVERNIA s.r.o.

strana 41

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

B.I.9 VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3 A
SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
V dalších stupních bude následovat územní rozhodnutí a stavební povolení. Příslušnými
stavebními úřady jsou: Městský úřad Moravská Třebová a Městský úřad Mohelnice jako
obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Výčet nejdůležitějších
navazujících rozhodnutí je uveden v následující tabulce.
Tabulka 16: Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3
rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Stavební povolení
Stanovisko k zásahu do významného
krajinného prvku ze zákona
Stanovisko k odlesňování pozemků
nad 0,5 ha
Stanovisko k zásahu do krajinného
rázu
Stanovisko k zásahu do prvků
územního
systému
ekologické
stability
Výjimka ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných druhů a
silně ohrožených druhů
Výjimka ze základních podmínek
ochrany kriticky a silně ohrožených
druhů
Povolení ke kácení dřevin (v případě
určení, že dojde ke kácení)
Souhlas s kácením mimolesní zeleně

zákon
Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a
stavebním řádu (stavební
zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a
stavebním řádu
Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny

vydává
Příslušný stavební úřad

Příslušný stavební úřad
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností
Příslušný OŽP, u neregionálních
prvků MŽP

Zákon č. 114/1992 Sb., o Krajský úřad
ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb., o AOPK ČR
ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 114/1992 Sb., o Příslušný obecní úřad – orgán
ochraně přírody a krajiny
ochrany přírody
Zákon č. 114/1992 Sb., o Příslušný obecní úřad – orgán
ochraně přírody a krajiny
ochrany přírody
Stanovisko
k umísťování
a Zákon č. 114/1992 Sb., o Obecní úřad obce s rozšířenou
povolování staveb, které by mohly ochraně přírody a krajiny
působností
snížit nebo pozměnit krajinný ráz
Souhlas
s dotčením
pozemků Zákon č. 289/1995 Sb., o Stavební úřad se souhlasem
určených k plnění funkcí lesa, využití lesích
příslušného orgánu státní správy
území do 50 m od okraje lesa
lesů
Trvalé a dočasné odnětí PUPFL
Zákon č. 289/1995 Sb., o Orgán státní správy lesů
lesích
Souhlas k odnětí ZPF
Zákon č. 334/1992 Sb., o Orgán ochrany ZPF – Městský úřad
ochraně ZPF
Rozhodnutí o výši odvodů za odnětí Zákon č. 334/1992 Sb., o Orgán
ochrany zemědělského
půdy ze ZPF
ochraně ZPF
půdního fondu – Městský úřad
Zásah do vodních toků, stavební Zákon č. 254/2001 Sb., o Vodoprávní úřad
povolení k vodním dílům
vodách
Povolení k nakládání s povrchovými Zákon č. 254/2001 Sb., o Vodoprávní úřad
a podzemními vodami
vodách
Souhlas ke stavbám, zařízením nebo Zákon č. 254/2001 Sb., o Vodoprávní úřad
činnostem, které mohou ovlivnit vodách
vodní poměry
Souhlas ke stavbě v ochranných Zákon č. 254/2001 Sb., o Vodoprávní úřad
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pásmech vodních zdrojů, souhlas ke
stavbám a zařízením na pozemcích,
na nichž se nacházejí koryta vodních
toků nebo na pozemcích s takovými
pozemky sousedících, pokud tyto
stavby ovlivní vodní poměry, souhlas
ke stavbám v záplavových územích
Výjimka
z ochranného
pásma
národní kulturní památky
Povolení ke zřízení křižovatky
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zákon

vydává

vodách

Zákon č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči
Zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích
Povolení připojení k dálnici, silnici
Zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích
Místní úprava provozu na silnici I. Zákon č. 361/2000 Sb., o
třídy
provozu na pozemních
komunikacích
Místní úprava provozu na silnici II. a Zákon č. 361/2000 Sb., o
III. třídy a na místní komunikaci
provozu na pozemních
komunikacích

Příslušný silniční správní úřad
(Odbor dopravy Krajského úřadu)
Ministerstvo dopravy, obecní úřady
obcí s rozšířenou působností
Místně příslušný krajský úřad po
předchozím vyjádření příslušného
orgánu policie
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností
po
předchozím
vyjádření
příslušného
orgánu
policie
Místní úprava provozu na veřejně Zákon č. 361/2000 Sb., o Vlastník se souhlasem příslušného
přístupné účelové komunikaci
provozu na pozemních obecního úřadu obce s rozšířenou
komunikacích
působností
po
předchozím
vyjádření
příslušného
orgánu
policie

B.II Ú DAJE O VSTUPECH
B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.4

Půda
Voda
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.II.1 PŮDA
V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy, pozemků určených
k plnění funkce lesa a pozemků ostatních. Následující tabulka uvádí vypočítané plochy
záboru pro PUPFL a ZPF podle variant.
Tabulka 17: Předpokládaný zábor půdního fondu
kategorie
ZPF

PUPFL

dočasný zábor
V1:
130 000 m2 (13 ha)

trvalý zábor
V1:
921 092 m2 (92,1 ha),
z toho:
D35
590 312,5 m2
MÚK
214 000 m2
Přeložky 116 780 m2

zábor celkem
V1:
1 051 092 m2 (105,09 ha)

V2:
135 000 m2 (13,15 ha)
V1:

V2:
929 342 m2 (92,93 ha)
V1:

V2:
1 064 342 m2 (106,43 ha)
V1:
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16 950 m2 (1,69 ha)

210 130 m2 (21,01 ha)
z toho:
D35
206 500 m2
Přeložky
3 630 m2

227 080 m2 (22,7 ha)

V2:
15 900 m2 (1,59 ha)
V1:
146 950 m2 (14,69 ha)

V2:
199 130 m2 (19,91 ha)
V1:
1 131 223 m2 (113,12 ha)

V2:
215 030 m2 (21,5 ha)
V1:
1 278 172m2 (127,81 ha)

V2:
150 900 m2 (15,09 ha)

V2:
1 128 472m2 (112,85 ha)

V2:
1 279 372 (127,93 ha)

Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy bude
zpracováno v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí ze zemědělského půdního fondu
(ZPF)“, který bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.

B.II.2 VODA
Posuzovaný záměr nepředstavuje významné zatížení životního prostředí z hlediska
odběru vody ani v období výstavby ani během provozu.

O BDOBÍ VÝSTAVBY
V období výstavby se nepředpokládají vyšší nároky na vodu, než jaké odpovídají
danému typu stavby.
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
se správci vodovodních a kanalizačních sítí. Při realizaci bude potřebné pouze malé
množství pitné vody. Voda pro technologické procesy bude zajištěna dodavatelem
stavby, který také upřesní zdroje vody a potřebné množství.
Pro výstavbu bude v případě potřeby provedeno napojení na veřejný vodovod, bude
osazeno měřidlo spotřeby vody podle pokynů správce vodovodu. Voda bude použita pro
sociální zařízení stavby, případně pro kropení při stavebních pracích. Upřesnění bude
provedeno po stanovení dodavatele a zjištění jeho potřeb.
Orientačně lze potřebu vody vyčíslit následovně:
 pitná voda: potřeba vody se stanovuje následovně
pro pití pracovníků: 5 l/osoba/směna
pro mytí pracovníků: 120 l/osoba/směna
 technologická voda: používá se pro výrobu betonových směsí, ošetřování betonu,
kropení stavby atd. Nepředpokládá se kapacitně významný odběr pro danou lokalitu.
Betonová směs bude na staveniště převážně dopravována v domíchávačích, ostatní
provozní voda může být pokryta dovozem v cisternách.

O BDOBÍ PROVOZU
Pro provoz záměru bude zapotřebí minimální množství vody (kropení, mytí vozovky),
které bude zajišťováno správcem komunikace. V následném období běžného provozu
stoupne úměrně k rozšíření vozovky spotřeba vody na přípravu směsí pro zimní údržbu
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dálnice. Zdroje pro odběr této vody včetně povolení vodoprávního orgánu zajišťuje
příslušné středisko správy a údržby silnic.

B.II.3 OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
O BDOBÍ VÝSTAVBY
Elektrická energie
Spotřeba elektrické energie bude minimální, protože výstavba bude probíhat v denních
hodinách a používané stavební stroje mají vlastní naftový pohon. Nároky stavby na
zdroje a potřeby dodávek energií budou vycházet z možností a požadavků konkrétního
vybraného zhotovitele stavby.
Energetické suroviny
Jedná se o pohonné hmoty (nafta, benzín), oleje, maziva pro stavební a dopravní
mechanizaci. Celkové množství nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit.
Ostatní surovinové zdroje
Největší objem budou představovat zeminy pro zemní těleso. Ty budou částečně
získávány z vlastního prostoru staveniště. Zemní práce nutné pro realizaci silničního
tělesa budou prováděny v rozsahu trvalého záboru. V následující tabulce je uvedena
předpokládaná celková bilance zemin v rámci stavebních prací.
Tabulka 18: Předpokládaná celková bilance zemin v rámci stavebních prací
násypy
výkopy
výrub z tunelu

V1 (m3)
1 871 158
2 086 265
209 000

V2 (m3)
1 920 260
2 002 065
209 000

Těžené zeminy budou ukládány na mezideponie a následně budou využity pro výstavbu
do násypů. Dále bude potřeba velké množství písku, štěrku a živičného materiálu.
Celková konečná spotřeba bude záviset na použité technologii výstavby a na místních
terénních podmínkách. Analogicky s obdobnými stavbami lze konstatovat, že budou
využívány běžné stavební materiály, jejichž nezávadnost musí doložit dodavatel stavby.
Předběžný přehled prací a materiálů je uveden v následující tabulce.
Tabulka 19: Přehled prací a materiálů
práce
rekonstrukce stáv. vozovky s CB krytem
rekonstrukce stáv. vozovky s živičným krytem (vč. křižovatek)
nová silniční vozovka s živičným krytem
rigoly typu Curb King
železobetonová svodidla
ocelová svodidla krajní
nová středová svodidla
přeložky silnic II. a III. tříd
přeložky míst. komunikací a cest
protihlukové stěny 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
neprůzvučnost
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materiály
membrána, živičné směsi
živičné směsi
kamenivo, živičné směsi
beton
železobeton
ocel
ocel
kamenivo, živičné směsi
kamenivo, živičné směsi
železobeton, beton, ocel, dřevo, sklo,
plast
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opěrné zdi
vegetační úpravy
silniční mosty
tunel
propustky
kanalizace
vyústní objekty, skluzy, kaskády atd.
havarijních zařízení na vyústěních kanalizací – havarijní uzávěry,
norné stěny, odlučovače
výstavba lapolů
nová drenáž
výkopy, násypy
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beton
zemina, dřeviny, travní semeno
železobeton, ocel, materiál podle
navržené konstrukce
beton, železobeton
beton, trouby, štěrk
beton
beton, trouby, štěrk
beton, trouby, štěrk
štěrkopísek, trubky
zemina, štěrkodrť, geomřížovina

O BDOBÍ PROVOZU
V období provozu je třeba počítat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanismy údržby komunikace a spotřebou chemických rozmrazovacích prostředků
pro zimní údržbu – NaCl (chloridu sodného) a CaCl2 (roztoku chloridu vápenatého ke
zkrápění). Kromě toho budou ve fázi provozu spotřebovávány živičné směsi na případné
opravy povrchu komunikace.
Provoz nespotřebovává elektrickou energii ani jiné energetické zdroje (výjimkou je
napájení systému S.O.S. a zásuvkových skříní pro napojení mobilního výstražného
zařízení. Spotřeba elektrické energie bude zanedbatelná.

B.II.4 NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Návrh trasy vyvolává potřebu návrhu řady přeložek silnic, místních komunikací a cest.
Podrobný návrh přeložek komunikací včetně kategorizace a podélných profilů je běžnou
součástí dokumentace DÚR.

O BDOBÍ VÝSTAVBY
Stavební práce nebudou významně negativně ovlivňovat stávající dopravní
infrastrukturu. Během prací zůstane zachován provoz na stávajících komunikacích
s případnou regulací. Dopravně inženýrská opatření budou upřesněna v dalších stupních
projektové dokumentace. V následující tabulce jsou popsány předběžné přeložky a
úpravy stávajících silnic v zájmovém území včetně přeložek polních cest a obslužných
komunikací.
Tabulka 20: Přeložky stávajících silnic a cest vlivem výstavby záměru
staničení
91,2
92,1
92,6
95,0
95,96
96,6
98,9
99,755
100,255
101,300
104,040
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charakteristika
přeložka silnice III/36822 do nadjezdu přes D35, délka přeložky 1000 m
přeložka cesty v délce 260 m
přeložka cest v délce 810 m
přeložka polní cesty v délce 225 m
přeložka silnice III/31518
přeložka Švédské cesty v délce 600 m
přeložka silnice III/31519 v délce 950 m (MÚK Maletín)
přeložka polní cesty v délce 335 m
přeložka polní cesty v délce 1050 m
přeložka polní cesty v délce 300 m
přeložka silnice III/31521 v délce 650 m
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přeložka silnice III/31521
přeložka silnice I/44
přeložka silnice I/35
přeložka silnice II/635

O BDOBÍ PROVOZU
Záměr se stane součástí stávající infrastruktury. Za současného stavu je veškerá
doprava, a to místní i tranzitní, vedena po stávající silnici I/35. Navrhovaná silnice má
význam jak v místních dopravních vztazích, tak i v regionálních a celostátních.

I NTENZITY DOPRAVY
Charakteristika dopravního modelu
Intenzity dopravy byly převzaty ze zpracovaného materiálu „Prognóza intenzit dopravy
rychlostní silnice R35 v úseku Opatovice – Mohelnice“ (AF-CITYPLAN s.r.o., Praha, 2013)
a materiálu „R35 v úseku Staré Město – Mohelnice, aktualizovaný dopravní model“ (AFCITYPLAN s.r.o., Praha 2015). Modelování posuzovaných scénářů je provedeno na
základě aktualizovaného a kalibrovaného modelu intenzit automobilové dopravy celé
České republiky. Pro hodnocení stávajících dopravních objemů jsou použity výsledky
celostátního sčítání dopravy 2010 a sčítání na hraničních přechodech 2010.
Model obsahuje podrobný model města Mohelnice v souladu se studií Modelové
posouzení dopravního uzlu Mohelnice, včetně přeložky silnice II/444.
Prognóza zahrnuje analýzu stávajících dopravních dat, aktualizaci dopravního modelu v
řešeném území, vytvoření prognózy pro výhledové horizonty 2030 a 2040. Součástí
hodnocení je i vliv zprovoznění D35 na ostatní komunikace v řešeném území a
převedená doprava ze stávající sítě.
V každém z výhledových časových horizontů je vytvořeno několik scénářů rozvoje
komunikační sítě. Variantně je řešeno zprovoznění D35 v úseku Opatovec – Mohelnice a
D43 v úseku Brno – Staré Město (viz následující tabulka).
Tabulka 21: Variantní scénáře pro výhledové roky 2030 a 2040
rok
2030
2040

varianta
0
A
0
A
B
C

charakteristika
D35 není realizována, D43 není realizována.
D35 je realizována v úseku Opatov – Mohelnice, D43 není realizována.
D35 není realizována, D43 není realizována.
D35 je realizována v úseku Opatov – Mohelnice, D43 není realizována.
D35 je realizována v úseku Opatov – Mohelnice, D43 je realizována v úseku Troubsko
– Staré Město.
D35 je realizována v úseku Opatov – Staré Město, D43 je realizována v úseku Troubsko
– Staré Město.

Ostatní stavby jsou zprovozněny na základě předpokládaného harmonogramu výstavby
silnic a jsou v jednotlivých scénářích invariantní. Výstupem je síť s ročním průměrem
denních intenzit (RPDI).
Výstupy
Analýza dopravního zatížení je provedena pro D35 a pro stávající silnici I/35 v úseku
Opatovec – Mohelnice (nulová varianta) na základě porovnání intenzit na vybraných
profilech těchto komunikací.
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Obrázek 2: Poloha posuzovaných úseků

Tabulka 22: Profilové intenzity
profil
1A
2A
3A
4A
1B
2B
3B
4B

silnice
D35

I/35

EVERNIA s.r.o.

úsek
Opatovec – Kunčina
Kunčina – Staré Město
Staré Město – Maletín
Maletín – Mohelnice
Hřebeč – M. Třebová
M. Třebová – Linhartice
Žipotín – St. Loučka
St. Loučka - Mohelnice

2030
0
A
0
26 380
0
26 380
0
26 380
0
27 310
20 480
3 080
19 680
3 080
19 250
2 330
19 690
2 790

0
0
0
0
0
22 510
21 620
20 940
21 420

2040
A
B
30 010 37 750
29 860 39 170
29 860 31 850
30 820 32 620
2 580
2 530
4 090
4 540
2 360
540
2 850
1 030

C
32 150
33 050
0
0
3 280
5 060
21 750
22 220
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Obrázek 3: Profilové intenzity (převzato z AF-CityPlan, 2015)

Z provedeného vyhodnocení vyplývají následující závěry:
Rok 2030:
 Varianta 0: V nulovém scénáři je doprava v hodnoceném úseku vedena po stávající
I/35, intenzity dopravy se pohybují kolem 20 tis. vozidel/den.
 Varianta A: Po zprovoznění D35 se většina vozidel přesune ze stávající I/35 na
zprovozněnou D35, intenzity na D35 se budou pohybovat kolem 27 tis. vozidel/den,
na stávající poklesnou na cca 2,3-3,1 tis. vozidel/den.
Rok 2040:
 Varianta 0: V nulovém scénáři je doprava v hodnoceném úseku vedena po stávající
I/35, intenzity dopravy se pohybují v rozmezí 21-22,5 tis. vozidel/den.
 Varianta A: Po zprovoznění D35 se většina vozidel přesune ze stávající I/35 na
zprovozněnou D35, intenzity na D35 se budou pohybovat kolem 30 tis. vozidel/den.
Stávající I/35 bude zatížena cca 2,5 tis. vozidly/den, v úseku M. Třebová – Linhartice
cca 4 tis. vozidly/den. Se silnicí D43 není uvažováno.
 Varianta B: Zde je navíc zprovozněna silnice D43, která se napojuje na D35 v MÚK
Staré Město. V důsledku toho naroste intenzita na D35 na cca 37,8-39,2 tis.
vozidel/den v úseku Opatovec – Staré Město a na cca 31,9-32,6 tis. vozidel/den
v úseku Staré Město – Mohelnice. Na stávající I/35 naroste intenzita v úseku
EVERNIA s.r.o.
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Moravská Třebová – Linhartice o cca 500 vozidel/den, v úseku mezi R43 a Mohelnicí
se bude pohybovat do 1 tis. vozidel/den.
 Varianta C: Zde je zprovozněna silnice D43, silnice D35 je ukončena v MÚK Staré
Město. Intenzita na D35 v úseku Opatovec – Staré Město bude kolem 33 tis.
vozidel/den. Na stávající I/35 se bude intenzita v úseku Hřebeč – Linhartice
pohybovat kolem 3-5 tis. vozidel/den. Zbývající úsek silnice I/35 bude nahrazovat
chybějící úsek D35, intenzity budou kolem 22 tis. vozidel/den.
Rekapitulace pro nulovou variantu
 Stávající silnice I/35 v úseku Opatovec – Mohelnice přímo neprochází žádnou obcí,
nicméně provoz na ní negativně ovlivňuje zástavbu v obcích Koclířov, Moravská
Třebová, Linhartice, Gruna, Žipotín a Studená Loučka. Pro obyvatele těchto obcí je
nejhorší variantou varianta nulová.
 Ve variantě C sice dojde k významnému poklesu dopravy v úseku Opatovec –
Moravská Třebová, v úseku M. Třebová – Mohelnice však intenzity zůstávají na
hodnotách přes 20 tis. vozidel/den. Navíc výrazně naroste intenzita na silnici II/644
(téměř na 5 tis. vozidel/den), která prochází několika obcemi a má nevhodné
směrové a šířkové parametry.

B.III Ú DAJE O VÝSTUPECH
B.III.1 Ovzduší
B.III.2
B.III.3
B.III.4
B.III.5

Odpadní vody
Odpady
Ostatní
Doplňující údaje

B.III.1 OVZDUŠÍ
T YPY ZDROJŮ EMISÍ
Rozlišujeme tři základní zdroje znečištění podle umístění v prostoru: (i) bodové zdroje,
(ii) plošné zdroje, (iii) liniové zdroje.
Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění se budou v omezené míře vyskytovat pouze v období výstavby.
Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší budou představovat především
betonárny a podobná zařízení v okolí stavebních prací. Zda budou při stavbě instalovány
v rámci stavby, či zda bude směs dovážena z již existujících výroben, bude známo po
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Pokud budou instalovány obalovny
v rámci stavby, budou z dlouhodobého hlediska málo významné, mohou však
významněji ovlivnit krátkodobé koncentrace znečišťujících látek ve svém
bezprostředním okolí.
Množství těchto emisí není v současné době stanoveno, závisí především na organizaci
výstavby, která bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace. Během
provozu se nepředpokládá výskyt bodových zdrojů znečištění.
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Plošné zdroje
Jako plošný zdroj bude v průběhu výstavby působit plocha staveniště (ale i další plochy
zbavené vegetace), kde bude docházet zejména ke znovu zvíření již usazených
prachových částic (sekundární prašnost). Při pokládce živičného povrchu lze rovněž
očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků. Ze stavebních strojů a z
nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty, především oxidy dusíku, oxid
uhelnatý, pevné částice a v malém množství také uhlovodíky. Případné deponie
výkopového materiálu bude třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby,
aby byl minimalizován jejich negativní vliv na obyvatelstvo (zejména prašnost).
Liniové zdroje
Výstavba
Stanovit objem emisí v období výstavby lze pouze rámcově. Na zatěžování okolí stavby
se budou podílet emise z dopravy vyvolané stavební činností (zajišťující přepravu
materiálů ze staveniště a na staveniště) a emise z prostoru staveniště – z provozu
stavebních mechanizmů a především šíření prachu z odkryté stavební plochy při
provádění zemních prací.
Odhad objemu emisí ze stavební činnosti je proveden pro jeden z možných scénářů
stavební činnosti v místě stavby – hlavní stavební mechanizmy (bagr, buldozer, nákladní
automobily, nakladač), odkrytá stavební plocha, manipulace se zeminou, za použití
emisních faktorů podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, US EPA a emisních faktorů
pro automobilovou dopravu, pro 12 hodin pracovní doby.
Tabulka 23: Odhad množství emisí ze stavební činnosti
zdroj

NOx

CO

stavební zařízení, nakládání se
zeminou, prach ze stavební plochy

23,5

36,0

PM10
kg/den
34,0

PM2,5

benzen

b(a)p
g/den

8,5

<0,1

14,5

Provoz
Po uvedení do provozu bude záměr novým liniovým zdrojem znečištění ovzduší v
zájmovém území. Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných
pohonných hmot široké spektrum emisí. Některé z nich jsou dominantní a typické pro
provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti jiným
zdrojům emisí relativně bezvýznamné. Nejvýznamnější emise, charakteristické pro
automobilovou dopravu, jsou: oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), tuhé znečišťující
látky (frakce PM10 a PM2,5), uhlovodíky (CxHy).
Výstavbou záměru dojde v části zájmového území k přesunu automobilové dopravy ze
stávající I/35 na novou trasu. Tím se změní umístění liniového zdroje znečišťování
ovzduší. Pro účely této Dokumentace bylo zpracováno modelové hodnocení vlivu
provozu silnice na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti (Rozptylová studie, příloha č. 3).
Produkce emisí na trase D35 v posuzovaném úseku je uvedena v následujících tabulkách
pro variantu V1 a variantu V2. Obě varianty jsou cca stejně dlouhé, v odlišných úsecích
se liší podélným sklonem vozovky, z toho také vyplývají nevýznamné rozdíly v objemu
emisí, v relativním vyjádření jsou rozdíly v desetinách procenta.
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Tabulka 24: Množství emisí po trase D35, varianta V1, rok 2040
D35, úsek

ZÚ – MÚK Maletín
MÚK Maletín – MÚK
Mohelnice sever
MÚK Mohelnice sever –
MÚK Mohelnice jih
MÚK Mohelnice jih –
KÚ
Celkem

délka
NOx

CO

km
7,4

171,3

288,7

množství emisí
PM10
PM2,5
t/rok
36,5
15,7

7,54

203,5

337,7

38,9

3,13

44,0

77,4

0,83

13,7

18,9

432,4

benzen
1,24

b(a)p
kg/rok
3,54

17,2

1,45

4,15

14,5

5,6

0,36

0,98

3,9

3,9

1,5

0,11

0,30

726,8

93,7

40,1

3,15

8,96

b(a)p
kg/rok
3,48

Tabulka 25: Množství emisí po trase D35, varianta V2, rok 2040
D35, úsek

ZÚ – MÚK Maletín
MÚK Maletín – MÚK
Mohelnice sever
MÚK Mohelnice sever –
MÚK Mohelnice jih
MÚK Mohelnice jih – KÚ
Celkem

délka
NOx

CO

km
7,4

167,9

284,0

množství emisí
PM10
PM2,5
benzen
t/rok
36,3
15,5
1,22

7,54

205,8

341,0

39,0

17,3

1,46

4,19

3,13

44,0

77,4

14,5

5,6

0,36

0,98

0,83

13,7

23,1

3,9

1,5

0,11

0,30

18,9

431,5

725,4

93,6

40,0

3,15

8,94

V emisích tuhých znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu jsou kromě primárních emisí ze
spalování pohonných hmot zahrnuty také emise vznikající resuspenzí prachu z povrchu
vozovky, v případě benzo(a)pyrenu jeho obsah v resuspendovaném prachu.
Z hlediska emisního porovnání je mírně příznivější varianta V2, což je dáno menší
délkou tohoto úseku. Rozdíly jsou však minimální. Podrobněji je situace rozebrána v
kap. C.2.2, D.I.2. a v Rozptylové studii.

B.III.2 ODPADNÍ VODY
Odpadní voda je voda, která je změněna použitím, a všechna voda odvedená do
kanalizace. Může to být splašková odpadní voda, odpadní voda z komerčních provozů,
kondenzát a dešťová voda odváděná vnitřní kanalizací. Stupeň znečištění odpadní vody
závisí na způsobu užití vody.
Rozlišujeme následující typy odpadních vod: (i) splaškové odpadní vody, (ii) dešťové
(srážkové) odpadní vody, (iii) technologické a provozní odpadní vody.

O BDOBÍ VÝSTAVBY
Splaškové odpadní vody
V období výstavby budou vnikat do povrchových vod především splaškové odpadní
vody ze sociálních zařízení staveniště. Produkce splaškových vod vyplývá z celkového
uvažovaného počtu pracovníků a je vybilancována v následující tabulce. Nakládání
s nimi musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů a s nařízením vlády č. 401/2015, o ukazatelích a hodnotách příslušného
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znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Při dodržení
standardních postupů nejde z hlediska vlivů na životní prostředí o významné množství.
Sociální zařízení staveniště musí být buď napojeno na kanalizační síť, nebo mohou být
použita chemická WC. Při dodržení standardních postupů se nebude jednat z hlediska
životního prostředí o významné množství. Spotřeba splaškové vody se udává
125 l/osobu/směnu. Podrobněji bude upřesněno v dalších stupních projektové
dokumentace.
Srážkové vody
V současném stupni projektové dokumentace není podrobně řešen způsob odvádění
srážkových vod ze staveniště. Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Provozní vody
Jedná se o vodu používanou v rámci výstavby, na oplach stavebních strojů atd. Celkové
množství této vody je z hlediska životního prostředí nevýznamné.

O BDOBÍ PROVOZU
Při provozu záměru budou do povrchových vod jako výstupy pronikat zejména dešťové
(srážkové) vody, které dopadnou na povrch komunikace. Podle novely zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, se voda spadlá na zemský povrch stává buď vodou povrchovou,
podzemní, zvláštní nebo odpadní. Veškerá srážková voda odváděná z vozovky silnice je
považována za vodu odpadní.
Splaškové odpadní vody budou vznikat pouze při výstavbě, jelikož v rámci záměru
nejsou navrženy žádné odpočívky, čerpací stanice atd., kde by docházelo k jejich vzniku.
Dešťové (srážkové) vody
Dešťové vody dopadají na zpevněné plochy vozovek, kde nemůže dojít k přirozenému
vsakování. Dochází tedy úměrně k ploše vozovek ke zvýšení povrchového odtoku do
okolních recipientů. Srážkové vody splachují a rozpouštějí po kontaktu s povrchem
komunikace zejména stopové znečištění ropných látek z úkapů a koncentrace chloridů
z chemických rozmrazovacích prostředků. Předběžná rámcová bilance srážkových vod
je uvedena v kap. D.I.4.
Znečištění vod
Voda ze silnice může být znečištěna různými látkami specifickými pro automobilovou
dopravu. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z posypových solí a ropné látky
z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním období, ropné látky
z úkapů vozidel po celý rok.
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B.III.3 ODPADY
O BDOBÍ VÝSTAVBY
V období výstavby mohou vznikat následující odpady:
(i) Odpady kategorie „ostatní“ – O: odpady vzniklé při samotné stavební činnosti –
stavební a demoliční odpady – beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo, ocel, dále
zemina, kameny, směsný komunální odpad, odpad z údržby zeleně atd.
(ii) Odpady kategorie „nebezpečné“ – N: nátěrové hmoty, barvy, laky, kabely, směsný
stavební odpad, sorbent, čistící a filtrační materiály atd.
Tyto odpady jsou v katalogu odpadů (vyhl. č. 93/2016 Sb.) převážně zařazeny do
skupiny odpadů č. 17: Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy
z kontaminovaných míst).
Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby. Základní
přehled odpadů, které běžně vznikají při dopravních stavbách, je uveden v následující
tabulce. Podrobněji viz Plán odpadového hospodářství v dokumentaci DÚR.
Tabulka 26: Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
kód
název druhu odpadu
odpadu
05 01
Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky
08 01
08 01 11

13 01
13 02
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10

15 02
15 02 02

16 01
16 01 03
17 01
17 01 01

kateg. způsob nakládání
s odpadem

úkapy, havárie z provozu stav.
strojů
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
odpadní barvy a laky
N
likvidace oprávněnou
odpady z používání
obsahující organická
osobou
nátěrových hmot
rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
odpadní hydraulické oleje
regenerace
ze stavebních strojů
odpadní motorové, převodové a mazací regenerace
ze stavebních strojů
oleje
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
papírové a lepenkové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
plastové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
dřevěné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
kovové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
skleněné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
obaly obsahující zbytky
N
likvidace oprávněnou
třídění odpadů
nebezpečných látek nebo
osobou
obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
absorpční činidla, filtrační
N
spalování, skládkování znečištěné dřevní piliny,
materiály (vč. olej. filtrů jinak
písek, fibroil, Vapex, hadry –
blíže neurčených), čisticí
havárie; likvidace asfaltových
tkaniny a ochranné oděvy
emulzí při pokládání vozovek
znečištěné nebezpečnými
látkami
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) a odpady z
demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v
podskupinách 16 06 a 16 08
Pneumatiky
O
recyklace
ze stavebních strojů a vozidel
Beton, cihly, tašky a keramika
beton
O
recyklace
demolice bet. zpevněných
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kód
název druhu odpadu
odpadu

kateg. způsob nakládání
s odpadem

17 01 02 cihly
17 01 03 tašky a keramické výrobky
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a keram.
výrobků neuvedené pod
č.170106
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 dřevo

O
O
O

recyklace
skládkování
skládkování

O

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

17 02 02 sklo
O
17 02 03 plasty
O
17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující N
nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami
znečištěné
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01 asfaltové směsi obsahující
N
skládkování
dehet
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené
pod číslem 17 03 01
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 železo a ocel

O

recyklace

O

recyklace

činnost, při níž vzniká
odpad
ploch, propustů apod.
demolice
kameninové potrubí
demolice

demolice oplocení apod.
demolice
demolice apod.
přeložky vodovodního potrubí
z PVC

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

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, N
likvidace oprávněnou
uhelný dehet a jiné
osobou
nebezpečné látky
17 04 11 kabely neuvedené pod č. 17
O
recyklace, skládkování demontáž sítí
04 10
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená jalová hornina a
hlušina
17 05 03 zemina a kamení obsahující
N
dekontaminace,
výkopy kontaminované
nebezpečné látky
skládkování
zeminy
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 03 Jiné izolační materiály, které N
skládkování
demolice – event. izolační
jsou nebo obsahují
materiály
nebezpečné látky
17 06 04 izolační materiály neuvedené O
skládkování
demolice – event. izolační
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
materiály
17 06 05 stavební materiály obsahující O
skládkování – při
nepředpokládá se, zařazeno
azbest
manipulaci i likvidaci je pro neočekávané případy
nutno dodržet příslušná
ustanovení zákona
č. 258/2000 Sb.
17 09
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 jiné stavební a demoliční
N
skládkování
materiál z demolic
odpady (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
N
recyklace, skládkování výbojky a zářivky
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kód
název druhu odpadu
kateg. způsob nakládání
odpadu
s odpadem
obsahující rtuť
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O
kompostování,
štěpkování, mulčování
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný O
skládkování
odpad
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01 směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
20 03 03 uliční smetky
O
skládkování, spalování
20 03 04 kal ze septiků a žump

O

kompostování,
spalování

činnost, při níž vzniká
odpad

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

O BDOBÍ PROVOZU
V období provozu vznikají odpady z úklidu a údržby komunikace. Jedná se zejména o
úklid vozovky, seřezávku krajnic, údržbu zeleně, čištění dešťových vpustí a stok atd.
Hlavním typickým odpadem z provozu je tedy zemina ze seřezávky krajnic, která může
být částečně využívána na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky
pneumatik, zejména nákladních vozidel, zbytky PE patníků, asfalt z drobných oprav
vozovky, sečená tráva, dřeviny při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad z
vpustí, únik ropných látek při haváriích, těla zvířat uhynulých po střetu s vozidly atd.
Způsob nakládání s těmito odpady musí splňovat platné legislativní požadavky. Provoz
záměru nebude vyžadovat výstavbu nových zařízení na likvidaci nebo využití odpadu,
budou používána stávající zařízení.
Tabulka 27: Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
kód
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 01 11
14 06
14 06 03
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10
15 02
15 02 02

název druhu odpadu

kateg. způsob nakládání
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
organická rozpouštědla nebo jiné
osobou
nátěrových hmot při údržbě
nebezpečné látky
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů
jiná rozpouštědla a směsi
N
likvidace oprávněnou údržba
rozpouštědel
osobou
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
papírové a lepenkové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
plastové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
dřevěné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
kovové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
skleněné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
obaly obsahující zbytky
N
likvidace oprávněnou třídění odpadů
nebezpečných látek nebo obaly
osobou
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
absorpční činidla, filtrační
N
spalování, skládkování prostředky pro likvidaci
materiály (včetně olejových filtrů
havárií
jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy
znečistěné nebezpečnými
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kód
název druhu odpadu
kateg. způsob nakládání
činnost, při níž vzniká
odpadu
s odpadem
odpad
látkami
16 01
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) a odpady z
demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v
podskupinách 16 06 a 16 08)
16 01 03 Pneumatiky
O
recyklace
pneumatiky (poškozené či
z havárií)
16 01 04 Autovraky
N
likvidace na vrakovišti havárie, opuštěná auta
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená jalová hornina a
hlušina
17 05 03 zemina a kamení obsahující
N
dekontaminace,
znečištěná zemina po havárii
nebezpečné látky
skládkování
17 09
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 směsné stavební a demoliční
O
recyklace, skládkování v případě údržbových a
odpady neuvedené pod čísly 17
rekonstrukčních prací
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 08
Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01 Shrabky z česlí
O
nádrže
19 08 05 Kaly z čištění komunálních
O
nádrže
odpadních vod
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující
N
recyklace, skládkování výbojky a zářivky
rtuť
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování,
sečená tráva, úpravy dřevin
štěpkování, mulčování
20 02 02 zemina a kameny
O
skládkování
údržba zeleně
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný
O
skládkování
údržba zeleně
odpad
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
skládkování
odpočívky
20 03 03 uliční smetky
O
skládkování, spalování údržba komunikací, odpad
z vpustí
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže
O
neurčené
Pozn.: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad

B.III.4 OSTATNÍ
B.III.4.1 H LUK
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová vozidla
pohybující se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace
(časově omezené působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného provozu
vozidel (trvalé působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby komunikace je
jevem přechodným, pro obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový význam hluk emitovaný
vlastní automobilovou dopravou po uvedení nové komunikace do provozu.
Výpočet emisních hodnot na komunikacích I/35, II/368, I/44, II/444, II/644,
II/635 a III/3538
Výpočet emisních hodnot z automobilové dopravy výše uvedených komunikací
v zájmovém území Pardubického a Olomouckého kraje (úseky celostátního sčítání
dopravy č. 5-0620, 5-0621, 5-0630, 5-4330, 7-0010, 7-0011, 7-0013, 7-0026, 7-1003, 7EVERNIA s.r.o.
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1014, 7-0020, 7-0022, 7-5841, 7-1010 a 7-1876) v denní a noční době pro rok 2000 a
2016 byl proveden v referenční vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího krajního jízdního
pruhu.
Tabulka 28: Emisní hodnoty LAeq (dB) ,7,5 m na sledovaných úsecích komunikací v roce
2000 a 2016
silnice

úsek
5-0621

I/35

II/368
I/35
I/44
II/444
II/644
II/635
III/03538

5-0620
5-0630
5-0630
5-4330
7-0010
7-0011
7-0013
7-0026
7-1003
7-1014
7-0022
7-0020
7-5841

sídlo
Moravská Třebová –
Předměstí
Moravská Třebová –
Linhartice
Gruna
Žipotín
Staré Město
Studená Loučka
Mohelnice – Wolkerova
Mohelnice – Dolní Krčmy
Mohelnice – Horní Krčmy
Mohelnice
Mohelnice
Mohelnice – Zábřežská
Mohelnice – Horní Krčmy
Mohelnice

rok 2000
den
noc
71,4
67,1

rok 2016
den
noc
70,2
65,9

rozdíl
den
noc
-1,2
-1,2

69,5

64,9

69,7

65,5

+0,2

+0,6

68,6
71,1
63,0
69,9
69,3
71,0
71,8
68,0
63,0
61,4
62,7
61,1

63,5
66,0
57,8
64,9
64,4
65,3
67,5
59,1
56,4
48,8
54,8
48,5

70,3
72,8
63,1
70,3
68,9
70,8
71,3
67,9
63,1
61,0
62,4
59,3

66,1
68,7
55,7
66,1
64,2
65,7
66,5
61,4
56,3
48,5
54,9
46,8

1,7
1,7
+0,1
+0,4
-0,4
-0,2
-0,5
-0,1
+0,1
-0,4
-0,3
-0,8

+2,6
+2,7
-2,1
+1,2
-0,2
+0,4
-1,0
+2,2
-0,1
-0,3
+0,1
-1,7

Výpočtovou metodou byly posouzeny emisní hodnoty hluku z dopravy na předmětných
sčítacích úsecích na komunikaci I/35 v úseku Moravská Třebová – Mohelnice, silnice
II/368 ve Starém Městě a silnice I/44, II/444, II/644, II/635 a III/03538 v Mohelnici pro
rok 2000 a 2016. Účelem bylo porovnání emisních hodnot ve vztahu k intenzitě dopravy
a emisním hodnotám vozového parku v roce 2000 a 2016, proto nemusí vypočítané
emisní hodnoty odpovídat hodnotám akustického tlaku v reálné situaci. Vypočítanému
rozdílu emisních hladin akustického tlaku bude odpovídat i rozdíl hladin akustického
tlaku v místech imise, tedy v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru, které se nacházejí podél předmětného úseku komunikace, za
předpokladu, že hluk z této komunikace je převažující. Na základě rozdílu emisních
hladin akustického tlaku lze odhadnout změnu akustické situace v chráněných
venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru, které se nacházejí
v okolí předmětných úseků výše uvedených komunikací v Moravské Třebové, ve Starém
Městě a v Mohelnici.
Dle §12 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění je: hygienický limit
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž
uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení nelze uplatnit v případě, že
se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v
předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto
případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví
postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na
pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty
první vyšší než hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak
se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným
podle odstavce 3 přičte další korekce +5 dB.
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Z výše uvedené tabulky a uvedené citace nařízení vlády je patrné, že na komunikaci I/35
v Moravské Třebové (úsek č. 5-0621) došlo k mírnému poklesu emisních hodnot i přes
nárůst dopravy. Snížení je dáno poklesem podílu nákladní dopravy ve skladbě
dopravního proudu. Naopak na volném úseku silnice I/35 (5-0630) od křižovatky se
silnicí II/371 až na hranici kraje došlo v okolí obce Gruna a Žipotín k nárůstu hlučnosti v
noční době nad 2 dB. Ve Starém Městě došlo k poklesu hlučnosti, což je dáno výrazným
poklesem podílu nákladní dopravy v dopravním proudu. V Mohelnici v okolí
sledovaných komunikací došlo převážně k mírnému poklesu hlučnosti, pouze v okolí
silnice I/44 došlo v noční době k nárůstu hlučnosti o 2,2 dB.
Protože však podél silnice I/35 a I/44 jsou překračovány hodnoty pro starou hlukovou
zátěž (SHZ) v denní době LAeq,16h = 70 dB a v noční době LAeq,8h = 60 dB, budou jako
hygienické limity v Moravské Třebové, Gruně, Žipotíně a Mohelnici platit hygienické
limity pro denní dobu LAeq,16h = 70 dB a v noční době LAeq,8h = 60 dB.
Ve Starém Městě v roce 2000 rovněž byla akustická situace nevyhovující a ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v denní době u staveb v blízkosti silnice II/368 se pohybovaly
mezi 59,38 až 68,1 v denní době a v noční době mezi 51,9 až 62,9 dB. V roce 2016
dochází k mírnému snížení hlučnosti v okolí silnice II/368 na území Starého Města, a to
o okolo 2,0 dB v noční době.
V okolí silnice II/444 a II/635 na území Mohelnice byla již v roce 2000 akustická situace
nevyhovující. V roce 2016 sice došlo k nepatrnému zlepšení, ale pouze v desetinách dB.
V denní době jsou hodnoty hygienického limitu pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích
I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích v denní i noční době, tj. LAeq,16h = 60 dB a LAeq,8h = 50 dB, ale nejsou
překročeny hodnoty pro SHZ. V okolí silnice III/03538 – ulice Třebovská od silnice I/35
směrem na východ byl v roce 2000 překročen hygienický limit pro hluk z dopravy
silnicích III. třídy v denní i noční době, tj. LAeq,16h = 55 dB a LAeq,8h = 45 dB. V současné
době se akustická situace sice mírně zlepšila, ale hygienické limity jsou i nadále
překračovány.
Emisní parametry dálnice D35 – nový zdroj hluku
Emisní parametry záměru – tedy dálnice D35 jako nového zdroje hluku, jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka 29: Emisní parametry dálnice D35
úsek
1
2
3
4

km
91,100 - 98,900
98,900 - 106,000
106,000 - 109,250
109,250 - KÚ

dopravní intenzity
vozidla celkem/NA
voz/24 hod
26380 / 4330
27310 / 4380
31250 / 4910
28420 / 4520

den (dB/A/)
73,3 - 74,5
73,3 - 74,5
73,5 - 74,0
73,7 - 73,9

noc (dB/A/)
67,4 - 68,6
67,4 - 68,6
67,5 - 68,0
67,8 - 68,0

Podrobněji je problematika hluku rozpracována v kap. C.2.3 a D.I.3 a v Akustické studii
(příloha č. 4).

B.III.4.2 V IBRACE
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je zdrojem vibrací. Takto generované
vibrace zpravidla nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví. Mají vliv
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především na konstrukci zasažených staveb. Negativní vliv na domy se týká vzdálenosti
několika metrů od krajnice komunikace. Kromě počtu průjezdu těžkých nákladních
vozidel je pro účinky vibrací rozhodující i typ geologického podloží a především
konstrukce a statika dotčené budovy.
V případě záměru lze prakticky vliv vibrací způsobených provozem, ale i výstavbou na
chráněnou zástavbu vyloučit. V tomto směru je záměr pro dotčené obce jistě přínosem,
protože právě stávající komunikace prochází v některých úsecích v těsné blízkosti
obytných objektů.

B.III.4.3 R ADIOAKTIVNÍ , ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným
záměrem neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.

B.III.5 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
B.III.5.1 T ERÉNNÍ ÚPRAVY
Při výstavbě dálnice dochází k velkému objemu zemních prací. Jejich rozsah je závislý na
geomorfologii terénu a zvoleném směrovém a výškovém vedení trasy. V trase jsou
navrženy výraznější násypy i zářezy. Zářezy hlubší než 10 m se vyskytují cca v km 96,596,7; 97,4-97,7; 99,9-100,15; 101.4-101,6; 103,4-103,8; 106,4-106,6, nejedná se tedy o
dlouhé úseky a hloubka zářezů se pohybuje v těchto místech kolem 10 m. Výraznější
zemní práce si vyžádá vybudování tunelu délky 1100 m. Předpokládaný rozsah zemních
prací viz kap. B.II.3. Tento rozsah bude upřesněn v dokumentaci pro územní rozhodnutí,
po geodetickém zaměření trasy.

B.III.5.2 Z ÁSAHY DO KRAJINY
Dálnice představuje vždy zásah do krajiny a jeho rozsah je dán charakterem území a
technickým řešením silničního tělesa, mostů, mimoúrovňových křižovatek a dalších
objektů. Podrobně se tomuto tématu věnuje kap. C.II.8, D.I.8. a samostatná příloha č. 10.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení

Ve smyslu osnovy Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění je
v kapitole C popsán současný stav životního prostředí v dotčeném území. Hlavním cílem
této kapitoly je identifikovat ty složky životního prostředí, které daný záměr limitují.
Vlastní vliv záměru, tedy jak záměr limituje jednotlivé složky životního prostředí, je
předmětem kapitoly D.
Jednotlivé objekty životního prostředí (definice viz kap. Metodika) jsou popisovány v
tabulkách a zakresleny v příslušných mapách. V tabulkách jsou uváděny pouze objekty,
které jsou předmětem dalšího hodnocení, tedy objekty vyskytující se v zájmovém území
aktivních variant. V mapách jsou zakresleny i objekty vzdálenější. Tyto objekty jsou
popisovány jen v případech, kde je to z hlediska hodnocení vlivů relevantní. Uváděny
jsou zejména pro zvýšení celkové přehlednosti o daném území a pro zasazení do
určitého širšího kontextu.

C.1 V ÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
V následující tabulce je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
v zájmovém území záměru. Podrobněji viz kapitola C.II.
Vysvětlivky:
(+)
objekt se v zájmovém území vyskytuje
(+/-)
objekt se v zájmovém území nevyskytuje, ale přibližuje se k jeho hranici
(-)
objekt se v zájmovém území nevyskytuje

Tabulka 30: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Ze zákona
lesy
(č. 114/1992
Sb.)
rašeliniště
vodní toky

EVERNIA s.r.o.

výskyt
+
+

rybníky

+

jezera
údolní nivy

+

poznámka
V zájmovém území se nevyskytují žádná
zvláště chráněná území podle zákona
č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Trasa prochází na několika místech lesy,
nejvíce v km cca 93-95,5.
Trasa kříží menší vodní toky (př. Bílý potok,
Řepovský potok, Mírovka, Újezdka) a
bezejmenné vodoteče.
Rybník v blízkosti trasy u obce Maletín cca
v km 95,9.
Viz vodní toky.
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kategorie
Územní
systém
ekologické
stability

Natura
2000

podkategorie
Registrované OOP
Nadregionální
biocentrum
biokoridor
Regionální
biocentrum
biokoridor
Lokální
biocentrum
biokoridor
Ptačí oblasti
Evropsky významné lokality

Chráněné ložiskové území
Ložisko nerostných surovin
Prognózní zdroje nerostných surovin
Dobývací prostory (těžené i netěžené)
Poddolovaná území
Sesuvy a svahové deformace aktivní a pasivní
Geologické a paleontologické naleziště
Vodní toky
Významné
Ostatní

Dokumentace EIA
výskyt
+
+
+
+
+
+
+/-

Vodní plochy
OPVZ

1. a 2. stupeň

CHOPAV
Přírodní parky
Území historického, kulturního nebo
archeologického významu
Území hustě zalidněná
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže
Extrémní poměry v dotčeném území

+
+
+/+
+/-

poznámka
Trasa kříží NRBK v km 94,5 a RBK v km
101,8 (101,1). Dále trasa kříží na několika
místech lokální prvky ÚSES.

V zájmovém území se nevyskytují žádná
území soustavy Natura 2000 podle zákona
č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Poddolované území Křemačov I.

Mírovka
Bílý potok, Řepovský potok, Újezdka,
bezejmenné vodoteče.
Vodní plochy se nevyskytují přímo v trase,
ale v jejím blízkém okolí. Jedná se o drobné
vodní nádrže.
OPVZ II. a III. stupně.
Okrajový zásah do CHOPAV Kvartér řeky
Moravy.
Archeologická naleziště, kulturní památky
v širším zájmovém území.
Město Mohelnice.
V zájmovém území
komunálního odpadu.

několik

skládek

-

Dílčí závěr ke kap. C.1:
Z uvedeného výčtu vyplývá, že počet závažných environmentálních charakteristik, které by
záměr limitovaly, je poměrně nízký. V zájmovém území se nevyskytují žádná zvláště
chráněná území ani území soustavy Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění. Trasa kříží drobné vodní toky, VKP ze zákona a prvky ÚSES. Podrobný popis
současného stavu je v následující kapitole C.2.
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C.2 C HARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6
C.2.7
C.2.8
C.2.9

Obyvatelstvo
Ovzduší a klima
Hluková situace a další fyzikální a biologické charakteristiky
Voda
Půda
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Fauna, flóra a ekosystémy
Krajina
Hmotný majetek, kulturní památky a archeologie

C.2.1 OBYVATELSTVO
C.2.1.1 Ú ZEMNĚ SPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Z hlediska administrativního členění se záměr nachází v první části své délky (cca km
91,1-94,4) v Pardubickém kraji (NUTS III), ve zbývající části v Olomouckém kraji (km
94,4-110,0).

C.2.1.2 D OTČENÉ OBCE
V Pardubickém kraji je obcí s rozšířenou působností (ORP) a obcí s pověřeným obecným
úřadem (POÚ) Moravská Třebová. V Olomouckém kraji je to obec Mohelnice.
V následující tabulce jsou uvedeny dotčené samosprávné obce.
Tabulka 31: Základní údaje o dotčených obcích (pozn.: tučně jsou vyznačeny k. ú. obcí,
kterými trasa prochází)
č.
název obce
Pardubický kraj
1
Moravská
Třebová
2
Staré Město

charakteristika
obec s rozšířenou působností a pověřeným obecným úřadem.
ZUJ
počet obyvatel
status města
občanská vybavenost
počet částí
katastrální výměra
katastrální území
poloha vůči trase
soulad trasy s ÚPD

3

Dětřichov
Moravské
Třebové

EVERNIA s.r.o.

u

ZUJ
počet obyvatel
status města
občanská vybavenost
počet částí

578789
997
ne
pošta, zdravotnické zařízení, škola, vodovod, plynofikace,
kanalizace (ČOV), http://www.stare-mesto.eu/
3
2473 ha
Staré město u Moravské Třebové (754480)
Radišov (754471)
Petrušov (754463)
Obec leží jižně od trasy cca ve vzdálenosti 1,5 km. Trasa
prochází k. ú. Staré Město u Mor. Třebové (ZÚ-km 91,4).
ÚP obce nabyl účinnosti dne 12.6.2015. V ÚP je vymezen
koridor i ochranné pásmo plánované D35.
572683
217
ne
vodovod, http://detrichovumt.cz/
1
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katastrální výměra
katastrální území
poloha vůči trase
soulad trasy s ÚPD
4

Borušov

ZUJ
počet obyvatel
status města
občanská vybavenost
počet částí
katastrální výměra
katastrální území
poloha vůči trase
soulad trasy s ÚPD

Olomoucký kraj
5
Maletín

ZUJ
počet obyvatel
status města
občanská vybavenost
počet částí
katastrální výměra
katastrální území
poloha vůči trase
soulad trasy s ÚPD

6

Krchleby

7

Mírov

ZUJ
počet obyvatel
status města
občanská vybavenost
počet částí
katastrální výměra
katastrální území
poloha vůči trase
soulad trasy s ÚPD
ZUJ
počet obyvatel
status města
občanská vybavenost
počet částí
katastrální výměra
katastrální území
poloha vůči trase

EVERNIA s.r.o.
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592 ha
Dětřichov u Moravské Třebové (626074)
Obec se nachází cca 1,5 km jižně od trasy (cca km 92).
Trasa prochází k. ú. Dětřichov u Mor. Třebové cca v km
91,4-93).
V ÚP je vymezen koridor i ochranné pásmo plánované
D35.
572632
163
ne
obchod, hasičská zbrojnice, sportovní hřiště, vodovod,
http://www.borusov.cz/
3
1107
Borušov (608041)
Prklišov (608050)
Svojanov u Borušova (608068)
Obec se nachází cca 1,8 km jižně od trasy (cca km 93).
Trasa prochází okrajově k. ú. Prklišov (cca 93-94,5).
V ÚP je vymezen koridor i ochranné pásmo plánované
D35.
540366
391
ne
http://www.maletin.cz/
3
1853 ha
Javoří u Maletína (690881)
Starý Maletín (690902)
Nový Maletín (690899)
Trasa prochází k. ú. Starý Maletín (cca km 94,5-97,5) a
Javoří u Maletína (cca 97,5-99,8).
V ÚP je vymezen koridor i ochranné pásmo plánované
D35.
569372
181
ne
vodovod, http://www.krchlebyobec.cz/
1
690 ha
Krchleby na Moravě (674494)
Obec se nachází více jak 0,5 km severně od trasy. Trasa
prochází k. ú. Krchleby na Moravě cca v km 99,8-101.
Územní plán obce není zpracován.
569381
406
ne
pošta, škola základní i mateřská, zdravotnické zařízení,
vodovod, plynofikace, http://www.obecmirov.cz/
1
1359 ha
Míroveček (695530)
Mírov (695521)
Mírovský Grunt (695548)
Obec se nachází více jak 1 km jižně od trasy (cca km
102). Trasa prochází na hranici k. ú. Míroveček (mezi km
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100-101).
V ÚP je vymezen koridor pro plánovanou D35 (na
severním okraji k. ú.). Územní plán stabilizuje stávající
plochy silniční dopravy. Na severním okraji k. ú. Mírov je
navržena plocha DS1, určená pro realizaci dílčího úseku
silnice D35 (Mohelnice – Moravská Třebová).
ZUJ
540471
počet obyvatel
9317
status města
ano
občanská vybavenost
pošta, škola, zdravotnické zařízení, policie, kanalizace,
vodovod, plynofikace, http://www.mu-mohelnice.cz/
počet částí
8
katastrální výměra
4623 ha
katastrální území
Řepová (745294)
Květín (678244)
Křemačov (675725)
Libivá (682926)
Podolí u Mohelnice (724327)
Mohelnice (698032)
Újezd u Mohelnice (773760)
Studená Loučka (758221)
Buková u Studené Loučky (758205)
Bušín u Studené Loučky (758213)
poloha vůči trase
Trasa obchází město západním obchvatem a prochází
postupně k. ú. Řepová (cca km 101-103,5), Křemačov
(cca km 103,5-106), Podolí u Mohelnice (cca km 106106,8), Mohelnice (cca km 106,8-107,5, 108-109,3),
Újezd u Mohelnice (cca km 107,6-108), přivaděč MÚK
Mohelnice-sever zasahuje do k. ú. Libivá.
soulad trasy s ÚPD
Je zpracován územní plán obce Mohelnice, trasa je až na
několik
drobných
úseků
shodná
s koridorem
vyznačeným v územním plánu.
ZUJ
540196
počet obyvatel
3020
status města
ano
občanská vybavenost
pošta, škola, obchod, zdravotnické zařízení, policie,
vodovod, plynofikace, http://www.mu-lostice.cz/
počet částí
2
katastrální výměra
1200 ha
katastrální území
Loštice (686883)
Žádlovice (686891)
poloha vůči trase
Trasa prochází na hranici k. ú. Loštice (cca 108,9-KÚ),
obec se nachází JZ od trasy.
soulad trasy s ÚPD
Je zpracován územní plán obce Loštice, trasa je až na
několik drobných úseků shodná s koridorem v územním
plánu.
zasahuje pouze velmi okrajově ve stávající trase, k. ú. 698610.
soulad trasy s ÚPD

8

Mohelnice

9

Loštice

10

Moravičany
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Box 3: Obyvatelstvo

Trasa začíná severně od obce Dětřichov u Moravské Třebové (obr. 1 – střed obce), kde je z MÚK
Staré Město – východ plánován přivaděč vedoucí východně od obce na stávající I/35. Dále
pokračuje mimo zastavěná území, prochází ve vzdálenosti cca 650-1150 m severně od obce Maletín
(obr. 2) a jižně, ve vzdálenosti cca 300 m, míjí lokalitu Jahodnice (obr. 3). Dále trasa míjí ze severu
lokalitu Javoří (obr. 4) a z jihu obce Krchleby a Řepová (obr. 5 – střed obce) a pokračuje východně
od Křemačova na Mohelnici. Na konci trasy se plánovaná MÚK Mohelnice – jih přibližuje lokalitě
Horní Krčmy (obr. 6).
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C.2.1.3 P RŮMYSL , ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Trasa prochází poměrně členitou krajinou se střídavými lesními komplexy, kde probíhá
běžné lesní hospodářství, a obhospodařovanými poli. Průmysl, především lehká a
střední průmyslová výroba, je soustředěn do větších měst, Moravské Třebové a
Mohelnice.

C.2.1.4 S LUŽBY , REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
Zájmové území není exponovanou a vyhledávanou turistickou oblastí, přesto je vhodné
pro turistiku a cykloturistiku. Mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí prochází
Zábřežská vrchovina s převažujícími lesními komplexy a sporadicky zemědělsky
využívanou krajinou. Zábřežská vrchovina je méně frekventovaným pohořím Moravy,
odděluje Hornomoravský úval a Mohelnickou brázdu od Orlických hor. Nejvyšším
vrcholem je vrch Lázek (714 m). Větší rozvoj turistického ruchu se v tomto území teprve
očekává, více je zastoupena stále se rozvíjející cykloturistika. Služby jsou soustředěny do
větších měst, jižně od Starého Maletína se nachází větší rekreační areál ve Svojanově.
Dílčí závěr ke kap. C.2.1 Obyvatelstvo:
Zájmové území je rámcově ohraničeno dvěma většími městy, Moravskou Třebovou blízko
začátku trasy a Mohelnicí na konci trasy. Dále trasa prochází volnou krajinou v blízkosti
několika obcí. Jedná se o oblast především s lesním a zemědělským hospodařením, bez
většího zastoupení průmyslu. Území je svým charakterem vhodné pro turistiku a
cykloturistiku.

C.2.2 OVZDUŠÍ A KLIMA
Problematika ovzduší a klimatu je zpracována samostatně v rámci přílohy č. 3.
Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.

C.2.2.1 K LIMA
Podnebí zájmového území je mírně teplé a srážkově víceméně průměrné. Průměrné
roční teploty se pohybují na většině trasy v intervalu 7 až 8 °C, průměrné roční srážkové
úhrny mezi 600 a 700 mm (Tolasz, 2007, referenční období 1961–1990). Quitt (1971)
zařazuje zájmové území do mírně teplé oblasti (niva Moravy východně od Mohelnice již
leží v teplé oblasti), s rajóny MT7 (výše položená část trasy), MT9 (většina trasy) a MT10
(okolí Mohelnice). Dle starší klimatické regionalizace (Vesecký, 1958) je dálniční koridor
rovněž řazen do mírně teplé oblasti, v rámci ní pak převážně do okrsku mírně vlhkého,
vrchovinového. Severozápadně od Mohelnice navazuje okrsek mírně vlhký, s mírnou
zimou, pahorkatinový, v závěru trasy pak okrsek mírně suchý, převážně s mírnou zimou.
Dle stejného zdroje leží většina sledovaného území pod roční izotermou 7 °C, okolí
Mohelnice leží mezi izotermami 7 a 8 °C (referenční období 1901-1950). Průměrné roční
srážkové úhrny za stejné období jsou v okolí Mohelnice pod 650 mm, ve výše položené
části území překračují 700 mm, na zbytku území leží v rozpětí 650 a 700 mm.
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Rozptylové podmínky
Větrná růžice charakteristická pro danou oblast popisuje proudění ve vybrané lokalitě
za různých rozptylových podmínek. Použité větrné růžice, zpracované Českým
hydrometeorologickým ústavem, jsou rozděleny na šestnáct základních směrů proudění
(S, SSV, SV, ...), 3 třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a 5 tříd stability. Celkovou
podobu větrné růžice platné pro zájmové území (lokality Moravská Třebová, Mohelnice)
uvádí následující tabulka.
Tabulka 32: Odborný odhad větrných růžic pro zájmovou oblast ve výšce 10 m nad zemí
(% roční doby, převzato z Rozptylové studie)
m/s
N
NE
Moravská Třebová
1,7
5,37
7,08
5,0
1,35
2,54
11,0
0,06
0,13
Suma
6,78
9,75
Mohelnice
1,7
3,84
2,42
5,0
6,22
9,72
11,0
0,95
0,33
Suma
11,01
12,47

E

SE

S

SW

W

NW

Calm

Suma

7,55
3,37
0,24
11,16

7,89
4,31
0,43
12,63

6,03
2,25
0,18
8,46

3,73
0,74
0,05
4,52

6,45
4,03
1,18
11,66

10,63
7,84
1,36
19,83

15,21

69,94
26,43
3,63
100,0

2,22
4,33
0,11
6,66

4,46
8,47
0,93
13,86

3,91
4,98
1,24
13,13

0,84
2,48
0,12
3,44

1,65
9,28
2,39
13,32

4,51
16,42
4,97
25,90

0,21

15,21

24,06
64,90
11,04
100,0

C.2.2.2 O VZDUŠÍ
Současná imisní situace
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší se pro
hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní
znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které zveřejňuje ve formátu shapefile ČHMÚ
na svých internetových stránkách. Údaje o stávajícím znečištění ovzduší v území jsou
převzaty z posledních dostupných imisních map pro období 2010-2014. Imisní
koncentrace CO nejsou nikde v regionu sledovány.
Krátkodobé koncentrace NO2 jsou v regionu sledovány na stanici ČHMÚ Moravská
Třebová, dále také ve stanici Šumperk (spol. Ekovia).
NO2 – max. hodinové koncentrace (2014, ČHMÚ Mor. Třebová):
77,1 µg/m3,
19. nejvyšší hodinová koncentrace (2014, ČHMÚ Mor. Třebová): 55,9 µg/m3,
19. nejvyšší hodinová koncentrace (2014, MŠUM Šumperk):
54,5 µg/m3.
Území, kterým je nová trasa D35 vedena, se vyznačuje, s výjimkou benzo(a)pyrenu,
poměrně nízkým znečištěním ovzduší. Roční imisní koncentrace, které jsou vypovídající
charakteristikou úrovně znečištění ovzduší, se v případě většiny sledovaných
znečišťujících látek pohybují s rezervou pod hodnotami příslušných imisních limitů.
 oxid dusičitý NO2: Roční koncentrace NO2 se v území pohybují v oblasti Zábřežské
vrchoviny (to je ve vyšších polohách trasy dálnice D35) mezi 10 a 12 µg/m3, to je na
úrovni 25-30 % ročního limitu. V okolí Mohelnice, v Mohelnické brázdě podél řeky
Moravy, je imisní pozadí NO2 vyšší, mezi 12-13 µg/m3, ve městě Mohelnice,
v důsledku intenzivnější automobilové dopravy a vinou dalších zdrojů znečištění
ovzduší, kolem 18,5 µg/m3. I tato hodnota představuje pouhých 46 % ročního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 na nejbližších stanicích imisního monitoringu
dosahují hodnot v desítkách µg/m3. Maximální naměřená koncentrace ve stanici
v Moravské Třebové (v roce 2014) 77,1 µg/m3 je na úrovni 39 % krátkodobého
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limitu, 19. nejvyšší maximální hodnoty (je povoleno 18 překročení limitní hodnoty
200 µg/m3 v průběhu roku) jsou na nejbližších stanicích AIM kolem 55 µg/m3 (27,5
% krátkodobého limitu).
 tuhé látky frakce PM10: Prašnost v ovzduší je velkým problémem téměř na celém
území ČR, tedy i ve sledovaném území. Roční koncentrace PM10 se v území budoucí
trasy D35 pohybují s výjimkou Mohelnice a okolí mezi 21-24 µg/m3, to jsou hodnoty
na úrovni 50-60 % ročního limitu. V Mohelnici a v jejím okolí pak dosahují roční
koncentrace PM10 hodnot 25-30 µg/m3, tedy maximálně do 75 % ročního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 mají limit 50 µg/m3, zákon připouští maximálně
35 případů překročení této hodnoty v průběhu kalendářního roku. Pro hodnocení
imisní úrovně se proto posuzují hodnoty 36. nejvyšší denní koncentrace. Hodnoty
těchto koncentrací se v posuzovaném území pohybují mezi 41 a 43,5 µg/m3 (do 87 %
limitu) v obcích Řepová a Křemačov kolem 47 µg/m3 (do 95 % limitu). V Mohelnici a
v nejbližším okolí (obec Újezd) jsou hodnoty pětiletých průměrů 36. nejvyšší denní
koncentrace nad limitní hodnotou 50 µg/m3. V Mohelnici mohou dosáhnout až
hodnoty 53 µg/m3, to je o 6 % nad limitní hodnotou. Kromě ostatních zdrojů prachu
(místní doprava, průmysl, lokální topeniště atd.) je zdrojem prašnosti v Mohelnici a
blízkém okolí také automobilová doprava po stávající silnici I/35. Znamená to, že po
realizaci záměru se zdroje emisí v lokalitě nezmění a imisní situace zůstane
v podstatě stejná.
 tuhé látky frakce PM2,5: Roční imisní koncentrace PM2,5 s limitem 25 µg/m3 se
v dotčeném území pohybují v intervalu 16,5-19 µg/m3, to je na úrovni 65-75 %
imisního limitu. V Mohelnici a blízkém okolí tyto koncentrace překračují hodnotu
20 µg/m3, nejvyšší zjištěná koncentrace v centru Mohelnice 23 µg/m3 se blíží
imisnímu limitu a představuje 92 % limitní hodnoty.
 benzen: Pro benzen je stanoven roční limit 5 µg/m3. Roční koncentrace se v celém
sledovaném území včetně Mohelnice a okolí pohybují v intervalu 1,3-1,7 µg/m3, to
znamená do 34 % ročního imisního limitu.
 benzo(a)pyren: Problematickou látkou je z pohledu dodržení imisního limitu
benzo(a)pyren. Jeho vysoké koncentrace se vyskytují i v jinak relativně čistých
oblastech, jako je území záměru v oblasti Zábřežské vrchoviny. Zde se pohybují roční
koncentrace této látky od 0,71 do 0,75 ng/m3 (71-75 % ročního limitu), v obcích
Řepová a Křemačov dokonce kolem 0,9 ng/m3. V okolí Mohelnice roční koncentrace
benzo(a)pyrenu překračují limitní hodnotu 1 ng/m3 až o 20 %, v centru Mohelnice
dokonce o 60 % (1,6 ng/m3). Zdrojem této látky je kromě přímých zdrojů emisí
(spalování, průmysl) také její přítomnost v resuspendovaném prachu.
Dílčí závěr ke kap. C.2.2 Ovzduší a klima:
Zájmové území záměru se vyznačuje, s výjimkou benzo(a)pyrenu, poměrně nízkým
znečištěním ovzduší. Roční imisní koncentrace, které jsou vypovídající charakteristikou
úrovně znečištění ovzduší, se v případě většiny sledovaných znečišťujících látek pohybují s
rezervou pod hodnotami příslušných imisních limitů.
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C.2.3 HLUKOVÁ SITUACE A DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ
CHARAKTERISTIKY
Severní část území s obcemi Třebařov, Maletín, Krchleby a Řepov je ovlivněna převážně
hlukem z místních stacionárních zdrojů. Hluk z pozemní dopravy je emitován provozem
na komunikacích III. třídy. Obcí Třebařov prochází od severu k jihu silnice II/368, která
je významnějším zdrojem hluku zejména v úseku Staré Město – Moravská Třebová. Na
jihu zájmového území je dominantním zdrojem hluku silnice I/35, která je vedena
územím od západu k východu a prochází okrajem města Moravská Třebová, dále je
vedena v těsné blízkosti zástavby obce Linhartice, několika objektů obce Gruna a
Studená Loučka. Ve východní části území se trasa komunikace I/35 přibližuje
k severnímu okraji obce Podolí u Mohelnice a vstupuje na území Mohelnice, kde se stáčí
k jihu a pokračuje po západním okraji Mohelnice směrem na Olomouc již jako dálnice
D35.
Současná akustická situace a porovnání s rokem 2000
Pro porovnání současné akustické situace a situace v roce 2000 byly použity výsledky
celostátního sčítání dopravy prováděné ŘSD ČR. Pravidelné sčítání je prováděno na
silnicích I. a II. tříd a několika silnicích nižších tříd. V zájmovém území je prováděno
sčítání na silnici I/35, I/44, II/368, II/371, II/444, II/635 a II/644. Z tohoto důvodu
nejsou k dispozici dopravní intenzity na silnicích III. tříd procházejících obcemi
Dětřichov, Borušov, Krchleby, Maletín, Řepová, Mírov a Křemačov. Výpočtové body
umístěné u staveb v těchto obcích proto nemají vypočteny ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v roce 2000 a 2016.
Tabulka 33: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech výpočtu v roce 2000 a 2016
2000

bod
výpočtu

adresní místo

VB2
VB4
VB5
VB6

Staré Město 74
Dětřichov 38
Dětřichov 25
Dětřichov 25

15,1
12,4
12,9
16,4

VB7
VB8
VB9
VB10
VB11
VB12
VB13
VB14
VB15
VB16
VB17

Staré Město 99
Staré Město 115
Staré Město 118
Staré Město 64 ZŠ
Staré Město 64
Staré Město 4
Staré Město 60
Staré Město 129
Staré Město 133
Staré Město 229
Staré Město 135

32,7
44,6
37,3
53,4
62,3
66,0
67,2
68,1
66,5
62,3
65,2

VB18

Borušov 1

52,0

VB20
VB21
VB22
VB23
VB24

Starý Maletín 55
Starý Maletín 112
Starý Maletín 160
Starý Maletín 221
Javoří 9 JS

9,2
10,9
23,6
15,9
19,3

EVERNIA s.r.o.

den

noc
Vliv D35
9,2
7,3
7,8
11,4
Vliv II/368
26,8
38,6
31,3
48,2
57,1
60,8
61,9
62,9
61,2
57,1
60,0
Vliv I/35
46,9
Vliv D35
9,2
10,9
23,6
15,9
19,3

2016

rozdíl 2016-2000
den
noc

den

noc

14,6
14,1
14,6
18,2

7,2
9,9
10,4
14,0

-0,5
1,7
1,7
1,8

-2,0
2,6
2,6
2,6

32,2
43,8
36,9
53,1
62,0
65,7
66,9
67,8
66,2
62,4
65,2

24,8
36,4
29,5
45,8
54,7
58,4
59,5
60,5
58,8
55,0
57,9

-0,5
-0,8
-0,4
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
0,1
0,0

-2,0
-2,2
-1,8
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,1
-2,1

53,7

49,5

1,7

2,6

9,2
10,9
23,6
15,9
19,3

9,2
10,9
23,6
15,9
19,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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bod
výpočtu
VB25
VB26
VB27
VB28
VB29
VB52
VB53
VB54
VB55
VB56
VB57

adresní místo
Starý Maletín č. ev. 33
Starý Maletín č. 121
Starý Maletín č. ev. 18
Javoří 38
Javoří 36
Mírov 92
Křemačov 69
Křemačov 68
Křemačov 52
Křemačov p. č. 101/1
Křemačov 61

Dokumentace EIA
2000
den
21,7
21,9
24,0
12,2
11,8
23,8
33,2
27,8
36,4
37,7
42,6

VB58
VB59
VB60
VB61
VB 61a
VB62
VB63
VB64
VB65
VB66
VB67
VB68
VB69
VB70
VB71
VB72
VB73
VB74
VB75
VB76
VB77
VB78
VB79
VB80
VB81
VB82
VB83

Podolí 2 RD
Podolí 122 RD
Podolí 113 RD
Třebovská 69
Třebovská 69
Sportovní 589/14
Třebovská 511/38
Wolkerova 619/1
Wolkerova 619
Wolkerova 740/9
Dolní Krčmy PB
Dolní Krčmy PB
Dolní Krčmy PB
Dolní Krčmy PB
Dolní Krčmy 1068/16
Dolní Krčmy 1060/8
Dolní Krčmy 1083/32
Dolní Krčmy 1083/32
Horní Krčmy 1083/32
Horní Krčmy 1061/39
Horní Krčmy 1183/52
Horní Krčmy 373/3
Horní Krčmy 375/37
Horní Krčmy 1094/11
Horní Krčmy 1094/11
Horní Krčmy 1084/1
Horní Krčmy 1100/17

62,6
51,6
49,6
61,4
65,1

VB84
VB85
VB86
VB87
VB88
VB89
VB90
VB91
VB92
VB93
VB94
VB95

Studená Loučka ev. č. 6
Studená Loučka 19
Studená Loučka 38
Žipotín 84
Žipotín 82
Gruna 60
Gruna 37
Gruna 64
MT Předměstí 176/3
MT Předměstí 1518/28
MT Horní 108
MT Linhartice 81

56,1
63,8
63,6
69,0
61,2
70,9
55,6
54,9
60,7
62,4
71,5
67,4

2016

noc
21,7
21,9
24,0
12,2
11,8
18,8
28,1
22,9
31,4
32,8
37,6
Mohelnice
57,8
46,7
44,6
56,6
60,5

62,5

54,7

64,2
59,9
63,8
50,2
67,2
64,9
61,8
55,6
59,3
56,3
57,1
59,2
61,4
60,0
62,9
57,7
57,6
63,8
61,4
64,0
63,4

58,8
55,1
58,9
45,4
61,5
59,2
56,1
49,9
53,7
50,7
51,4
53,5
55,1
53,8
55,7
51,6
51,5
56,7
54,8
56,8
56,3
Stávající I/35
51,2
58,8
58,7
63,9
56,1
65,8
50,5
49,8
56,4
58,1
67,2
63,1

rozdíl 2016-2000
den
noc
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
1,2
0,5
1,3
0,5
1,2
0,5
1,2
0,5
1,2
0,4
1,2

den
21,7
21,9
24,0
12,2
11,8
24,2
33,7
28,3
36,9
38,2
43,0

noc
21,7
21,9
24,0
12,2
11,8
20,0
29,4
24,1
32,6
34,0
38,8

63,1
52,0
49,9
61,9
65,6
62,2
63,8
59,6
63,5
50,7
67,0
64,7
61,6
55,4
59,1
56,1
56,9
59,0
60,9
59,5
62,5
57,3
57,1
63,5
61,0
63,7
63,2

59,0
47,9
45,7
57,9
61,7
55,9
58,8
55,4
58,9
46,6
62,0
59,6
56,5
50,3
54,0
51,0
51,7
53,9
54,6
53,1
55,4
51,0
50,8
56,5
54,4
56,6
56,0

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

1,2
1,2
1,1
1,3
1,2
1,2
0,0
0,3
0,0
1,2
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
-0,5
-0,7
-0,3
-0,6
-0,7
-0,2
-0,4
-0,2
-0,3

56,6
64,2
64,1
70,7
62,9
72,6
57,4
56,6
59,5
61,2
70,3
66,2

52,4
60,0
59,9
66,5
58,7
68,4
53,2
52,4
55,2
56,9
66,0
61,9

0,5
0,4
0,5
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2

1,2
1,2
1,2
2,6
2,6
2,6
2,7
2,6
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2

Vysvětlivky:
55,9

Hodnota LAeq,T překračuje hygienický limit pro denní dobu LAeq, 16 h = 60 dB nebo pro noční dobu LAeq, 8 h =
50 dB
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Hodnota LAeq,T překračuje hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou zátěž pro denní dobu LAeq, 16 h =
70 dB nebo pro noční dobu LAeq, 8 h = 60 dB
Navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku v roce 2016 oproti roku 2000 o více jak 2 dB

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, zástavba situovaná v okolí silnice I/35, I/44 a silnic
II/368, II/444, II/635, II/644 ve sledovaném území mezi Moravskou Třebovou a
Mohelnicí byla v roce 2000 a i v současné době je ovlivněna nadlimitním hlukem z
provozu na silnicích I. a II. tříd. Jedná se především o silnici I/35. Ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v blízkosti těchto
komunikací se pohybují převážně v hodnotách nad 60 dB až do 72,6 dB v denní době a v
noční době nad 50 dB až do 68,4 dB. Tyto hodnoty výrazně překračují hygienické limity
pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. tříd v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB. Jak je
uvedeno v předchozí kapitole 8.2, hygienický limit je stanoven v denní době na LAeq,16h =
70 dB a v noční době LAeq,8h = 60 dB, přesto je v současné době u nejbližší chráněné
zástavby překračován.
Nejhorší situace je u silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí u okrajové
zástavby obce Gruna a Žipotín, kde se v současné době ekvivalentní hladiny akustického
tlaku v denní době pohybují mezi 56,9 až 72,6 dB a v noční době mezi 52,7 až 68,4.
Ve Starém Městě v okolí silnice II/368 se v současné době ekvivalentní hladiny
akustického tlaku pohybují mezi 58,9 až 68,1 dB v denní době a v noční době mezi 51,9
až 60,8 dB. Hygienický limit je stanoven v denní době na LAeq,16h = 70 dB a v noční době
LAeq,8h = 60 dB. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou nižší nebo na
hranici těchto hygienických limitů.
V Mohelnici se ekvivalentní hladiny akustického tlaku u zástavby situované v blízkosti
komunikace I/35 a I/44 pohybují mezi 50 až 67,0 dB v denní době a v noční době mezi
45 až 62 dB. Tyto hodnoty výrazně překračují hygienické limity pro hluk z dopravy na
dálnicích, silnicích I. a II. tříd v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích pro denní dobu
LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB. Jak je uvedeno v předchozí kapitole 8.2,
hygienický limit je stanoven v denní době na LAeq,16h = 70 dB a v noční době LAeq,8h = 60
dB, přesto je v současné době u nejbližší chráněné zástavby překračován.
Současná akustická situace v okolí silnic I/35, I/44 a silnic II/368, II/635, II/444 a
II/644 je nevyhovující. Oproti roku 2000 nedošlo v okolí těchto silnic k významnějším
změnám v akustické situaci. Ke zhoršení oproti roku 2000 došlo v okolí silnice I/35 mezi
Moravskou Třebovou a Mohelnicí v noční době. Naopak ke zlepšení akustické situace
oproti roku 2000 došlo v okolí silnice II/368 ve Starém Městě.
Problematika hluku je zpracována samostatně v rámci přílohy č. 4.
Seismicita
Podle GFÚ AV ČR patří celé řešené území do oblasti, kde lze očekávat zemětřesení až
stupně 6 na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64 (zemětřesení je pocítěno
většinou lidí uvnitř i venku, ztráta rovnováhy). Může dojít k poruchám budov, silnic,
potrubí, mohou být ovlivněny prameny.
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Radonové riziko
Dle Odvozené mapy radonového rizika ČR (1 : 200 000) leží trasa dálnice převážně v
území kategorie 2 – střední radonové riziko. Ke každému investičnímu záměru, kde se
dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být stavebníkem opatřeno měření radonového
rizika. Pro výstavbu nejsou potřebná žádná opatření. V případě výstavby provozních
budov by nutná byla.
Dílčí závěr ke kap. C.2.3 Hluková situace:
V zájmovém území se nevyskytují žádné významné bodové zdroje hluku. Liniovými zdroji
hluku jsou pozemní komunikace, především silnice I/35 (nulová varianta) a komunikace II.
a III. třídy. Současná akustická situace v okolí silnic I/35, I/44, II/368, II/635, II/444 a
II/644 je nevyhovující.

C.2.4 VODA
C.2.4.1 P OVRCHOVÉ VODY
Vodní toky a plochy jsou nedílnou součástí přírody a krajiny, přirozeným životním
prostředím mnoha mikroorganismů, rostlin a živočichů. Doprovodná zeleň vodních toků
a ploch tvoří většinou biokoridory územních systémů ekologické stability. V této
kapitole jsou vodní toky popsány z pohledu hydrologického a vodohospodářského. Další
význam vodních toků z hlediska biologického a krajinotvorného je předmětem jiných
kapitol.
Povodí
Záměr prochází tato dílčí povodí (obrázek viz příloha č. 5):
 4-10-02-0252 – Třebařovský potok
 4-10-02-0740 – Bílý potok
 4-10-02-0790 – Borušovský potok
 4-10-02-0540 – Mírovka
 4-10-02-0440 – Jahodná
 4-10-02-0550 – Řepovský potok
 4-10-02-0530 – Morava
 4-10-02-0560 – Mírovka
 4-10-02-0640 – Újezdka
 4-10-02-0650 – Morava
 4-10-02-1180 – Třebůvka
Vodní toky
Širší zájmové území náleží do povodí řeky Moravy (průtok ve stanici Moravičany 11,10
m3/s)3, resp. do povodí jejích pravostranných přítoků, potoku Mírovka (průměrný
průtok ve stanici Mohelnice 0,25 m3/s) a řek Třebůvka (průtok ve stanici Moravská
Třebová 0,28 m3/s) a Moravská Sázava (průtok ve stanici Lupěné 4,6 m3/s).

3

stav k 22.3.2016, data z Vodohospodářského informačního portálu voda.gov.cz
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V následující tabulce je uveden přehled vodních toků v zájmovém území, které mají
bezprostřední význam pro hodnocení vlivu záměru, tj. dostávají se do kontaktu se
záměrem. Tyto toky jsou zařazeny do hydrologického systému. Údaje o vodních tocích
jsou převzaty z webových stránek VÚV TGM, v.v.i. – informační systém HEIS, databáze
DIBAVOD.
Tabulka 34: Vodní toky v kontaktu se záměrem (údaje převzaty z HEIS VÚV TGM)
km

název toku

číslo povodí

délka
(km)

92,1

Bílý potok

4-10-02-0740

8,072

plocha
hydrologického
povodí (km2)
14,45

94,5

4-10-02-0540

1,662

33,84

4-10-02-0540

0,36

33,84 (Mírovka)

ostatní

4-10-02-0440

1,019

6,71 (Jahodná)

ostatní

103,1

Bezejmenný
vodní tok
Bezejmenný
vodní tok
Bezejmenný
vodní tok
Řepovský potok

4-10-02-0550

5,718

5,89

105,49

Mírovka

4-10-02-0560

22,038

13,49

107,4
108,0

Podolský potok
Bezejmenný
vodní tok
Újezdka

4-10-02-0640
4-10-02-0640

3,007
2,815

15,76 (Újezdka)
15,76 (Újezdka)

4-10-02-0640

7,409

15,76

96
97,9

108,35

vodohospodářský
význam toku
páteřní tok základního
hydrologického povodí
ostatní

páteřní tok základního
hydrologického povodí
páteřní tok vodního
útvaru,
ostatní
ostatní

páteřní tok základního
hydrologického povodí
pozn.: Podolský potok kříží v původním korytě záměr v km cca 107,4. V rámci záměru je plánována úprava
potoka v délce 1050 m, vlévá se do toku Újezdka ještě před křížením se záměrem.

Tabulka 35: Recipienty odvodnění

1

(89,7) 91,1

92,12

délka
(km)
1,02

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

92,12
94,29
94,55
96,10
96,90
97,80
98,85
101,30
103,10
105,64
105,64
107,50
108,15
108,40
109,15

93,19
94,55
96,10
96,90
97,80
98,85
101,30
103,10
105,64
106,27
107,50
108,15
108,40
109,15
110,00

1,07
0,26
1,55
0,80
0,90
1,05
2,45
1,80
2,54
0,63
1,86
0,65
0,25
0,75
0,85

č.

17

km D35

I/44

EVERNIA s.r.o.

0,96

recipient
LP Třebařovského
potoka
Bílý potok
PP Mírovky č. 14
PP Mírovky č. 14
LP PP Mírovky č. 16
PP Jahodné č. 3
PP Jahodné č. 3
Míroveček
Řepovský potok
Mírovka
Mírovka
Podolský potok
Podolský potok
Podolský potok
Podolský potok
Třebůvka
PP Květínského
potoka

ID toku

správce

10190999

Povodí Moravy, s.p.

10188734
10191881
10191881
10391222
10193633
10193633
10198341
10195159
10100291
10100291
10195394
10195394
10195394
10195394
10100070
10195647

Povodí Moravy, s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
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Box 4: Povrchové vody

Záměr kříží několik vodních toků. V km 92,1 přechází mostem Bílý potok (obr. 1 – foto potoka
z obce Dětřichov), v km 94,5 přechází bezejmenný vodní tok napájející rybníček u obce Maletín
(obr. 2). Potok Mírovka prochází Maletínem (obr. 3) a teče prakticky podél celé trasy, místo křížení
je u MÚK Mohelnice-sever (obr. 4), kde je překonáván mostem. Řepovský potok, který se vlévá do
Mírovky, je překonáván velkým mostem (km 103,1) u obce Řepová (obr. 5).

EVERNIA s.r.o.
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Vodní plochy
Vodní plochy v zájmovém území jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 36: Vodní plochy v zájmovém území
km
94,5
94,5
95,5
95,5
95,7
102,7
106,0

název
Maletín
nádrž
nádrž
nádrž
malý rybníček
nádrž
nádrž

106,0

nádrž

106,0

Křemačovský rybník

vztah k trase
cca 1 km J od trasy
cca 0,7 km J od trasy
J od trasy v obci Maletín
J od trasy v obci Maletín
J těsně u trasy
cca 0,4 km S od trasy v obci Řepová
V od MÚK Mohelnice-sever, S od
Křemačovského rybníka
V od MÚK Mohelnice-sever, S od
Křemačovského rybníka
V od MÚK Mohelnice-sever

komentář
ID: 410 020 540 001
ID: 410 020 540 018
ID: 410 020 540 010
ID: 410 020 540 009
ID 410 020 550 002
ID: 410 020 560 007
ID: 410 020 560 003
umělá nádrž, ID 410 020 560 001

Kvalita vody v cílové vodoteči
Důležitým faktorem ve vazbě na záměr jsou informace o kvalitě vody v cílové vodoteči.
Dešťové vody ze silnice budou odváděny do několika vodních toků. Rámcovou
představu o kvalitě vody v dotčených vodotečích je možné získat z Hydroekologického
informačního systému (http://heis.vuv.cz, viz následující tabulka).
Tabulka 37: Kvalita vody v cílové vodoteči
vodní tok odvádějící
srážkovou vodu
Třebařovský potok,
Jahodná

recipient

bezejmenný tok v km 94,5,
bezejmenný tok v km 96,0,
vodní
tok
Míroveček,
Mírovka, Řepovský potok
Bílý potok (recipienty jsou
Kunčinský potok,
Třebůvka, Morava),
Podolský potok
(recipientem je Újezdka,
Morava)

Mírovka

Moravská
Sázava

Morava

nejbližší
profil
Rájec
(CHMI_364
3)

Mohelnice
pod
(PMO_XPP
Mi003)
Moravičany
(CHMI_113
2)

kvalita vody
Požadavky jakosti nesplňují ukazatele BSK5,
dusík amoniakální, fosfor celkový, rozpuštěný
kyslík, nerozpuštěné látky při 105°C, teplota
vody, termotolerantní (fekální) koliformní
bakterie, PAU benzo[ghi]perylen,indeno[1,2,3cd]pyren, halogeny adsorbovatelné organicky
vázané, intestinální enterokoky, rtuť a její
sloučeniny. U ostatních ukazatelů splňuje,
jakostní třída dobrá.
Požadavky jakosti nesplňují ukazatele dusík
amoniakální, fosfor celkový, teplota vody. U
ostatních ukazatelů splňuje, jakostní třída
dobrá, u některých ukazatelů velmi dobrá.
Požadavky jakosti nesplňují ukazatele fosfor
celkový, rozpuštěný kyslík, termotolerantní
(fekální) koliformní bakterie (jakostní třída
poškozená). U ostatních ukazatelů splňuje,
jakostní třída dobrá.

Z hlediska hodnocení vlivu záměru je třeba konstatovat, že vodní toky v zájmovém
území, které budou příjemci srážkových vod z vozovky, patří mezi antropogenně
ovlivněné toky. Mají vyšší eutrofizační potenciál (překračování koncentrací dusíku a
fosforu) a vykazují vliv fekálního znečištění. Celkově je jejich kvalita hodnocena jako
dobrá.
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C.2.4.2 P ODZEMNÍ VODY
Problematika podzemních vod je zpracována samostatně v rámci přílohy č. 5.
Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.
Hydrogeologie území
Zájmové území zasahuje celkem do čtyř hydrogeologických rajónů (viz následující
tabulka).
Tabulka 38: Hydrogeologická rajonizace
č.
4262
6432

název rajónu
Kyšperská synklinála-jižní část bilančního celku 8 (dále
jen bc8) české křídové pánve
Krystalinikum jižní části Východních Sudet

6620
1610

Kulm Drahanské vrchoviny
Kvartér Horní Moravy

kontakt se záměrem
km 91-95
Z část zájmového území
km 95-103
centrální část zájmového území
km 103-109
km 108-109

Při podrobnější specifikaci můžeme ve sledované oblasti rozlišit čtyři základní
horninové formace, ve kterých jsou dokumentovány zvodně s kolektorskými
vlastnostmi. Jsou to:
i) Křídové kolektory
ii) Kolektory krystalinických hornin
iii) Kolektory metasedimentů drahanského flyše
iv) Kvartérní kolektory (podrobněji viz příloha č. 5)
Jakost vody
Chemické složení podzemních vod je ovlivněno především jakostí atmosférických
srážek, chemickou reaktivitou horninového prostředí a dobou, po kterou je voda
s horninou ve styku.
Počáteční úsek záměru mezi Starým Městem u Moravské Třebové a Mohelnicí prochází
křídovými sedimenty s dobře vyvinutým kolektorem B a C. Chemicky lze zde se
vyskytující podzemní vodu označit jako typ Ca-HCO3-SO4. Pro zvýšený obsah Mn a Fe
podzemní voda místně nevyhovuje limitům stanoveným pro pitnou vodu. Kvalita vody je
především v kolektoru C ovlivněna intenzivní zemědělskou výrobou, kdy je zvýšený
především obsah dusičnanů.
Dále ve směru trasy postupuje záměr oblastí, kde je první zvodeň vázána na pásmo
přípovrchového rozpojení puklin metamorfitů zabřežského krystalinika. Chemismus
podzemních vod je charakterizován převahou vod Ca-HCO3 typu, lokálně se vyskytuje
Mg-HCO3, Ca-HSO4 a Mg-HSO4 typ. Celková mineralizace je nízká a pohybuje se v rozmezí
70 až 280 mg/l, zcela výjimečně je vyšší.
Část trasy záměru prochází úsekem, kde je zvodeň vázaná na pásmo přípovrchového
rozpojení puklin metasedimenty mírovského kulmu. Naprostá většina podzemních vod
je charakterizována Ca-HCO3 typem, v severní části se lokálně vyskytuje též typ Ca-SO4.
Mineralizace vod je obvykle nižší (do 300 mg/l).
Významnou kolektorskou polohou podzemní vody se vyznačuje dolní tok potoka
Mírovky a tok řeky Moravy, kde je zvodeň vázaná na průlino-puklinový systém písků a
štěrků pliopleistocénu při východním okraji mohelnické brázdy. Vyskytují se zde
kvartérní vody Ca-HSO4 typu s celkovou mineralizací 500-1000 mg/l. Voda obsahuje
EVERNIA s.r.o.
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většinou zvýšenou koncentraci dusičnanů, síranů a železa. Kvalitu ovlivňuje intenzivní
zemědělská činnost.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
CHOPAV je kategorií vyhlášenou k ochraně podzemních vod. Jedná se o velkoplošnou
kategorii ochrany podzemních vod, která při dodržování zákonných opatření na ochranu
vod není pro vedení pozemní komunikace limitujícím faktorem. V zájmovém území je
v souladu s nařízením vlády č. 85/1985 Sb. vyhlášena CHOPAV Kvartér řeky Moravy,
předmětem ochrany je údolní niva řeky Moravy. Do uvedené oblasti okrajově zasahuje
východní okraj záměru (viz následující obrázek).

C.2.4.3 V ODNÍ ZDROJE
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)
OPVZ jsou vyhlašována k ochraně konkrétního vodního zdroje. V nejbližším okolí
zkoumané oblasti se nenachází žádný zdroj podzemní vody využívaný k hromadnému
zásobování obyvatelstva. Obce, nacházející se v zájmovém území, jsou napojeny na
skupinové vodovody, jejichž zdroje se nacházejí mimo území realizovaného
hydrogeologickému průzkumu. Nejbližším z nich je zdroj pro skupinový vodovod
Moravská Třebová, jež jímá podzemní vody ze dvou vrtů v Linharticích – zdroj Červená
Hospoda. Rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová č. j. Ozp7-4657/2005-231.2
ze dne 17. 8. 2005 bylo v okolí tohoto vodního zdroje využívaného prostřednictvím
jímacích objektů MTČH-1, MTČH-3 a MTČH4 stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje.
Tabulka 39: Zdroj pro skupinový vodovod Moravská Třebová (Červená Hospoda,
Borušov).
název povolený odběr
vydal
zdroje
m3/rok
MTČH1
100 000
MÚ M.Třebová
MTČH4
500 000
MÚ M.Třebová

číslo jednací
Ozp7-4657/2005-231.2
Ozp7-4657/2005-231.2

rozsah OP
1. st. 2. st.
bez omezení
x
x
bez omezení
x
x
platnost do

V zájmovém území můžeme dále nalézt další zdroje podzemní vody využívané
k zásobování obyvatelstva v minulosti, které jsou ale dnes nevyužité. Do vytyčeného
zájmového území zasahuje svými ochrannými pásmy zdroj Mírov-Býšina, kde byla voda
jímána povrchovým odběrem (dosud platné rozhodnutí ONV Šumperk ze dne
25. 01. 1984 o stanovení pásma hygienické ochrany č.j. Voda 5256/R-24/85-No-235).
Dalším nevyužívaným zdrojem je série pramenních jímek a zářezů zdroje Mírov-Obora,
jež přímo sousedí se záměrem, či prameniště Křemačov s vodojemem Neptun. Jižně od
záměru se nachází i staré gravitační prameniště Mohelnice-les.
Nejvýznamnější je skupina pramenních jímek a studní v severním okolí Dětřichova u M.
T., v Kančím dole, v úseku plánovaného tunelu, jež se v současné době využívají
k individuálnímu zásobování pitnou vodou obyvatel Dětřichova u M. T. Ochranná pásma
tohoto zdroje nejsou vymezena.
Tabulka 40: Přehled OPVZ v zájmovém území záměru (viz následující obrázek)
č.
1
2

název
OPVZ
II.
stupně
Červená Hospoda
OPVZ II. stupně Mírov
– Obora

EVERNIA s.r.o.

kontakt se záměrem
cca 1,5 km JZ od začátku
záměru (cca km 92)
cca 99,5-99,8, cca 100 m J
od trasy ve var. V1, varianta
V2 prochází po okraji OPVZ

charakteristika
Zdroj pro skupinový vodovod Moravská
Třebová, dva vrty v Linharticích (viz výše).
OPVZ původně sloužilo k ochraně dnes již
nevyužívaných zdrojů vody Mírov – Obora a
Mírov – Býšina.
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Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a minerálních vod
Zájmové území se nedotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a minerálních
vod.
Odběry vody, vydatnost
Zájmové území má poměrně rozvinutou vodovodní síť. Zásobování pitnou i užitkovou
vodou je u většiny urbanistických jednotek zajišťováno prostřednictvím vodovodní sítě,
ať už ve vlastnictví samotných obcí, či jiných organizací. Zájmové obce jsou napojeny na
tři vodovodní sítě (podrobnější charakteristika skupinových vodovodů viz příloha č. 5):
i) skupinový vodovod Mohelnice s napojením Újezda, Podolí, Křemačova, Řepové a
Mírova,
ii) skupinový vodovod Zábřeh s napojením Krchleb, Javoří a Maletína,
iii) samostatný vodovod Bílá Studně.
Pouze část obce Dětřichov u Moravské Třebové a také zahrádkářská kolonie Jahodnice a
některé obce mimo bezprostřední trasu komunikace jsou zásobovány vodou z jímacích
objektů, které mají jímací území v zájmové oblasti dotčené záměrem.
Tabulka 41: Způsob zásobování obyvatelstva pitnou a užitkovou vodou
katastr – obec

veřejný
vodovod

domovní
studny

zdroj

typ

správce vodovodu

Mohelnice
Újezd
Křemačov
Podolí
Řepová
Líbivá
Květín
Mírov
Naletím
Javoří
Krchleby
Petrušov
Prklišov
Dětřichov u M.T.
Třebařov
Staré Město u M.T.

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Moravičany
Moravičany
Moravičany
Moravičany
Moravičany
Moravičany
Moravičany
Moravičany
Lesnice
Lesnice
Lesnice
samostatný
Červená Hospoda
Červená Hospoda
Koruna
Červená Hospoda

studny
studny
vrty, studny
studny
studny
studny
studny
studny
studny
studny
studny
vrty, studny
vrty, studny
vrty, studny
vrty, studny
vrty, studny

ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
ŠPVS Šumperk
jednotlivci
VHOS Moravská Třebová
VHOS Moravská Třebová
VHOS Moravská Třebová
VHOS Moravská Třebová

V rámci hydrogeologického průzkumu sledované lokality pro potřeby zpracování
Dokumentace bylo v řadě případů uskutečněno vlastní měření hladin u vybraných
objektů, tj. těch, které se nacházejí ve vzdálenosti do 1 km od trasy záměru. Výsledky
měření viz příloha č. 5.

C.2.4.4 Z ÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
Záměr je vedený mimo záplavová území vodních toků.
Dílčí závěr kapitoly C.2.4.2 Podzemní vody a C.2.4.3 Vodní zdroje:
Záměr prochází čtyřmi hydrogeologickými rajóny a každý z těchto rajónů zahrnuje jednu
nebo více kolektorských hornin, umožňujících významnější oběh podzemní vody. V trase
záměru či v jeho těsné blízkosti se však nenacházejí žádné jímací objekty centrálního
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zásobování vodou, zasahují sem však ochranná pásma dvou zdrojů, z nichž využívaný je
v současnosti pouze zdroj Červená Hospoda pro skupinový vodovod Moravská Třebová.
Záměr přetíná vodní zdroj využívaný ve jmenovaném jímacím území, ten však leží několik
desítek metrů pod povrchem terénu v bělohorském souvrství svrchní křídy a jeho
zranitelnost je nízká.

C.2.5 PŮDA
Problematika zemědělských a lesních půd je zpracována samostatně v rámci přílohy č. 6.
Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.

C.2.5.1 Z EMĚDĚLSKÁ PŮDA
Půdní typy
Zastoupení půdních typů na plánované trase, včetně délky průchodu záměru
jednotlivými typy a subtypy, udává následující tabulka a obrázek. Digitální mapové
vrstvy půdních typů jsou dostupné pro klasifikační systém MKSP (Morfogenetický
klasifikační systém půd), pro zastoupení půdních typů v tabulkové a textové interpretaci
byly půdní typy převedeny do aktuálního TKSP (Taxonomický klasifikační systém půd,
Němeček a kol, 2011). V zásadě se však oba systémy pro účel popisu půdních typů a
jejich zastoupení neliší.
Zcela převládají kambizemě a hnědozemě v modálních subtypech. Část kambizemí je
řazena k varietě kyselé,
na které převládají lesy. Významněji je ještě zastoupena hnědozem v subtypu oglejená,
méně pak v subtypu luvizemní. Kambizemě a hnědozemě ve svých subtypech zaujímají
více než 60 % délky celé trasy. Významněji jsou dále zastoupeny fluvizemě (9,4 %).
Doplňujícími půdními typy jsou pak pseudogleje, černozemě v subtypu hnědozemní a
luvizemě. Charakteristika půdních typů v trase viz příloha č. 6.
Tabulka 42: Půdní typy vyskytující se na trase (V1)
půdní typ dle MKSP
Kambizem (typická)
Hnědozem (typická)
Kambizem (typická) varieta kyselá
Fluvizem glejová
Pseudoglej primární
Hnědozem pseudoglejová
Celkem

EVERNIA s.r.o.

délka (m)
9 795
3 325
2 358
1 768
1 162
492
18 900

% délky trasy
51,8
17,6
12,5
9,4
6,1
2,6
100 %
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Zastoupení kultur a bonitovaných půdně ekologických jednotek na ZPF
V řešeném území převažují zemědělské půdy, zejména orná půda a trvalé travní porosty.
Významně jsou zastoupeny také pozemky určené k plnění funkce lesa. Charakteristika
ZPF, včetně zařazení do tříd ochrany půd, je po jednotlivých úsecích uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 43: Průchod trasy ZPF
od – do (km)
91,1-92,73
95,50-96,65
97,150 - 97,45
98,40 – 99,83
100,07-100,15
100,15-100,8
100,8-102,50
102,75-102,86
103,04-110,00
celkem průchod
(km, %)

ZPF
1 630 m
převážně 1., částečně 2. třída ochrany
1 150 m
5. třída ochrany
300 m
5. třída ochrany
1 430 m – úsek variantního řešení
převážně 5. třída ochrany, kratší úsek v 1. třídě ochrany
80 m
5. třída ochrany
650 m, částečný zásah
5. třída ochrany
1 700 m
prvních cca 700 m vede po okraji lesa, dále převážně 3. třídou ochrany ZPF
110 m
svažitý terén ve 4-5. třídě ochrany
6 960 m
převažuje 2. a 3. třída ochrany a ostatní půda v zastavěné části
cca 14,0 km ZPF, tj. 75 % z celkové délky trasy, nejhodnotnější ZPF je na konci
trasy posledních 3,6 km, dále 3., 2. a 5. třída ochrany ZPF

Bonitačně půdně ekologické jednotky (BPEJ)
Základní informaci o hodnotě půd poskytují Bonitačně půdní ekologické jednotky
(BPEJ). Kód BPEJ je tvořen pěti čísly, oddělenými tečkami do tří skupin: A.BB.CD, které
vyjadřují:
 A – klimatický region, celkem 10 regionů (0 – velmi teplý, 9 – chladný)
 BB – hlavní půdní jednotka (HPJ), vymezení nikoliv na striktně pedologickém
principu, ale s ohledem na hospodářskou využitelnost půd (celkem 78)
 CD – kombinace sklonitosti a expozice
Celkové zastoupení vyskytujících se BPEJ (plocha záboru a podíl na celkové ploše v %) je
vyjádřeno v následující tabulce. HPJ vyskytující se v trase jsou charakterizovány
v příloze č. 6.
Tabulka 44: Absolutní a relativní zastoupení jednotlivých BPEJ na trase podle variant
BPEJ kód
PUPFL
31000
35800
31400
72914
52914
31210
54210
31200
52611
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V1
plocha (m2)
210130
145358
100037
71922
67208
66336
54540
51471
41705
40557

% plochy
18,58
12,85
8,84
6,36
5,94
5,86
4,82
4,55
3,69
3,59

BPEJ kód
PUPFL
31000
35800
31400
72914
52914
31210
54210
31200
52611

V2
plocha (m2)
199130
144564
100213
70871
74483
66696
53379
50445
40853
39724

% plochy
17,65
12,81
8,88
6,28
6,6
5,91
4,73
4,47
3,62
3,52
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73716
53014
72954
54710
72911
31110
72944
53716
54310
54610
54501
52614
52954
54078
52944
54511
30810
31100
54400
52511
54200
54911
52541
51210
54300
76811
73746
celkem

37729
36448
28456
24340
23132
21801
20059
12671
10739
10197
9594
8229
7321
7073
5365
3628
3571
2827
2078
1762
1690
1410
1045
518
255
23
0
1131223
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3,34
3,22
2,52
2,15
2,04
1,93
1,77
1,12
0,95
0,90
0,85
0,73
0,65
0,63
0,47
0,32
0,32
0,25
0,18
0,16
0,15
0,12
0,09
0,05
0,02
0,00
0,00
100,00

73716
53014
72954
54710
72911
31110
72944
53716
54310
54610
54501
52614
52954
54078
52944
54511
30810
31100
54400
52511
54200
54911
52541
51210
54300
76811
73746
celkem

42658
35661
27875
23812
26520
21329
15799
18056
10495
9931
9367
8013
7223
6884
5304
3498
3498
2821
2031
1693
1693
1354
1016
451
226
0
903
1128472

3,78
3,16
2,47
2,11
2,35
1,89
1,4
1,6
0,93
0,88
0,83
0,71
0,64
0,61
0,47
0,31
0,31
0,25
0,18
0,15
0,15
0,12
0,09
0,04
0,02
0
0,08
100

Cca 15 % délky trasy je vedeno po lesním půdním fondu (PUPFL). Ve zbývajících cca 85
% délky na zemědělské půdě se převážně vyskytují kambizemě v HPJ 26, 29, 30 a 37 a
hnědozemě v HPJ 10, 11, 12, 42 a 45. Dále jsou významněji zastoupeny pseudogleje
v HPJ 44 a 47, okrajově jsou zastoupeny aluviální půdy – fluvizemě v HPJ 58. U
kambizemí se jedná o produkčně průměrné půdní jednotky, s převládajícím
zastoupením ve středové části celé trasy. Produkčně a ekologicky hodnotnější půdy se
nacházejí na začátku a na konci trasy a zejména na trasách přípojných komunikací.
Dlouhé úseky zde spadají do kvalitních půd na spraších a sprašových hlínách –
hnědozemí a luvizemí, ale částečně (na trase přípojných komunikací) i černozemí. Na
trase přípojných komunikací jsou významně zastoupeny též oglejené fluvizemě v HPJ 58.
Třídy ochrany ZPF
Třídy ochrany ZPF jsou legislativním podkladem pro hodnocení produkčních a
ekologických funkcí půdy (vyhláška č. 48/2011 Sb.). Je stanoveno 5 tříd ochrany a to
podle vlastností půdy a klimatického regionu, které jsou dané kódem BPEJ.
Charakteristika tříd ochrany je uvedena v Metodickém pokynu MŽP ze dne 1. 10. 1996
č. j. OOLP/IO67/96 (popis viz příloha č. 6). Absolutní a relativní zastoupení tříd ochrany
ZPF na trase hlavní komunikace a přípojných komunikací je diskutováno v kap. D.I.5.
Dílčí závěr ke kap. C.2.5.1 Zemědělská půda:
Záměr zabírá kvalitní zemědělskou půdu, celkově dojde k trvalému záboru přes 90 ha ZPF.
Podstatná část trasy je vedena na vysoce produkčních půdách, z hlediska půdních typů
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záměr prochází převážně hnědozeměmi, černozeměmi a kambizeměmi. Záměr prochází
všemi třídami ochrany ZPF.

C.2.5.2 P OZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
v platném znění, definované v § 3 odst. 1 a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž
byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty,
nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na
základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona, b)
zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí
dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních
komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského
půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství. U těchto
pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti k pozemkům
určeným k plnění funkcí lesa.
V zájmovém území se vyskytují jak roztroušené drobné lesy (zejména na začátku a na
konci úseku), tak větší lesní komplexy (zejména mezi obcemi Třebařov, Maletín a
Krchleby). Jedná se o krajinu s poměrně vysokým zastoupením lesů. Do zájmového
území zasahují lesy lesních hospodářských celků Svitavy (kód 511000), Ruda nad
Moravou (kód 717000) a Šternberk (kód 718000).
Přírodní lesní oblasti (PLO)
Jsou to území vymezená v rámci průzkumu lesních stanovišť na základě geologických,
klimatických, orografických a fytogeografických podmínek. Česká republika je rozdělaná
na 41 přírodních lesních oblastí. Zájmové území spadá převážně do přírodní lesní oblasti
PLO 31 – Českomoravské mezihoří a částečně do PLO 34 – Hornomoravský úval (mimo
zaujaté lesní porosty).
Kategorie lesa
Lesní zákon (§ 6) stanoví podle převažujících funkcí následující 3 základní kategorie
lesů:
 Lesy ochranné jsou lesy, které svým působením zajišťují ochranu extrémních
přírodních stanovišť. Převažuje v nich ochrana proti vodní a větrné erozi, proti
sesuvům půdy, lavinám, funkce zpevňování břehů vodních toků atd.
 Lesy zvláštního určení jsou lesy, jejichž zvláštní poslání vyplývá ze specifických potřeb,
kterými se řídí hospodaření v nich. Obecně jde o lesy s převažujícím společenským
posláním sledujícím zlepšení životního prostředí, funkce zdravotní a rekreační,
funkce ochrany přírody, krajinotvorné a další.
 Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo
lesů zvláštního určení.
Všechny lesy dotčené stavbou jsou lesy hospodářské kategorie 10. Lesy ochranné a lesy
zvláštního určení se v trase záměru nevyskytují.
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Lesní typy
V následující tabulce jsou uvedeny soubory lesních typů, kterými záměr prochází.
Podrobněji hodnoceno v kap. D.1.5.
Tabulka 45: Lesní typy
km
92,15
92,73-95,50
cca 2770 m, z toho 1095 m vede v
tunelu

96,65-97,150 (500 m)
97,45-98,40 (950 m)
99,5
99,83-100,07 (240 m)
100,15-100,8 (650 m)
102,50-102,75 (250 m)
102,86-103,04 (většinou pod
mostem)

4S
4S
4K
4B
4V
5K
4S
4S
4V
3S
3S
3S
3K
3S
3S
3K

soubor lesních typů
svěží bučina
svěží bučina
kyselá bučina
bohatá bučina
vlhká bučina (nepatrně)
kyselá jedlová bučina (nepatrně)
svěží bučina
svěží bučina
vlhká bučina (nepatrně)
svěží dubová bučina – okrajový zásah
svěží dubová bučina
svěží dubová bučina
kyselá dubová bučina
svěží dubová bučina
kyselá dubová bučina
svěží dubová bučina

Vymezení hodnoceného lesního systému jako souboru lesních typů, včetně hodnocených
hledisek, je uvedeno v příloze č. 7.

C.2.5.3 S TARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
V blízkosti záměru je několik starých ekologických zátěží (viz následující tabulka a
obrázek). Záměr se s nimi nedostává do kontaktu.
Tabulka 46: Staré ekologické zátěže
č. kód
název
popis
1 9089001
Maletín
Starý Maletín
2 9089002
Maletín SA
Javoří u Maletína
3 7449002
Krchleby – za bytovkami
Krchleby
4 7449001
Krchleby – v obci
Krchleby
5 176027
Řepová – bývalé stáje
Mohelnice
6 181854
Bývalé stáje – zbory
Mohelnice
7 9803004
Řepová
Řepová
8 176406
Líšnice u Mohelnice skládka
Mohelnice
pozn.: data z Krajského úřadu z územně analytických podkladů, poskytovatelem dat je odbor
environmentálních rizik a škod MŽP.
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C.2.6 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Problematika horninového prostředí a přírodních zdrojů je zpracována samostatně
v rámci přílohy č. 5. Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.

C.2.6.1 G EOMORFOLOGIE ÚZEMÍ
Zájmové území z geomorfologického hlediska náleží do těchto Vyšších
geomorfologických jednotek ČR (1996). Hierarchizace jednotek je v následujícím
členění: Systém: Hercynský, Subsystém: Hercynské pohoří, Provincie: Česká Vysočina,
Subprovincie: IV Krkonošsko – Jesenická soustava, Oblast: IV B – Orlická oblast, IV C –
Jesenická oblast, Celek: IVB-3 – Podorlická pahorkatina, IVC-1 – Zábřežská vrchovina,
IVC-2 – Mohelnická brázda, Podcelek: IVB-3C Moravskotřebovská pahorkatina, IVC-1B
Mírovská vrchovina, Okrsek: Lanškrounská kotlina, Maletínská vrchovina, Žádlovická
pahorkatina, Mohelnická brázda (viz následující tabulka).
Tabulka 47: Popis okrsků
název
IVB-3C-b
Lanškrounská
kotlina

IVC-1B-a
Maletínská
vrchovina

IVC-1B-b
Žádlovická
pahorkatina
IVC-2
Mohelnická
brázda

charakteristika
Představuje severovýchodní část Moravskotřebovské pahorkatiny. Jedná se o tektonicky
podmíněnou kotlinu v povodí Moravské Sázavy (na severu) a Třebůvky (na jihu)
s podložím ze slínovců, spongilitů a pískovců středního turonu, svrchního turonu až
koniaku a neogenních mořských slínech a píscích. Má členitý pahorkatinný reliéf
v oblasti kyšperské synklinály, asymetrický příčný profil s pásmem nejvyšších elevací na
východě, se strukturně denudačními plošinami, soliflukčními zbytky neogenních říčních
sedimentů a pleistocenními říčními terasami Moravské Sázavy a Třebůvky,
s epigenetickým údolím Třebůvky, místy s nevýraznými sprašovými pokryvy a závějemi.
Tvoří západní část Mírovské vrchoviny. Jedná se o vrchovinu prořezanou hlubokým
údolím Mírovky a přítoků Moravské Sázavy a Třebůvky. V severní části je složená z
fylitů, svorů, rul a pruhů chloriticko-aktinolitických břidlic, na jihu spodnokarbonskými
zvrásněnými usazeninami s pruhem rul, na západě pruh křídových usazenin, ostrůvky
neogenních usazenin a pruh exhumovaného předkřídového zarovnaného povrchu.
Nejvyšším bodem je Kančí vrch (606 m).
Je součástí Mírovské vrchoviny. Představuje pahorkatinu s povrchem stupňovitě
klesajícím od západu k východu, složenou ze spodnokarbonských zvrásněných usazenin
s pruhem rul, ostrůvků neogenních sedimentů a spraší. Podél údolí zabíhají z Mohelnické
brázdy sedimenty. Nejvyšším bodem je Vacetínský vrch (456 m).
Představuje tektonicky podmíněnou sníženinu SSZ-JJV směru o šířce 3-5 km a střední
výšce 288,8 m vyplněnou pliocenními a čtvrtohorními usazeninami. Osu sníženiny tvoří
široká údolní niva řeky Moravy dosahující mocnosti až 28 m, západní část tvoří
náplavové kužely Moravské Sázavy, Mírovky a Třebůvky, akumulační říční terasy a
mírné svahy na neogenních sedimentech pokrytých sprašovými hlínami, popř. sprašemi.

C.2.6.2 G EOLOGICKÉ POMĚRY
Geologická stavba území
Záměr postupně prochází čtyřmi vzájemně významně odlišnými geologickými
jednotkami (viz následující tabulka). Jejich podrobná charakteristika a zakreslení do
mapy viz příloha č. 5.
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Tabulka 48: Geologická charakteristika území
název
Kyšperská
synklinála

Zábřežské
krystalinikum
Mírovský
kulm
Kvartérní
sedimenty

kontakt se záměrem
Nejzápadnější část zájmového území v úseku přibližně Staré Město – Starý Maletín se
nachází v jižní části kyšperské synklinály, která je jihovýchodní okrajovou součástí širší
sedimentační oblasti České křídové tabule. Ta je tvořena sedimentárními horninami
mezozoického stáří. V okolí Starého Města je křídová výplň lokálně překryta neogenními
mořskými sedimenty.
Dále na západ, mezi Starým Maletínem a Řepovou trasa přechází do slabě
metamorfovaných hornin zábřežského krystalinika paleozoického stáří.
Od Řepové směrem na Křemačov přechází trasa do hornin mírovského kulmu, které
pokračují dále na východ a tvoří rozsáhlé těleso moravskoslezského paleozoika.
V nejvýchodnější části zájmového území, tedy v úseku od Křemačova do Mohelnice, je
skalní podklad překryt mocným nadložním souborem a na podkladě terciérních štěrků
je vyvinut kryt kvartérních sedimentárních hornin charakteru spraší, svahovin a
štěrkopísků.

Vliv na horninové prostředí je možné hodnotit podle výskytu geologických objektů.
Jedná se o:
 Sesuvy (aktivní, pasivní, potenciální, stabilizované) – dle registru sesuvných území
České geologické služby (Geofondu Praha) se v navrhované trase ani v její
bezprostřední blízkosti nevyskytují žádné aktivní, pasivní či potenciální sesuvy, na
rozdíl od území kolem současné komunikace I/35, kde je v oblasti Žipotína a
Borušova dokumentováno několik aktivních sesuvů. Z pohledu seismicity je oblast
stabilní.
 Poddolovaná území – záměr se dostává do kontaktu s jedním poddolovaným územím
(Křemačov 1). Přehled poddolovaných území v okolí záměru viz následující tabulka.
 Ložiska nerostů (výhradní, nevýhradní, bilancovaná, nebilancovaná) – v zájmovém
území se nevyskytují.
 Chráněná ložisková území – v zájmovém území se nevyskytují.
 Dobývací prostory (výhradní, nevýhradní, prognózní, stanovené) – v zájmovém území
nejsou vyhlášeny.
 Geopark – zájmové území není součástí geoparku.
Tabulka 49: Poddolovaná území v blízkosti trasy (viz následující obrázek)
území
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
bod
bod
bod

název
Křemačov 1
Křemačov 2
Květín 1
Podolí u Mohelnice 1
Podolí u Mohelnice 2
Mírov
Květín 2
Květín 3

stáří
před i po 1945
do 19. stol.
po r. 1945
do 19. stol.
před r. 1945
před r. 1945
do 19. stol.
do 19. stol.

surovina
rudy
rudy
rudy
nerudy
rudy
nerudy
rudy, nerudy
rudy

projevy
haldy propad. ústí
drobné
drobné
žádné
drobné
haldy propadl.
haldy

rok
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1993

Radonový index
Zájmové území záměru zasahuje podle mapy radonového indexu geologického podloží
ČR (1 : 50 000, Česká geologická služba) do území kategorie radonového indexu nízká,
přechodná i střední.
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Obrázek 4: Poddolovaná území v blízkosti trasy

C.2.6.3 H YDROGEOLOGICKÉ POMĚRY
Zájmové území zasahuje celkem do čtyř rajónů (viz následující tabulka). Podrobněji jsou
hydrogeologické poměry rozebrány v kapitole C.2.4.
Tabulka 50: Hydrogeologické rajony
č.
4262
6432
6620
1610

název
Kyšperská synklinála-jižní část
Krystalinikum jižní části Východních Sudet
Kulm Drahanské vrchoviny
Kvartér Horní Moravy

kontakt se záměrem (staničení)
cca 91-95
cca 95-103
cca 103-109
cca 108-109

Dílčí závěr kapitoly C.2.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje:
Geologické poměry záměru jsou dobře dokumentované. Z hlediska geologických objektů se
v blízkosti trasy nachází pouze jedno poddolované území, jinak se v zájmovém území
nevyskytují žádná chráněná, evidovaná, stanovená či jinak významná území, která by byla
s posuzovaným záměrem v kolizi.
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C.2.7 FAUNA, FLÓRA A EKOSYSTÉMY
Problematika fauny, flóry a ekosystémů je zpracována samostatně v rámci příloh:
zoologický a botanický průzkum v příloze č. 8, rámcová migrační studie v příloze č. 9.
Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.

C.2.7.1 F AUNA
Zoogeografie
Podle podrobného entomogeografického členění Pulpána (1969, 1972), který má
hranice jednotlivých areálů (subareálů) přesně popsané a lze je celkem snadno
identifikovat na mapě i v terénu, se nachází větší část záměru (km 91,0–103,0, lokality č.
1–8) v severovýchodním výběžku subareálu 3a1, resp. stejnojmenného areálu 3
(Českomoravská vrchovina), menší část (km 103,0–110,0, lokalita č. 9) již při
severozápadním okraji subareálu 10b (Hornomoravský úval), součástí areálu 10
(Moravská nížina). Podle Zeleného (1972) se zkoumaný úsek nachází na pomezí
faunistického okresu 22 (Třebovská vrchovina), součástí faunistického obvodu
IX (Českomoravská vrchovina) a faunistického okresu 6 (Hornomoravský úval), součástí
faunistického obvodu II (Jihomoravské nížiny). Trasa postupně prochází následujícími
čtverci síťového mapování (Pruner, Míka, 1996): 6266, 6166, 6167 a 6267.
Charakteristika vlastního zájmového území
Záměr překonává nevysoký, částečně lesnatý hřeben Zábřežské vrchoviny dosahující
v místě přechodu nadmořské výšky téměř 600 m, který je směrem na sever ohraničen
Moravskou Sázavou, za kterou již začíná předhůří Orlických hor.
Podstatná část záměru je vedena po zemědělských pozemcích, které mají z hlediska
fauny a obecně i biodiverzity velice omezený význam. Přesto na řadě míst trasa zasahuje
nebo prochází v těsné blízkosti lokalit, které jsou významné z hlediska potenciálního
výskytu cenných živočišných společenstev i jako důležité migrační koridory. Jde zejména
o nivy vodních toků s břehovými porosty a nivními loukami, některé vodní plochy, ale i
sušší stanoviště s mozaikou luk, pastvin a remízů.
Zoologický průzkum
Pro účely zoologického průzkumu byla trasa souvisle rozdělena do devíti úseků, z nichž
každý zahrnoval nejméně jeden přírodně cenný nebo alespoň relativně cennější biotop
(viz následující tabulka a obrázek).
Tabulka 51: Charakteristika zájmového území a úseků zoologického průzkumu
č.
1
2

3

název
Dětřichov I
(km 91,092,6)
Dětřichov II
(km 92,694,0)

Maletín – les
(km 94,095,0)

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
Mírně klesající svahy přeměněné v pole a sporadické luční enklávy, shora
lemované rozsáhlým smíšeným lesem severně od Dětřichova, přibližně v polovině
přerušené regulovaným tokem Bílého potoka lemovaného dřevinami.
Úsek je na svém počátku charakterizován lesnatými výběžky lemovanými lučními
pásy. Louky jsou bez výjimky intenzivně obhospodařované. Již před
předpokládaným portálem tunelu vstupuje trasa do smíšeného hospodářského
lesa a po ca. 0,5 km, avšak již pod zemí, tečuje zbytek staré svahové bučiny.
V ekotonu les/louka jsou na několika místech na písčité půdě vyvinuta drobná
vřesoviště.
Široce rozevřené lesnaté údolí jedné z bezejmenných zdrojnic potoka Mírovka SZ
od obce Maletín. Ve svazích převážně starší kulturní smrčiny s příměsí buku a
jedle a s četnými pasekami po těžbách. Kolem údolní cesty četná prameniště a
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4

Maletín –
rybník
(km 95,096,0)

5

Maletín –
Švédská cesta
(km 96,097,5)
Javoří
(km 97,599,0)

6

7

Krchleby
(km 99,0101,0)

8

Řepová
(km 101,0103,8)

9

Křemačov
(km 103,8110,0)
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boční průsaky, centrální tok téměř bezvodý, bez pobřežních biotopů. Nedaleko
cesty dávno opuštěný pískovcový lom s mokřinou a s malým jezírkem na dně.
Mělké bezlesé údolí jednoho z bezejmenných přítoků Mírovky, ležící mezi kótou
Jahodnice (590 m) a obcí Maletín. Úsek se vyznačuje velkou diverzifikací biotopů
v rámci všech úseků zkoumaných v trase. Je částečně vyplněn polem (levý břeh),
převážně však kulturními loukami. Nad loukami začíná rozsáhlý lesní komplex,
v této části tvořený především smrkovou monokulturou, v lemu s přimíšenými
listnáči (klen, osika, buk). Na zregulovaném potoce leží těsně před rokem 2008
revitalizovaný rybník, na jeho pravém přítoku další, mnohem menší. V době
průzkumu v roce 2008 měl rybník hlinité, spoře zarostlé břehy, v roce 2015 již
byla mokřadní vegetace plně vyvinutá. Mokřadní vegetací jsou vyplněné také
přilehlé luční prameniště a terénní sníženina.
Úsek táhnoucí se po hřebeni S od Maletína. Přírodně mnohem zachovalejší je
druhá menší část úseku tvořená kulturní loukou, zbytkem smíšeného lesa s jedlí a
ostrou údolní hranou, pod níž severně orientované svahy s vykáceným jedlovým
lesem prudce spadají do údolí potoka Jahodná.
Hluboko zaříznuté lesnaté údolí bezejmenného pravostranného přítoku potoka
Jahodná, S od kóty Skalník (587 m) a SZ od obce Javoří. Pravobřežní svah strmý,
porostlý kulturním smíšeným lesem s přimíšenou jedlí a bukem, četné jsou
výsadby smrkových monokultur. Ve svahu kolem lesní cesty časté průsaky a
prameniště. Vlastní tok v době průzkumu bezvodý, vzhledem k velmi malé
vodnatosti nejsou typické pobřežní biotopy vyvinuty. Na okraj lesa při horní
hraně údolí navazuje plošně velká kulturní louka obklopená lány obdělávané
půdy. Levobřežní část údolí má podobný charakter.
J až JV úpatí a svahy kóty Bokův kopec (545 m) J od obce Krchleby. Pás kulturního
smíšeného lesa s výsadbami borovice a smrku, vybíhající z většího lesního celku,
obklopený na západní straně mezofilní kulturní loukou a navazujícím velkopolem,
na východní straně jednak suchými (nad značenou cestou), jednak vlhkými (pod
značenou cestou) kulturními loukami. Louka nad cestou směrem k vrcholu
Bokova kopce je jedna z nejkvalitnějších v celé trase. Meze oddělující jednotlivé
pozemky, lesní okraje a lemy polních cest jsou porostlé osikami, břízami a
trnkami.
Hluboko zaříznuté severojižně orientované údolí Řepovského potoka,
levostranného přítoku Mírovky, při JV okraji obce Řepová. Údolí má na obou
březích zcela odlišný charakter. Pravobřežní svah je pozvolný, v horní polovině
pole, v dolní polovině kosená vlhká louka a teprve při vlastním toku úzký pás lesa.
Levobřežní svah je naopak velmi strmý, místy až skalnatý, porostlý zbytkem
původního dubo-habrového lesa, který teprve na plošším temeni svahu přechází
do poškozeného porostu s vysazeným smrkem a s pasekou po nedávné těžbě.
V ekotonu les / pole zůstal zachovaný úzký travnatý pás. Vlastní tok a jeho břehy
mají zcela přirozený charakter a nacházejí se zde četné štěrkové naplaveniny,
boční průsaky a hlinité břehové nátrže, které jsou úplně zastíněné. Všechny
popsané biotopy se nacházejí přibližně v úseku km 102,0-103,0, zbývající dvě
části (km 101,0-102,0 a km 103,0-103,8) jsou vyplněné ornou půdou.
Nejdelší úsek trasy přetínající nivu potoka Mírovky mezi Křemačovem a
Mohelnicí. Převážná část úseku (km 103,8-105,3 a km 105,8-110,0) je tvořena
biologicky málo hodnotnými agrocenózami. Totéž platí o umělém rybníku bez
života na SZ okraji Mohelnice. Detailně byl prozkoumán úzký příbřežní pás
Mírovky s vlhkými loukami a lemy keřové a stromové vegetace uvnitř
oboustranné protipovodňové hráze. Vlastní hluboce zaříznutý tok a jeho břehy
v místě přechodu mostu mají zcela přirozený charakter a jsou zde vytvořeny
štěrkové naplaveniny a hlinité břehové nátrže, které jsou částečně nezastíněné.
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Z výsledků průzkumu vyplývá, že většina nalezených druhů jsou běžně se vyskytující
druhy v antropogenně ovlivněné krajině. Celkem bylo v rámci průzkumů z let 2008 a
2015 zjištěno 118 druhů pavouků (Araneae), 48 druhů denních a ve dne létajících
motýlů, 136 druhů střevlíkovitých (Carabidae), 8 druhů velkých drabčíkovitých
(Staphylinidae: Staphylinina), z dalších skupin bezobratlých 7 dalších významných druhů
drabčíků, 3 reliktní druhy nosatců, 1 významný druh lesknáčka, 1 významný druh krasce
a 101 druhů obratlovců (Vertebrata). Tento počet koresponduje s celkovou délkou trasy
záměru (přes 18 km) a průchodem různorodým územím.
Přehled zjištěných významných druhů podle různých kategorií ochrany (celkem 81
druhů, z toho 36 zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění) viz následující tabulka.
Tabulka 52: Přehled zvláště chráněných druhů (ZCH), druhů zařazených v červených
seznamech (ČS) a evropsky významných druhů (EVD)
ZCH – kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: KO – kriticky ohrožený druh, SO –
silně ohrožený druh, O – ohrožený druh
ČS – kategorie Červeného seznamu obratlovců ČR (Plesník et al. 2003): CR – kriticky ohrožený druh, EN –
ohrožený druh, VU – zranitelný druh, NT – téměř ohrožený druh, LC – málo dotčený druh, NE –
nevyhodnocený druh.
české jméno
vědecké jméno
ZCH
ČS
EVD
pavouk
Alopecosa inquilina
LC
pavouk
Araneus sturmi
LC
pavouk
Centromerus incilium
VU
pavouk
Diplocephalus permixtus
LC
pavouk
Haplodrassus soerenseni
LC
pavouk
Improphantes nitidus
LC
pavouk
Mecopisthes silus
LC
pavouk
Pelecopsis elongata
LC
pavouk
Piratula knorri
VU
pavouk
Pistius truncatus
LC
pavouk
Synema globosum
LC
otakárek fenyklový
Papilio machaon
O
modrásek kozincový
Glaucopsyche alexis
VU
modrásek očkovaný
Phengaris (=Maculinea) telejus
SO
VU
EVD
ohniváček černočárný
Lycaena dispar
SO
EVD
batolec červený
Apatura ilia
O
perleťovec prostřední
Argynnis adippe
VU
okáč voňavkový
Brinthesia circe
VU
soumračník slézový
Carcharodus alceae
VU
střevlík
Acupalpus maculatus
VU
střevlík
Amara chaudoiri incognita
VU
prskavec menší
Brachinus explodens
O
střevlík
Carabus arcensis arcensis
O
střevlík měděný
Carabus cancellatus
NT
střevlík
Carabus scheidleri helleri
O
svižník polní
Cicindela campestris
O
svižník
Cicindela sylvicola
O
drabčík
Ocypus biharicus
VU
drabčík
Tasgius morsitans
[VU]
drabčík
Deinopsis erosa
VU
drabčík
Gabrius appendiculatus
VU
drabčík
Gabrius astutoides
CR
drabčík
Hygronoma dimidiata
VU
drabčík
Quedius riparius
VU
drabčík
Zyras haworthi
VU
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nosatec
nosatec
zlatohlávek tmavý
lesknáček
krasec
mravenec
čmelák
vranka obecná
čolek obecný
ropucha obecná
ropucha zelená
skokan hnědý
skokan skřehotavý
ještěrka obecná
slepýš křehký
užovka obojková
bramborníček hnědý
čáp bílý
čáp černý
čejka chocholatá
datel černý
holub doupňák
chřástal polní
jiřička obecná
krahujec obecný
krkavec velký
krutihlav obecný
křepelka polní
labuť velká
ledňáček říční
lejsek černohlavý
lejsek šedý
ořešník kropenatý
skorec vodní
slavík obecný
slípka zelenonohá
strakapoud malý
ťuhýk obecný
vlaštovka obecná
volavka popelavá
vrabec polní
žluna šedá
žluna zelená
žluva hajní
veverka obecná
zajíc polní

Acalles fallax
Acallocrates colonnellii
Oxythyrea funesta
Ipidia binotata
Buprestis haemorrhoidalis
Formica spp.
Bombus spp.
Cottus gobio
Lissotriton vulgaris
Bufo bufo
Bufo viridis
Rana temporaria
Rana ridibunda
Lacerta agilis
Anguis fragilis
Natrix natrix
Saxicola rubetra
Ciconia ciconia
Ciconia nigra*
Vanellus vanellus
Dryocopus martius
Columba oenas
Crex crex
Delichon urbica
Accipiter nisus
Corvus corax
Jynx torquilla
Coturnix coturnix
Cygnus olor
Alcedo atthis
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Nucifraga caryocatactes
Cinclus cinclus
Luscinia megarhynchos
Gallinula chloropus
Dendrocopos minor
Lanius collurio
Hirundo rustica
Ardea cinerea
Passer montanus
Picus canus
Picus viridis
Oriolus oriolus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus
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O
O
O
O
SO
O
SO
KO
SO
SO
O
O
O
SO
SO
SO
SO
O
SO
SO
SO
O
O
O
O
O
SO
-

NT
NT
VU
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
LC
LC
LC
NT
VU
VU
LC
VU
VU
NT
VU
VU
VU
NT
VU
VU
NT
LC
VU
LC
LC
NT
VU
NT
LC
NT
LC
VU
LC
LC
NE
NT

EVD

EVD
EVD
EVD
EVD

EVD

EVD

EVD

Z hlediska výskytu druhů v jednotlivých lokalitách zoologického průzkumu (1-9, viz
tabulka výše) vyplývá, že nejhodnotnější je úsek 9 – Křemačov, kde byl zjištěn nejvyšší
počet významných druhů (31), z toho 9 druhů zvláště chráněných (jedná se o nejdelší
úsek), a úsek 4 – Maletín – rybník, kde bylo zaznamenáno 27 významných druhů, z toho
15 zvláště chráněných, což vyplývá ze zahrnutí druhů vázaných na vodní plochu a
bezprostřední okolí (mimo vlastní trasu záměru). Nejméně cenné jsou úseky 5 – Maletín
– Švédská cesta a 6 – Javoří.
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Průchodnost krajiny pro živočichy, migrace živočichů
A. Nadregionální a regionální posouzení. Celkově se jedná o migračně významné
území, záměr prochází Zábřežskou vrchovinou a kříží lesní komplex ve směru S-J, který
je z hlediska migrací regionálně významný. Migrační významnost je možné posoudit
podle přítomnosti migračně významných území a dálkových migračních koridorů. Jedná
se o jednotky koncepce ochrany konektivity krajiny pro velké savce, která byla
zpracována v rámci publikace „Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce“ (Anděl,
Mináriková et Andreas, /eds./, 2010).
Koncepce vymezuje tři na sebe navazující hierarchické jednotky: (i) migračně významná
území (MVÚ), (ii) dálkové migrační koridory (DMK) a (iii) migrační trasy. Zásadní je
upozornit na skutečnost, že koncepce je významná nejen pro velké savce, ale pro celé
široké spektrum dalších lesních druhů živočichů. Vzhledem k vysokým ekologickým
nárokům velkých savců je zřejmé, že tam, kde bude zajištěna propustnost krajiny pro
velké savce, bude dostatečná i pro ostatní druhy lesních živočichů. Koncepce je
zpracována ve formě mapových podkladů pro celé území ČR. Podrobněji viz příloha č. 9.
Tabulka 53: Přítomnost jednotek ochrany průchodnosti krajiny pro velké savce
v zájmovém území (viz následující obrázek)
č.
1

název
Migračně
významné
území
(MVÚ)

2

Dálkové
migrační
koridory
(DMK)

3

Migrační
trasy (MT)

charakteristika
MVÚ jsou nejvyšší vymezenou jednotkou.
Představují území nezbytná pro zajištění existence
populací cílových druhů živočichů, v případě
dálkových migrací tedy skupiny velkých savců. Tato
území se skládají jednak z míst trvalého výskytu
těchto druhů, jednak zahrnují území nutná pro
propojení populací. MVÚ byly vymezeny pro celou
ČR, tvoří cca 42 % rozlohy ČR.
DMK jsou součástí MVÚ. Jedná se o liniové krajinné
struktury délky v desítkách kilometrů a šířky v
průměru 500 m, které propojují oblasti významné
pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců. Jejich
základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale
dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny pro velké
savce. Celkově bylo v ČR vyměřeno 10 060 km DMK.
Jako nejnižší jednotka představují detailní řešení
pro zprůchodnění jednotlivých kritických míst
v rámci DMK. Jsou to podrobně vymezené trasy
řádově v šířce 100 m, u kterých jsou přesně
specifikována optimalizační opatření, jako např.
úprava migračních objektů, zprůchodnění bariér,
vegetační úpravy atd. Řešení migračních tras je
součástí procesu EIA, v rámci migračních studií.

kontakt se záměrem
Do MVÚ spadá střední část
trasy, cca v km 94-102,2 a km
103,3-103,7. Zde je trasa
vedená mimo rozsáhlejší
zemědělské pozemky. Celkově
se záměr nachází cca ze 45 %
v MVÚ.
Trasu kříží tři DMK:
 km 93,9-94,4: DMK č. 505
 km 98,0-98,5: DMK č. 532
 km 103,2-103,7: DMK č.
519

Řešeno samostatně v rámci
migrační studie.

U DMK se rozlišují tři kategorie prostupnosti: 1– kritická, 2 – problémová (v obrázku
např. místa křížení s nulovou variantou – silnicí I/35), 3 – volný průchod.
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B. Lokální posouzení. Místní migrace zahrnuje běžné denní pohyby živočichů v krajině a
z tohoto pohledu musí být hodnocen i bariérový efekt komunikace. Z praktického
hlediska je vhodné druhy seskupit do základních kategorií s podobnými vlastnostmi ve
vztahu k migraci (viz následující tabulka). Průchodnost záměru je hodnocena
samostatně pro každou kategorii živočichů v kap. D.I.7.1.
Tabulka 54: Kategorizace živočichů ve vztahu k migraci (Anděl et al., 2011)
kategorie
A – velcí savci
(jelen, rys,
medvěd, vlk,
los)

charakteristika skupiny
Dálkově migrující druhy, hodnotí se migrace v nadregionálním měřítku. Základním
cílem je zprůchodnění komunikace především v místě křížení s dálkovými
migračními koridory.
Výskyt v zájmovém území: V zájmovém území se z této skupiny pravidelněji vyskytuje
pouze jelen. Medvěd a vlk se zde nevyskytují, nepravděpodobný, ale možný je výskyt
zatoulaných jedinců losa a rysa.
B – ostatní
Lokálně migrující druhy, zvláště mezi zdroji potravy a odpočinku. Základním cílem je
kopytníci
zprůchodnění komunikace pro místní populace, významné je zde hledisko
(srnec, prase
minimalizace mortality jedinců a zvýšení bezpečnosti provozu.
divoké,
Výskyt v zájmovém území: Živočichové této kategorie (zejm. srnec, prase divoké) jsou
nepůvodní
v daném území poměrně hojní. Kromě výše zmíněných migračně významných míst u
druhy)
kategorie A zde probíhá takřka plošná migrace v rámci celého zájmového území.
Dochází zde k běžným denním pohybům mezi místy potravy a odpočinku (pole – les
aj.), v závislosti na potravní nabídce. Pravidelný je výskyt srnce obecného a prasete
divokého, rovněž se zde vyskytuje daněk evropský.
C – savci střední velikosti
C1 (liška,
Lokálně migrující druhy, zvláště mezi zdroji potravy a odpočinku. Základním cílem je
jezevec, drobné zprůchodnění komunikace pro místní populace, významné je zde hledisko
kunovité
minimalizace mortality jedinců a zvýšení bezpečnosti provozu.
šelmy)
Výskyt v zájmovém území: V zájmovém území se běžně vyskytuje liška, drobné
kunovité šelmy.
C2 (vydra)
Vydra je svým způsobem života odlišná od ostatních druhů této kategorie, kromě
lokální migrace je uvažovaná i dálková migrace dospělých samců. Důležitým rysem
těchto migrací je převažující vazba na vodní toky. Významné je zde hledisko
minimalizace mortality jedinců a zvýšení bezpečnosti provozu.
Výskyt v zájmovém území: Možný je ojedinělý výskyt migrujících jedinců, lze očekávat
zvýšení výskytu, protože početnost populace v ČR roste.
D–
Především sezónně migrující druhy mezi suchozemskými stanovišti a místy
obojživelníci,
rozmnožování. Základním cílem je zprůchodnění komunikace pro místní populace ve
plazi, drobní
vazbě na přítomnost trvalých vodních ploch.
savci (žáby,
Výskyt v zájmovém území: V území se pravidelně vyskytuje čolek obecný, ropucha
čolci, mloci,
obecná a zelená, skokan hnědý a skřehotavý, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka
někteří plazi)
obojková a drobní savci (hraboš polní, ježek východní aj.).
E – ryby a
Živočichové vázáni na vodní prostředí. Zásadní význam mají konstrukce mostů a
ostatní vodní
způsob úpravy vodního toku pod mostem. Technické řešení musí vyloučit vytváření
živočichové
neprůchodných vodních stupňů a nevhodné úpravy vodního toku pod mostem.
Výskyt v zájmovém území: V potocích v trase byla zjištěna pouze vranka obecná
(Cottus gobio). V okolních tocích (např. Moravská Sázava, Ospitský potok, Borušovský
potok, Březná, Třebůvka aj.) jsou v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP)
evidovány i další druhy ryb, např. střevle potoční, mník jednovousý, karas obecný,
ouklejka pruhovaná aj. Jedná se však pouze o druhy orientační, vyskytující se
zejména ve více vodnatých tocích v širším území.
F – ptáci a
Uvažována jsou dvě rizika: (i) mortalita způsobená kolizemi s vozidly, (ii) mortalita
netopýři
v důsledku nárazu na průhledné (transparentní) protihlukové stěny.
(ledňáček říční, Výskyt v zájmovém území: V rámci zoologického průzkumu byl zjištěn výskyt 78
skorec vodní)
druhů ptáků, většinou běžně se vyskytující druhy v krajině.
G–
Pokud komunikace vytváří bariéru v biotopech, které vzhledem ke své specifičnosti,
společenstva
vzácnosti a zranitelnosti vyžadují speciální ochranu, je třeba navrhnout opatření,
rostlin,
která zajistí propojení celých společenstev.
bezobratlých
Výskyt v zájmovém území: V zájmovém území je možné do této kategorie zařadit
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pouze rozsáhlý lesní komplex, který prochází ve směru S-J a záměr ho kříží cca v km
93-95,5.

C. Přehled migračních profilů. V rámcové migrační studii bylo území průchodu trasy
rozděleno z hlediska migračního významu do pěti úseků. V těchto úsecích bylo
vymezeno celkem 7 migračních profilů. Migrační profil je definován jako místo křížení
migrační cesty s pozemní komunikací. Zde se střetává biotická a technická
(antropogenní) složka (Anděl et al., 2011, viz následující tabulka).
Tabulka 55: Úseky záměru z hlediska migrace a vymezení migračních profilů
č.
1

km
91,0-93,0

2

93,0-96,2

3

96,2-98,5

4

98,5-103,7

5

103,7-110,0

charakteristika
úsek bez většího migračního významu, průchod ornou půdou, možné vymezit jeden
lokální migrační profil
migrační profil 1: km 92,1-92,2 – křížení Bílého potoka s doprovodnou vegetací
úsek s regionálním migračním významem – průchod lesem, propojení lesních
komplexů Zábřežské vrchoviny ve směru S-J
migrační profil 2: km 93,9-94,5 – křížení DMK a nadregionálního biokoridoru
migrační profil 3: km 95,6-95,9 – křížení migrační cesty obojživelníků mezi
rybníkem u Maletína (J od trasy) a lesem (S od trasy)
úsek s migračním významem, průchod poli i lesem (S od trasy), na konci úseku
prochází DMK propojující lesní komplexy ve směru S, SZ-J, JV
migrační profil 4: 98,0-98,5 – křížení DMK a lokálního biokoridoru
úsek s nižším migračním významem ve své první polovině (prochází po hřebeni po
okraji lesa, luk a orné půdy), v druhé polovině klesá do údolí Řepovského potoka
migrační profil 5: km 102,5-102,7 – křížení migrační cesty obojživelníků (les –
vodní nádrž Řepová)
migrační profil 6: km 102,9-103,7 – křížení údolí Řepovského potoka jako
přirozené migrační cesty živočichů, křížení DMK
dlouhý úsek průchodu zemědělskou půdou, podél města Mohelnice, bez většího
migračního významu, možné vymezit pouze jeden migrační profil
migrační profil 7: km 105,6-105,7 – niva potoka Mírovka s doprovodnou vegetací

Dílčí závěr ke kap. C.2.7.1 Fauna:
Záměr prochází různorodým územím. Podstatná část území je tvořena rozsáhlými poli, tj.
biotopy antropogenně velmi silně ovlivněnými a přírodně málo cennými. Zoologicky
významnějšími biotopy jsou lesní porosty, vlhčí louky, nivy vodních toků a vodní nádrže.
Kromě převažujících běžných druhů živočichů byly v rámci zoologického průzkumu
zjištěny rovněž zvláště chráněné druhy živočichů podle různých kategorií. Migračně se
jedná o významné území, v trase bylo vymezeno 7 migračních profilů, z toho tři převádí
dálkové migrační koridory.

C.2.7.2 F LÓRA
Fytogeografie
Zájmové území náleží do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, od
západu k východu se postupně střídají fytogeografické okresy 63. Českomoravské
mezihoří (podokres 63j. Lanškrounská kotlina), 73. Hanušovicko-rychlebská vrchovina
(podokres 73b. Hanušovická vrchovina) a 72. Zábřežsko-uničovský úval (Skalický,
1988). Květena území je středně bohatá, s omezeným vyzníváním karpatských prvků, na
JV se již výrazněji prosazují teplomilnější druhy, květena ale ještě neodpovídá
termofytiku.
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V potenciální přirozené vegetaci území (Neuhäuslová et al., 1998, názvosloví syntaxonů
převzato z této práce) jsou zastoupeny tyto vegetační jednotky (viz následující tabulka).
Tabulka 56: Potenciální přirozená vegetace zájmového území (Neuhäuslová et al.,
1998)
název
Černýšová dubohabřina
(Melampyro nemorosiCarpinetum)
Biková bučina (Luzulo-Fagetum)
Bučina s kyčelnicí devítilistou
(Dentario enneaphylli-Fagetum)
Střemchová jasenina (PrunoFraxinetum)
Jilmová doubrava (QuercoUlmetum)

charakteristika
Zaujímá Lanškrounskou kotlinu a je rozšířena v nejzápadnější části
trasy, na menší ploše pak vystupuje při okraji Mohelnické brázdy,
mezi obcemi Řepová a Křemačov.
Je vymezena v členitém terénu západně od Vysokého vrchu, tj.
v západní až střední části trasy.
Je mapována souvisle na velké ploše ve vyšší části území, přibližně
mezi Maletínem a Řepovou.
Je vyznačena podél dolního toku Mírovky, jenž trasa záměru kříží u
Křemačova. Severně od tohoto toku je vyznačena i nevelká enkláva
acidofilní doubravy (Luzulo albidae-Quercetum).
Vyplňuje úval řeky Moravy a do trasy zasahuje v jejím závěrečném
úseku blízko Mohelnice.

Uvedené hodnocení potenciální přirozené vegetace je třeba chápat jako schematizované,
odpovídající hrubému měřítku excerpovaného mapového podkladu (1 : 500 000).
V terénu lze identifikovat lokální odlišnosti, např. četné výskyty fragmentů květnatých
bučin v území, kde je mapována biková bučina, maloplošné výskyty lužních lesů při
menších vodotečích atd.
Charakteristika vlastního zájmového území
Celkově ve sledovaném území převažuje orná půda, druhou nejhojnější formací jsou
hospodářsky pozměněné lesy. Jde o převážně smrkové porosty, často s příměsí borovice,
modřínu i vtroušenou jedlí, listnatou příměs tvoří (vedle místy hojných pionýrských
dřevin) zejména buk, menší měrou dub, olše, řidčeji další dřeviny. Zejména v západní
části trasy jsou místně dochovány zbytky jedlobukových lesů, převážně květnatého typu
(svaz Fagion sylvaticae). Jedná se o spíše menší porosty, jejichž rozloha je značně
omezena těžebními zásahy z nedávné doby. V nivě Řepovského potoka se nacházejí
fragmenty potočních luhů (svaz Alnion incanae) a svahových listnatých hájů (svaz
Carpinion betuli). Druhově bohatý potoční luh sleduje v úzké linii i tok Mírovky.
Z nelesní vegetace jsou plošně nejvýznamnější mezofilní, řidčeji hygrofilní (vlhké) louky.
Ty jsou zpravidla výrazněji kulturně ovlivněné, u některých porostů je zjevné, že byly
teprve relativně nedávno založeny na orné půdě. Tomu odpovídá i jejich druhové
složení, v němž jsou vedle převažujících kulturních trav zastoupeny jen nepočetné druhy
typických lučních bylin. Řada luk je ale navzdory kulturnímu původu botanicky poměrně
kvalitní. Při lesních okrajích se místy nacházejí zpustlé loučky zarůstající náletovými
dřevinami nebo i úmyslně zalesněné. Mokřadní vegetace je v dálničním koridoru
zastoupena dosti řídce, nejvýznamněji v březích rybníčku severně od Starého Maletína
(okolí km 95,8). Za zmínku stojí i plošně omezená lesní prameniště v západní části trasy.
Floristicky zajímavé jsou také bylinotravní lemy polních cest, mezí a lesních okrajů.
Nejvýznamnější lokalitou tohoto typu je polní cesta jižně od Krchleb poblíž km 100,6.
Výčet botanicky významnějších lokalit v koridoru je shrnut do následující tabulky.
Jednotlivým lokalitám byla přiřazena relativní botanická hodnota na škále 1 až 5, kde 1
je nejvyšší a 5 nejnižší hodnota.
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Tabulka 57: Významnější botanické lokality v trase záměru
č.
1

staničení
92,07-92,18

charakter vegetace
niva Bílého potoka (zkulturněné louky) a přilehlý svahový
les (na S acidofilní bučina, na J smíšený porost)
2
92,67-92,84
kulturní louka, druhově středně bohatá
3
93,36-93,45
zkulturněná louka, druhově středně bohatá
4
93,45-94,28
lesy, většinou hospodářsky pozměněné, často obnovně
rozpracované (paseky, mlaziny), místy s četnějším bukem
a vtroušenou jedlí, v tunelovém úseku
5
94,28-94,54
fragmenty květnatých bučin, paseka, potoční niva s plošně
omezenými mokřadními lady, vně tunelu
6
94,9-95,35
hospodářsky pozměněné lesy s prameništi a drobnými
fragmenty olšin
7
95,6-96,04
mezofilní a vlhké louky, mokřadní lada u rybníčku
8
97,27-97,54
kulturní louka
9
97,54-98,48
kulturní a sukcesní lesy, zčásti jen mlaziny, místy
(– 98,08*)
vtroušené vzrostlé jedle
10
99,75-99,93
druhově bohaté lemy polních cest, okrajově vlhká louka
11
99,93-100,77
polokulturní louky a okraje smíšených lesů, zčásti
přirozeného složení
12
100,77-100,95 neužívaná kamenitá polní cesta se zajímavou suchomilnou
květenou
13
101,21-101,41 údolí se zkulturněnými i relativně přirozenými
mezofilními loukami
14
101,67-101,73 remízek s fragmentem smíšené bučiny
15
102,35-102,75 smíšený hospodářský les s vtroušenou jedlí, zčásti
obnovně rozpracovaný
16
102,93-103,07 údolí Řepovského potoka: potoční luh, vlhká lada, svahový
háj
17
105,63-105,68 tok Mírovky s břehovými doprovody – druhově bohatý
fragment potočního luhu
Pozn.: bot. lok. – číslo lokality v botanickém průzkumu, *) na variantě V2

bot. lok. hodnota
3, 4
3
5
7
8, 9

3-4
3
3-4

10

3

13, 14

3-4

15, 16
21
22, 23,
24, 26
29
30, 31

3
3-4
3-4

32

2-3

33

2-3

34
35

2-3
3

36

2-3

39, 40

2-3

3
2-3

Z tabulky vyplývá, že se v trase záměru nenachází botanicky nejcennější ani velmi cenné
lokality s hodnotou 1 nebo 2, nejvýznamnější lokality mají hodnotu 2-3, převažují
lokality s ještě nižší hodnotou (3, 3-4).
Botanický průzkum
V trase záměru byl proveden základní botanický průzkum již v roce 2008, v roce 2015
pak proběhla aktualizace tohoto průzkumu. Průzkum zahrnoval floristické členění v pěti
dílčích úsecích trasy a popisy vegetace v dálničním koridoru dle 43 účelově vymezených
lokalit, resp. kratších úseků. V zájmu srovnatelnosti výsledků obou průzkumů byl
aktuální průzkum pojednán metodicky shodným způsobem, jako průzkum z roku 2008,
a to včetně vymezení zájmového území a jeho členění.
Pro účely průzkumu byl dálniční koridor rozdělen na pět ekologicky odlišných úseků. Ve
shodě s průzkumem z roku 2008 je začátek sledovaného koridoru položen na silnici
II/368, první zhruba dva kilometry tak ještě zasahují do sousedního úseku Opatovec –
Staré Město. Závěrečná část úseku (cca mezi km 108,8-110,0) je popisována samostatně,
tato část trasy nebyla detailněji sledována v roce 2008. Záměr zde kopíruje stávající
silnici a s výjimkou navržené MÚK Mohelnice – jih nezasahuje do doprovodné vegetace.

EVERNIA s.r.o.

strana 104

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

Tabulka 58: Charakteristika lokalit botanického průzkumu (viz následující obrázek)
č.
1

2
3
4

5

staničení
(km)
89,03–92,84
(3,81 km)
92,84–95,60
(2,76 km)
95,60–99,04
(3,44 km)
99,04–103,07
(4,03 km)
103,07–KÚ
(6,3 km)

charakteristika
Zaujímá převážně ornou půdu v Lanškrounské kotlině, podružně i kulturní louky,
lesní výběžek a lada. V rámci obou dosud provedených botanických průzkumů (tj.
v r. 2008 a 2015) zde bylo zaznamenáno 217 druhů (taxonů), což je nejméně ze
všech úseků.
Kromě okrajově zasahujícího lučního klínu jde o čistě lesní úsek. V tomto
nejkratším úseku bylo zjištěno 247 taxonů, což je druhý nejnižší počet.
Zahrnuje nejvýše položenou část trasy na pomezí lesa a zemědělské půdy, většinou
zorněné. Zdokumentovaná květena čítá 319 druhů, to je druhý nejvyšší počet.
Krajinářsky pestrý úsek se střídáním luk, polí, úhorů a lesních okrajů, gravitující do
Mohelnické brázdy, ekologicky výrazným útvarem je údolní zářez Řepovského
potoka na konci úseku. Délce úseku a vegetační rozmanitosti odpovídá i největší
počet zjištěných taxonů – celkem 351.
Nejdelší úsek, procházející otevřenou zemědělskou krajinou po orné půdě,
podružně i po různých ladních plochách. Přírodně významným místem je křížení
potoka Mírovka. Trasa se následně připojuje na osu stávající dálnice D35
Mohelnice–Olomouc a sleduje tak antropogenní strukturu se specifickým
vegetačním pokryvem. Bylo zapsáno 292 taxonů.

V území řešeném botanickým průzkumem byl zaznamenán výskyt celkem 546 taxonů
cévnatých rostlin, z toho 440 při průzkumu v r. 2008 a 484 v r. 2015. Floristicky
nejchudší byl úsek 1, v němž bylo zjištěno 217 taxonů cévnatých rostlin, druhý nejchudší
byl úsek 2 s 247 taxony, naopak nejbohatší byly úseky 4 (351 taxonů) a 3 (319 taxonů).
Rozdílná druhová bohatost úseků souvisí s jejich vegetační charakteristikou, zejména
s rozmanitostí zastoupených biotopů. Floristicky chudé úseky 1 a 2 jsou vegetačně
uniformní (pole, resp. lesy), naopak úseky 3 a 4 se vyznačují pestrou vegetační
mozaikou, v níž se vedle orné půdy střídají louky, lesy a plošně omezené mokřady.
Tabulka 59: Počty zjištěných taxonů v průzkumech z roku 2008 a 2015 v dílčích úsecích
a v celé sledované trase
úsek délka (km)
1
3,81
2
2,76
3
3,44
4
4,03
5
5,73
vše
19,8

převažující vegetace
orná půda
les
orná půda, les, louka
orná půda, les, louka
orná půda
–

2008
149
141
239
263
208
440

2015
188
220
258
285
243
484

2008+2015
217
247
319
351
292
546

Květenu lze celkově hodnotit jako poměrně bohatou, avšak jen s malým zastoupením
ochranářsky významných druhů. Během průzkumů v r. 2008 a 2015 bylo v celé trase
zjištěno 25 druhů cévnatých rostlin zahrnutých do poslední verze červeného seznamu
(Grulich, 2012), z nich ale 18 je zařazeno do nejnižší kategorie C4 (vzácnější taxony
vyžadující pozornost) a 7 do kategorie C3 (taxony ohrožené); vyšší kategorie nejsou
zastoupeny. Současně žádný ze zjištěných taxonů nepatří ke druhům zvláště chráněným
dle zákona č. 114/92 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Tato situace je
vzhledem k délce trasy a poměrně významnému zastoupení ploch trvalé vegetace do
jisté míry překvapivá a spíše neobvyklá. Přesto lze v rámci zaznamenané květeny
identifikovat významnou množinu ochranářsky či fytogeograficky cennějších
rostlinných druhů, byť se nejedná o druhy vysloveně vzácné.
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Tabulka 60: Druhy zařazené do červeného seznamu cévnatých rostlin (Grulich 2012)
vědecké jméno
Abies alba
Anthemis austriaca
Aphanes arvensis
Carex flava
Centaurium erythraea
Chenopodium opulifolium
Corydalis solida
Epilobium lamyi
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Euphorbia amygdaloides
Galium boreale
Hieracium aurantiacum
Knautia kitaibelii
Leonurus cardiaca
Lycopodium clavatum
Poa remota
Pyrus pyraster
Salix pentandra
Thymus praecox
Trientalis europaea aff.
Ulmus laevis
Valeriana dioica
Veronica hederifolia
Veronica montana
druhů celkem

české jméno
jedle bělokorá
rmen rakouský
nepatrnec rolní
ostřice rusá
zeměžluč hořká
merlík kalinolistý
dymnivka plná
vrbovka Lamyova
vrbovka tmavá
vrbovka bahenní
pryšec mandloňový
svízel severní
jestřábník oranžový
chrastavec Kitaibelův
srdečník obecný
plavuň vidlačka
lipnice oddálená
hrušeň polnička
vrba pětimužná
mateřídouška časná
sedmikvítek evropský
jilm vaz
kozlík dvoudomý
rozrazil břečťanolistý
rozrazil horský

čs
4a
3
3
4a
4a
3
4a
4b
3
4a
4a
4a
3
4a
4a
3
3
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4b
4a

1a 1b 2a 2b 3a
. . 2 2 2
. . . . .
. . . . .
. . 1 1 .
. . . 1 .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . 1 . .
. . 1 . .
. . 1 1 .
1 1 . . .
. . . . .
1 . . . 2
. . . . .
. . 1 . 1
. . 1 . .
1 . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . 1 .
. . . . .
. . 1 1 .
. . . . 2
. . . 12 .
3 1 8 7 4

3b
12
1
.
.
12
.
.
.
.
.
1
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
6

4a
1
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
1
.
.
.
2
.
5

4b
12
1
12
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
.
5

5a
.
.
1
.
.
1
1
.
.
.
.
.
.
1
1
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
6

5b 15a 15b
.
x
x
.
.
x
.
x
x
.
x
x
.
.
x
.
x
.
.
x
.
1
.
x
.
x
.
.
x
.
.
x
x
.
x
x
.
.
x
.
x
.
1 x
x
.
x
.
.
x
.
.
x
.
1
.
x
.
x
.
.
.
x
1 x
x
.
x
x
.
x
x
.
.
x
4 18 16

čs – kategorie červeného seznamu (3 = C3 – ohrožené taxony; 4a = C4a – vzácnější taxony
vyžadující pozornost, méně běžné; 4b = vzácnější taxony, nejasné případy); 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 15a –
výskyt druhu v jednotlivých úsecích a v celé trase dle průzkumu z r. 2008; 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 15b –
dtto, dle průzkumu z r. 2015; orientační četnost výskytu ve stupnici 1 až 3 (12 = mezistupeň 1 -2).
Do tabulky nebyl zahrnut druh Puccinellia distans (zblochanec oddálený), který je v červeném
seznamu uveden v kategorii C1t. Toto hodnocení se ale vztahuje na přirozené výskyty na
slaniskách, nikoliv na druhotné lokality v solených silničních krajnicích, kde je dnes tento druh na
většině území státu běžně rozšířen. V tabulce nejsou vyznačeny zvláště chráněné druhy, neboť tyto
nebyly ve sledované trase nalezeny.

Další významnější druhy rostlin (vedle druhů z červeného seznamu):
Acer campestre, Acinos arvensis, Actaea spicata, Agrimonia eupatoria, Agrostis canina,
Ajuga genevensis, Atriplex tatarica, Atropa bella-donna, Betonica officinalis, Bistorta
major, Brachypodium pinnatum, Bromus benekenii, Bryonia alba, Campanula persicifolia,
Carduus acanthoides, Carduus crispus, Carex digitata, Carex echinata, Carex panicea,
Carex pilosa, Carex rostrata, Carum carvi, Centaurea cyanus, Cerastium glomeratum,
Cirsium canum, Cirsium rivulare, Colchicum autumnale, Convallaria majalis, Cruciata
glabra, Cruciata laevipes, Cytisus nigricans, Daphne mezereum, Epipactis helleborine,
Erigeron acris, Euonymus verrucosa, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia dulcis, Falcaria
vulgaris, Festuca altissima, Gagea lutea, Gagea pratensis, Geranium palustre, Geranium
phaeum, Chrysosplenium alternifolium, Knautia × posoniensis, Lastrea limbosperma,
Lathraea squamaria, Lathyrus vernus, Molinia caerulea, Myosotis ramosissima, Myosotis
sylvatica, Myriophyllum spicatum, Origanum vulgare, Poa humilis, Polygonatum
multiflorum, Portulaca oleracea, Pulmonaria obscura, Ranunculus bulbosus, Ranunculus
lanuginosus, Rhamnus cathartica, Sanicula europaea, Saxifraga granulata, Scutellaria
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galericulata, Sedum acre, Selinum carvifolia, Setaria viridis, Sherardia arvensis, Silene
nutans, Solanum nigrum, Telekia speciosa, Trientalis europaea, Trifolium montanum,
Valeriana officinalis, Valerianella locusta, Viola collina, Viscum album.
Dílčí závěr ke kap. C.2.7.2 Flóra:
Záměr prochází vegetačně a ekologicky různorodým územím. V okrajových rovinatých
částech zcela převažuje intenzivně obhospodařovaná orná půda s jednoletými polními
kulturami, ve výše položené střední části se střídá orná půda s mozaikou kulturních a
polopřirozených trvalých travních porostů a víceméně hospodářsky pozměněných lesů.
Souvislejší lesní úsek se nachází v západní části trasy, mezi km 92,85 a 95,6.
Botanicky významnějšími lokalitami jsou nivy Řepovského potoka a Mírovky s fragmenty
lužních lesů, případně svahových hájů a lesnatá údolí s nesouvislými pozůstatky květnatých
jedlobučin. Relativně kvalitní, i když v širším územním měřítku pouze průměrné, jsou
některé louky.
Květena území je středně bohatá a zahrnuje řadu ochranářsky významnějších druhů,
skutečně vzácné druhy (kategorie C1 a C2 červeného seznamu) ale nebyly zjištěny, stejně
jako druhy zvláště chráněné, uvedené ve Vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

C.2.7.3 E KOSYSTÉMY
Obecná charakteristika území
V trase záměru převažuje orná půda s jednoletými polními kulturami. Nejvýraznější
zastoupení orné půdy je v poslední třetině trasy. První třetina koridoru naopak prochází
ve více jak dvoukilometrovém úseku lesním komplexem (z toho zhruba polovina
připadá na tunel), ve střední části do trasy na více místech vstupují okrajové části lesa.
Poměrně časté jsou ve svažitějším terénu zkulturněné louky. Větší část trasy, přibližně
mezi km 92 a 103 prochází polokulturní krajinou, s dosud vysokým podílem lesů a
menším zastoupením trvalých travních porostů. Přírodní potenciál krajiny je ovšem
omezen jejím hospodářským ovlivněním. To je zřetelné již z poměrně slabého pokrytí
území vymapovanými přírodními biotopy a z malého podílu chráněných částí krajiny
v širším okolí trasy.
Biotopy
V rámci mapování biotopů prováděného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR byly
v dálničním koridoru rozlišeny nejčastěji lesní biotopy L5.1 (květnaté bučiny) a L5.4
(acidofilní bučiny), maloplošně též L2.2 (údolní jasanovo-olšové luhy) a vzácně L3.1
(hercynské dubohabřiny). Z nelesních biotopů jsou velmi roztroušeně vymapovány
mezofilní ovsíkové louky (T1.1), dále mezofilní bylinné lemy (T4.2), sporadicky též vlhká
tužebníková lada (T1.6), lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4) a rákosiny
eutrofních stojatých vod (M1.1). Celkově pokrývají vymapované přírodní biotopy jen
malou část území, a to i mimo plochy orné půdy. Naprostá většina stávajících trvalých
travních porostů není mapována jako přírodní biotop, patrně v důsledku značného
kulturního ovlivnění. Podrobnější vymezení biotopů viz příloha č. 8.
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V následujícím textu jsou popsány kategorie ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody, v platném znění. Jedná se o (i) zvláště chráněná území, (ii) soustavu
Natura 2000, (iii) územní systém ekologické stability krajiny, (iv) významné krajinné
prvky a (v) památné stromy.
Zvláště chráněná území
V zájmovém území se nenachází žádné velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné
území podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Nejbližšími ZCHÚ jsou:
 přírodní památka Hradisko, cca 4 km JZ od začátku trasy
 přírodní památka Rodlen, cca 3,2 km JZ od konce trasy,
 přírodní památka Zátrže, 2,5-3 km V od konce trasy,
 chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, 2,5-3 km V od konce trasy.
Natura 2000
Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, jako celistvá
evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu
příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území
České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými
lokalitami (EVL), které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště
chráněná území.
Přímo do řešeného území nezasahuje žádné ptačí území ani evropsky významná lokalita.
Nejbližší EVL a PO jsou následující:
 CZ0530033 EVL Bohdalov, více jak 5 km J od západní části trasy blízko Maletína,
 CZ0530149 EVL Rychnovský vrch, cca 4 km SZ od začátku trasy,
 CZ0714073 EVL Litovelské Pomoraví, cca 2,5-3 km V od závěrečné části trasy v okolí
Mohelnice,
 CZ0711018 PO Litovelské Pomoraví, cca 2,5 km V od závěrečné části trasy v okolí
Mohelnice. Litovelské Pomoraví je současně zařazeno mezi světově významné
mokřady Ramsarské úmluvy.
Krajské úřady Pardubického a Olomouckého kraje vydaly stanoviska s vyloučením
významného vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 (viz příloha H).
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Územní systém ekologické stability
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je územní systém ekologické stability (ÚSES) definován
jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podle významu jednotlivých prvků se
rozlišuje lokální, regionální a nadregionální ÚSES. Základními skladebnými prvky ÚSES
jsou (i) biocentrum, (ii) biokoridor a (iii) interakční prvek (vyhl. č. 395/1992 Sb.).
V okolí záměru se nacházejí skladebné části ÚSES nadregionálního, regionálního a
lokálního významu. Rozložení skladebných částí ÚSES je zakresleno v územních plánech
obcí. Pouze pro obec Krchleby, která nemá platný územní plán, chybí výkres ÚSES.
V žádném z územních plánů nejsou zakresleny interakční prvky, jež jsou rovněž
skladebnými částmi ÚSES. Tato situace je ale obvyklá i v jiných územích.
 Nadregionální ÚSES je v zájmovém území zastoupen biokoridorem, jehož osa
prochází potočním údolím v km 94,3 (podrobněji viz tabulka níže). Další
nadregionální biokoridor sleduje tok řeky Moravy východně od Mohelnice, tj. již
mimo zájmové území.
 Regionální ÚSES je reprezentován biocentrem RBC 431 Vysoký vrch, které je
umístěno na ose nadregionálního biokoridoru, severně od trasy dálnice. Jedná se o
rozsáhlé biocentrum vymezené v lesním komplexu mezi Petrušovem a Maletínem
(cca km 93,8-94,4), zahrnuje hospodářský les, ve kterém převažují kulturní smrčiny,
zastoupeny jsou však i bučiny a v menší míře také dubohabřiny.
Jižně od Řepové (zhruba mezi km 101 a 103) probíhá v blízkosti trasy regionální
biokoridor, který spojuje tři blízká lokální biocentra. Místo křížení s trasou se liší
podle použitých mapových podkladů (km 101,1 nebo 101,8, viz následující obrázek,
kde jsou zaznamenané obě varianty), podle ZÚR je platné vedení RBK s křížením v km
101,8. Za místem křížení pokračuje RBK dále na sever k lokálnímu biocentru Nad
Řepovou. Ještě dále na sever se pak napojuje do regionálního biocentra U Řepové.
Obrázek 5: Vedení regionálního biokoridoru
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 Lokální ÚSES zahrnuje větší počet biocenter a biokoridorů. V blízkém okolí trasy (do
cca 100 metrů od okraje stavebního záboru) se nacházejí 4 lokální biocentra a 5
lokálních biokoridorů (viz níže připojenou tabulku). V závěrečné části trasy (u
Mohelnice) jsou již biocentra a biokoridory většinou nefunkční, navržené k realizaci
na orné půdě.
Tabulka 61: Skladebné části ÚSES v kontaktu a v blízkosti záměru (čísla odpovídají
číslům na následující mapě)
č.
1

2

92,2-92,6
(mimo trasu)

lokální biocentrum
LBC 8 Kamenný lán

3

94,3
(křížení)

nadregionální
biokoridor NRBK 92

4

97,2
(křížení)
98,47 ( V1)
(křížení)
98,56 ( V2)
(křížení)
101,1
101,8
(křížení)
101,42
(mimo trasu)
102,16102,30
(mimo trasu)
102,95-103,1
(mimo trasu)

lokální biokoridor

charakteristika
Biokoridor je vymezen podél Bílého potoka, je tvořen
porosty vrby podél potoka, travnatá úžlabina a svahový les,
dále na jih navržený na orné půdě. V dotčeném úseku
funkční.
Nejednoznačně ohraničené biocentrum je tvořené okrajem
lesního porostu s převažujícím zastoupením smrku. Modřín
a buk se vyskytují spíše ojediněle, na lesní porost v rámci
biocentra navazuje přilehlá louka.
NRBK je veden severojižním směrem lesním komplexem,
jímž trasa probíhá mezi km 93 a 95,5. Osa nadregionálního
biokoridoru prochází potočním údolím v km 94,3, na osu
biokoridoru navazuje jeho ochranné pásmo, které je
formálně stanoveno v oboustranné šířce 2 km od osy
biokoridoru. Biokoridor prochází lesními porosty
s převahou smrku, vtroušeně se zde vyskytuje jedle, buk,
klen. Bylinný pokryv je sporadický, vyskytuje se zde
borůvka, šťavel kyselý, bělomech, kapraď samec.
Vymezený, relativně funkční, v lesním úpadu.

lokální biokoridor

Vymezený, v lesním okraji.

lokální biokoridor

Nefunkční, navržený na orné půdě.

5
5
6
7
8
9

10

staničení
92,15
(křížení)

105,65
(křížení)

skladebná část
lokální biokoridor
LBK 8-9

regionální biokoridor Nefunkční RBK prochází řešeným územím mezi Krchleby a
RBK 903
Řepovou jižním směrem k Mírovu. Prochází přes
zemědělskou půdu a drobné lesní porosty.
lokální biocentrum Vymezené, převážně lesního typu, zčásti mladé porosty na
Strážná hora
původně zemědělské půdě.
lokální biocentrum Vymezené, přírodě blízký les.
Nad farmou
regionální
biokoridor RBK 903
v blízkosti LBC Pod
Kamennou
lokální biokoridor

Funkční úsek v údolí Řepovského potoka, resp. při úpatí
svahu.

Vymezený LBK tvoří Mírovka, která má mimo město
Mohelnice a Křemačov přirozenou a vyspělou strukturu
břehových porostů s dominantním zastoupením olše, místy
jasan, vrba bílá, v. křehká, v. jíva, v. popelavá, klen, lípa, dub,
topol, střemcha, krušina aj.
11 108,05lokální biocentrum Nefunkční, navržené na orné půdě, s navazujícími
108,35
Dolní krčmy
nefunkčními biokoridory při Podolském potoce a jeho
(mimo trasu)
navržené přeložce.
12 108,35
lokální biokoridor
Nefunkční, navržený, při toku Újezdky, přerušený zemním
(křížení)
tělesem stávající silnice a mimoúrovňové křižovatky.
Pozn.: Vedení prvků ÚSES se může lišit dle jednotlivých mapových podkladů. Přikládáme proto jak mapu,
která vychází z územních plánů obcí (viz mapa následující), tak mapu širších vztahů vycházející ze Zásad
územního rozvoje krajů.
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Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability
(zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění). Podle zákona jsou VKP (tzv. VKP ze zákona)
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny,
které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný
prvek.
 Registrované VKP se v blízkosti trasy nacházejí pouze v k. ú. Petrušov, blízko
začátku úseku. Nejblíže trase je VKP U Myslivců, které leží cca 700 m SV směrem od
MÚK Staré Město-východ.
 VKP „ze zákona“ se v trase nachází větší počet. Jsou to především VKP v kategorii
„les“, v několika případech i kategorie „údolní niva“ či „vodní tok“ a v jednom případě
kategorie „rybník“.
Lesy provází velkou část trasy, mezi km 93 a 95,5 souvisle, v dalším úseku trasa
sleduje členité lesní okraje, do nichž vícekrát i zasahuje. Údolní niva je nejtypičtěji
vyvinuta při toku Mírovky (km 105,65), dále při Řepovském potoce (km 103,0), méně
vyhraněné jsou nivy Bílého potoka (km 92,1), bezejmenného lesního potoka v km
94,5 a Podolského potoka (km 107,4 a 108). Jediný rybník se nachází severně od
Starého Maletína, v km 95,8, trasa s ním není v kontaktu.
Tabulka 62: Přehled VKP v kontaktu s trasou
číslo typ
1
vodní tok

staničení
92,1

2

les

92,15

3

les

93-95,5

4

vodní tok

94,5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

96
96,90-98,3
97,9
98,65
99,9-100,8
101,60
102,40-102,7
103,1
102,90
105,485

15

vodní tok
les
vodní tok
les
les
les
les
vodní tok
les
vodní tok
údol. niva
vodní tok

16

vodní tok

107,4
108,0
108,35

charakteristika, lokalizace
Bílý potok na okraji lesního komplexu mezi Petrušovem a
Maletínem.
Trasa zasahuje cíp lesa vybíhající z lesního komplexu mezi
Petrušovem a Maletínem.
Trasa (částečně vedená v tunelu dl. 1100 m) zasahuje lesní
komplex kolem Vysokého vrchu.
Pod Vysokým vrchem, trasa přechází mostem přes bezejmenný
vodní tok, přítok Mírovky.
Bezejmenný vodní tok.
Okraj lesního porostu severně od Maletína.
Bezejmenný vodní tok, přítok Jahodné.
Okraj výběžku lesního komplexu severně od Javoří.
Okrajová část lesního komplexu jižně od Krchleb.
Okrajová část drobného lesíku jižně od Řepové.
Lesní porost severovýchodně od Mírova pod Řepovou.
Řepovský potok východně od Mírova na jižním okraji Řepové.
Lesní porost kolem Řepovského potoka na jižním okraji Řepové.
Vodní tok Mírovka a jeho údolní niva východně u Křemačova.
Podolský potok, který trasu kříží 2x, bude převeden mimo
záměr.
Újezdka, trasa kříží vodní tok za jejím soutokem s Podolským
potokem.

Památné stromy
V blízkém okolí záměru se nevyskytují žádné památné stromy. Nejbližšími památnými
stromy jsou:
 Krchlebská lípa, cca 900 m severně od trasy (v okolí km 100),
 Dub na návsi (císařský) v Újezdě, cca 950 m západně od závěrečné části trasy.
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Dílčí závěr ke kap. C.2.7.3 Ekosystémy:
Trasa je z větší části vedena polokulturní krajinou místy s vysokým zastoupením lesů a
nižším podílem trvalých travních porostů. V závěrečné třetině trasy se již rozkládá
zemědělsky intenzivně využívaná krajina a urbanizované území při okraji města
Mohelnice. V dosahu posuzované stavby se nenacházejí žádná zvláště chráněná území,
včetně území soustavy Natura 2000. Tyto leží až v několikakilometrové vzdálenosti.
Do trasy zasahují neregistrované významné krajinné prvky, většinou v kategorii „les“. Dále
trasu kříží několik biokoridorů, z toho jeden nadregionální, jeden regionální a několik
lokálních. Biocentra leží v okolí trasy, aniž by s ní přímo kolidovala.

C.2.8 KRAJINA
Záměr prochází různorodou krajinou. Na západě začíná v otevřené polní krajině
Lanškrounské kotliny, poté překonává delším souvislým lesním úsekem členitý reliéf
západní části Maletínské vrchoviny. Ve střední části prochází na pomezí zemědělské
půdy (převážně orné) a lesa již méně členitou pahorkatinou až vrchovinou, v posledním
úseku sestupuje do Mohelnické brázdy, kterou v trase zaujímá především intenzivně
obhospodařovaná orná půda, na dalším místě pak synantropní vegetace.
Zájmové území je zvlněné, značně členité s výrazným terénním zlomem výšky cca 85 m
v prostoru západně od Maletína v lesním komplexu mezi vrchy Bučina a Vysoký. Výška
terénu v koridoru navrhované trasy je od 266 m n.m. do 570 m n.m. V zájmovém území
se nachází obytná a rekreační zástavba několika obcí a města Mohelnice.

C.2.8.1 K RAJINNÝ RÁZ
Problematika krajinného rázu je zpracována samostatně v rámci přílohy č. 10.
Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.
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.“
K ochraně krajinného rázu ze zákona slouží přírodní parky, které jsou definovány jako
území vymezené k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními
hodnotami, které není jinak zvláště chráněno. V zájmovém území není vyhlášen žádný
přírodní park, v širším zájmovém území se nachází dva přírodní parky:
 Přírodní park Bohdalov-Hartinkov – rozkládá se jižně od stávající silnice I/35 v úseku
mezi Grunou a Studenou Loučkou, od západní části trasy je vzdálen cca 4 km;
 Přírodní park Březná – rozkládá se severně od západní části trasy (prostor MÚK
Maletín), jeho okrajový výběžek u Dolního Bušínova je vzdálen od záměru více jak 1,5
km.
Ochrana krajinného rázu je rovněž posláním chráněných krajinných oblastí. Žádná
CHKO se v trase nevyskytuje.
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Posuzovanou oblast je možné rozdělit na tři zřetelně odlišné oblasti krajinného rázu,
které jsou dány geomorfologií krajiny: Podorlická pahorkatina, Zábřežská vrchovina a
Mohelnická brázda (podrobněji viz samostatná příloha).
Potenciálně dotčené krajinné prostory (PDoKP)
Pro zhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo zájmové území rozděleno na tzv.
potencionálně dotčené krajinné prostory (PDoKP). Jsou to území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy
vizuální, sluchové a jiné. Dotčené krajinné prostory se vyznačují specifickými rysy
krajinného rázu a charakteristickým obrazem krajiny. Jeho typické znaky jsou vnímány
zblízka. V zájmovém koridoru komunikace byly vymezeny 4 potencionálně dotčené
krajinné prostory.
Tabulka 63: Charakteristika PDoKP
č.
1

název
Staré Město
– Dětřichov
u Moravské
Třebové

2

Maletín
Řepová

3

Křemačov –
Podolí

4

Mohelnice

–

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
Jedná se o mírně zvlněnou krajinu, významně zemědělsky využívanou. Dominantními
krajinnými prvky jsou drobné liniové remízky a doprovodné aleje podél komunikací
a polních cest. Mělce zaříznutými údolími protékají Třebařovský a Bílý potok. Ve
vizuální charakteristice se uplatňují obce a zemědělský areál severně od obce
Dětřichov u Moravské Třebové. Prostor je přehledný s minimálními vegetačními
bariérami. V dálkových pohledech se uplatňují zalesněné hřebeny Svitavské
pahorkatiny a Zábřežské vrchoviny.
Dotčený prostor má odlišný charakter od zemědělského charakteru v okolí obce
Dětřichov u Moravské Třebové. Reliéf je výrazně modelovaný se zaříznutými,
lesnatými svahy. Údolními nivami protékají drobné vodní toky, které rozčleňují lesní
komplexy. Krajina je harmonická s maloplošnou strukturou, střídají se lesní porosty
se zemědělskými pozemky, travními porosty. Ve vizuální charakteristice se uplatňují
obce Maletín, Mírov, Krchleby, Řepová. V okolí obcí se vyskytují drobné vodní nádrže
dokreslující krajinný ráz oblasti. Obce mají zemědělský charakter. V dálkových
pohledech se místy uplatňuje hrad Mírov s věznicí, který stojí na vyvýšeném návrší
nad obcí Mírov.
Vymezený dotčený prostor koresponduje s hranicemi geomorfologického členění.
Jedná se o protáhlé území od S-J, které tvoří přechod mezi harmonickou krajinou
Mírovské vrchoviny a sníženinou Moravské brázdy. Mírně zvlněná krajina s
převládajícím zemědělským charakterem. Dominantou jsou zemědělsky využívané
pozemky, které jsou rozčleněné břehovými porosty podél vodních toků. Patrné jsou
drobné vodní nádrže v mělkých depresích. Na krajinném rázu se podílejí zemědělské
obce Křemačov, Podolí, Líšnice a jejich části. Lesní porosty větších rozloh chybí.
Zastoupeny jsou pouze drobné remízky v údolních nivách.
Území v okolí města Mohelnice je součástí úzké protáhlé sníženiny, jejíž hlavní osu
tvoří vodní tok řeky Moravy. Centrální část prostoru tvoří město Mohelnice
s průmyslovými areály na okraji města. Je zde významné zastoupení antropogenních a
industriálních prvků především liniového charakteru: komunikace I/35, železnice,
místní komunikace mezi obcemi. Přírodní prvky zde nejsou zastoupeny. Vzhledem
k úrodné oblasti převažují velkoplošné zemědělské pozemky. Významnými
krajinnými prvky jsou regulované toky Mírovka v severní části města a Újezdka v jižní
části, které jsou pravostrannými přítoky Moravy.
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C.2.8.2 F RAGMENTACE KRAJINY
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér
(dopravní komunikace, průmyslové areály atd.) na dílčí části, které postupně ztrácejí
potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace v sobě tedy zahrnuje
postupné snižování kvality.
Vlastní zájmové území je z hlediska fragmentace krajiny velmi zachovalé. Dle metodické
příručky Hodnocení fragmentace krajiny dopravou vydané Agenturou ochrany přírody a
krajiny v roce 2005 (Anděl et al., 2005) byly na území ČR vymezeny tzv.
nefragmentované oblasti – polygony UAT, které jsou definovány jako části krajiny, které
splňují současně tyto dvě podmínky: (i) jsou ohraničeny buď silnicemi s intenzitou
dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebo vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita
fragmentačního faktoru), (ii) mají rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost
území). Dle metodiky je možné jednotlivé polygony rozdělit do třech tříd kvality:
výborný, velmi dobrý, dobrý.
Celé území spadá do dvou polygonů (viz následující tabulka a obrázek), z čehož vyplývá,
že se jedná o území z hlediska fragmentace krajiny dopravou velmi zachovalé.
Tabulka 64: Kontakt záměru s polygony UAT
č.
116
101

kontakt
s trasou
91,1-106,8
106,8-108,7

charakteristika
polygon v kategorii velmi dobrý, celková rozloha 169,07 km2
polygon v kategorii výborný, celková rozloha 260,23 km2

Dílčí závěr ke kap. C.2.8 Krajina:
Zájmové území je zvlněné, značně členité s výrazným terénním zlomem výšky cca 85 m v
prostoru západně od Maletína v lesním komplexu mezi vrchy Bučina a Vysoký. V zájmovém
území je možné vymezit 3 oblasti krajinného rázu. Pro hodnocení vlivu na krajinný ráz byly
vymezeny 4 dotčené krajinné prostory. Z hlediska fragmentace krajiny se jedná o území
souvislé, nefragmentované dopravou vysoké intenzity, prakticky celé území spadá do
polygonu UAT č. 116.
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C.2.9 HMOTNÝ MAJETEK, KULTURNÍ PAMÁTKY A ARCHEOLOGIE
C.2.9.1 H MOTNÝ MAJETEK
V dokumentaci EIA z roku 2011 se uvažovalo o demolici 3 objektů podél stávající silnice
I/35 v Mohelnici. Po úpravě tohoto řešení se v rámci demolic provede pouze odstranění
přístřešku, stojanů a provozního objektu (zděné kiosky) na stávajících dvou plochách
čerpacích stanic pohonných hmot Benzina v Mohelnici.

C.2.9.2 K ULTURNÍ PAMÁTKY
Záměr neprochází ani se nepřibližuje žádné památkové rezervaci (městská, vesnická,
archeologická) ani památkové zóně (městská, vesnická, krajinná).
V zájmovém území a bližším okolí trasy se nachází následující nemovité kulturní
památky (viz následující tabulka a obrázek, čísla na obr. souhlasí s čísly v tabulkách).
Tabulka 65: Nemovité kulturní památky
č.
1
2
3
4
5
6
7

obec, sídelní útvar
Javoří u Maletína
Krchleby
Řepová
Mírov
Křemačov
Mohelnice
Újezd u Mohelnice
Mohelnice, Horní
Krčmy

památka
2 smírčí kříže

číslo rejstříku
36567/8-1020

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
Socha sv. Jana Nepomuckého
Venkovská usedlost
Socha sv. Jana Nepomuckého
Rovinné neopevněné sídliště – slovanská a keltská
osada, archeologické stopy
Kaple sv. Petra a Pavla

41581/8-2138
16092/8-2139
30272/8-970
17398/8-2140
32182/8-2202
103667

Dále se v blízkosti trasy vyskytují další sakrální památky. Tyto památky nepatří mezi
evidované nemovité kulturní památky. Přehled je uveden v následující tabulce a jsou
lokalizovány na mapě.
Tabulka 66: Ostatní památky
č.
8
9

obec

památka

lokalizace

Řepová
Křemačov

boží muka
kaple u Křemačovského rybníka

u silnice III/31522 mezi Mírovem a Řepovou
JV okraj rybníka

V území mezi obcemi Staré Město a Loštice jsou nepřehlédnutelnými krajinnými
kulturními dominantami ve vazbě na dálnici D35 kostel ve Starém Maletíně, hrad Mírov
na vyvýšeném návrší a kostel s městskou věží v Mohelnici. Při blízkých i dálkových
pohledech tyto dominanty na sebe upoutávají pozornost.
Tabulka 67 : Krajinné kulturní dominanty
č.
10
11
12

obec
sídelní útvar
Starý Maletín
Mírov
Mohelnice

EVERNIA s.r.o.

památka
kostel sv. Mikuláše
hrad a sousoší Piety při hradě
kostel sv. Tomáše Canterburského
mariánským sloupem

číslo rejstříku

s

17178/8-1021
36617 / 8-1028
22074/8-1036
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C.2.9.3 A RCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
Území s archeologickými nálezy (UAN) jsou rozdělena podle stupně významnosti (od
nejvýznamnějšího po nejméně významné) do čtyř kategorií UAN I. – UAN IV. Většina
zájmového území spadá do kategorie UAN III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a
pozitivně doložen výskyt arch. nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale
předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50 %
pravděpodobnost výskytu arch. nálezů (kategorie zahrnuje většinu území ČR).
Přehled území v kategorii UAN I. a UAN II. je uveden v následující tabulce. Jedná se
především o jádra obcí. Vzhledem k vhodným podmínkám pro osídlení již od pravěku
v oblasti k. ú. Mohelnice, Moravičany, Loštice a Újezd je vysoký předpoklad nových
archeologických nálezů.
Tabulka 68: Území s archeologickými nálezy v zájmovém území
č.
1

název
UAN I

2
3
4
5

UAN I
UAN I
UAN I
UAN II

charakteristika
jižní okraj města Mohelnice, areál garáží ČSAD a přilehlé pole severovýchodně a východně
od areálu
za zemědělskou školou jižně od města Mohelnice, podél potůčku Újezdka
východně od garáží ČSAD, jižně od města Mohelnice
východně od obce Křemačov, podél silnice z Mohelnice do Křemačova
“Hradisko“, intravilán obce Dětřichov u Moravské Třebové

Dílčí závěr ke kap. C.2.9 Hmotný majetek, kulturní památky a archeologie:
V zájmovém území záměru se nevyskytují žádné limitující prvky z hlediska hmotného
majetku a kulturních památek. Území spadá do území s archeologickými nálezy UAN III, je
tedy nutné v předstihu záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR.
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C.3 C ELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C.2. Protože jsou
jednotlivé složky propojeny složitými vzájemnými vazbami, je třeba také hodnotit stav
životního prostředí jako celku, především z hlediska celkové únosnosti zatížení.
Z provedeného rozboru z hlediska celkového zhodnocení kvality životního prostředí a
jeho únosného zatížení vyplývají následující závěry:
 Zájmový koridor záměru je navržen převážně mimo zastavěná území v místech, kde
je dosud základním antropogenním tlakem zemědělská výroba.
 V zájmovém území převažuje zemědělská půda a pozemky určené k plnění funkce
lesa. Z pohledu ochrany přírody je významný výskyt nadregionálního a regionálního
biokoridoru a také harmonický charakter krajiny s převahou přírodních prvků
v prostřední části trasy. Dále je třeba zohlednit výskyt několika lokálních biocenter a
biokoridorů v blízkosti trasy a významných krajinných prvků ze zákona č. 114/1992
Sb. Zvláště chráněná území ani lokality soustavy Natura 2000 se v zájmovém území
nevyskytují.
 Sledovaná trasa prochází vegetačně a ekologicky různorodým územím. Přestože
zvláště cenné botanické ani zoologické lokality se v zájmovém území nevyskytují, jsou
zde biotopy relativně významné v lokálním měřítku. Výsledky zoologického a
botanického průzkumu dokládají relativně vysokou stanovištní diverzitu a celkovou
přírodní zachovalost území.
 Stavba prochází územím s dochovaným krajinným rázem. V první části trasy se jedná
o rozsáhlé lesní komplexy v poměrně členité krajině Zábřežské vrchoviny, kde se
střídají louky a menší lesní komplexy. Rozsáhlé lesní komplexy nejsou jako typ
krajiny z hlediska krajinného rázu příliš zranitelné. Oproti tomu vrcholové partie
Zábřežské vrchoviny, ačkoli se jedná o poměrně členitou krajinu, jsou vzhledem ke
své otevřenosti z hlediska krajinného rázu výrazně zranitelnější.
 V zájmovém území se nevyskytují objekty ochrany nerostných surovin a ochrany
vodních zdrojů, které by limitovaly vedení trasy. Rovněž kulturní památky jsou
zastoupeny v omezené míře a nemají určující vliv na výběr trasy.
 Z antropogenního zatížení můžeme zájmové území hodnotit jako středně až slabě
zatížené a to vzhledem k zástavbě území obcemi venkovského charakteru,
zemědělskému charakteru krajiny a absencí významných dopravních tahů. Až ve
východní části hodnoceného území, kde se trasa přibližuje městu Mohelnice a
frekventované silnici I/35 a D35, je území zatížené emisemi, hlukem a další
antropogenní činností.
Přehled hlavních environmentálních charakteristik z pohledu jejich současného zatížení
je uveden v následující tabulce.
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Tabulka 69: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik a zhodnocení
jejich únosného zatížení
environmentální
charakteristiky
územní systém ekologické
stability
zvláště chráněná území
přírodní parky
významné krajinné prvky
krajinný ráz
území historického, kulturního
nebo archeologického významu
území hustě zalidněná
území zatěžovaná nad míru
únosného zatížení
staré ekologické zátěže

výskyt únosnost
zatížení
+
nízké zatížení
+
+
+/-

bez zatížení
bez zatížení
nízké zatížení
nízké až
střední
zatížení
nízké zatížení

-

bez zatížení
bez zatížení

+

nízké zatížení

seismicita
sesuvy
dobývací prostory
podzemní voda

+

bez zatížení
bez zatížení
bez zatížení
bez zatížení

ochranné pásmo

+

nízké zatížení

poznámka
Nadregionální biokoridor – křížení v km 94,3,
regionální biokoridor – křížení v km 101,8
(101,1). Lokální prvky ÚSES.

Lesní porosty, vodní toky a jejich údolní nivy.
Částečně prochází krajinou s dochovaným
krajinným rázem se škálou výrazných prvků.
Archeologická naleziště, kulturní památky
v širším zájmovém území.

V blízkosti záměru komunální skládky Maletín,
Krchleby a Řepová.

Okrajový zásah do CHOPAV Kvartér řeky
Moravy.
OPVZ II. a III. stupně.

Vysvětlivky:
+
výskyt prvku v území
+/- prvek se vyskytuje v širším okolí stavby
prvek dané kategorie se v blízkosti nevyskytuje

Celkově lze konstatovat, že zájmové území v první polovině trasy patří k oblastem s
relativně nízkou antropogenní zátěží a relativně vysokým podílem dochovaných
přírodních prvků, v druhé polovině trasy se vyskytuje již vyšší antropogenní zátěž
(blízkost města Mohelnice, zemědělská výroba). U žádné složky životního prostředí se v
současné době nevyskytuje překročení únosné environmentální zátěže.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech),
které se vyskytly při zpracování dokumentace

D.I C HARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1
D.I.2
D.I.3
D.I.4
D.I.5
D.I.6
D.I.7
D.I.8
D.I.9

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na půdu
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na krajinu
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dopravní komunikace představují rozsáhlé stavby, které s sebou přináší mnoho
pozitivních i negativních efektů pro obyvatele a životní prostředí. Jednotlivé vlivy se liší
v závislosti na rozsahu stavby a na konkrétních podmínkách v daném zájmovém území.
V následujícím textu budou hodnoceny jednotlivé vlivy na obyvatelstvo a dílčí složky
životního prostředí.
Podle postupu uvedeného v kapitole Metodika jsou jednotlivé vlivy posuzovány
komplexně, tříděny a hodnoceny podle různých hledisek, jejichž význam se mění podle
konkrétní situace. Navíc se jednotlivá hlediska vzájemně kombinují. V následujícím
posouzení se vždy vychází z obecných potenciálních vlivů dopravních staveb a ty jsou
následně konkretizovány pro hodnocený záměr.
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D.I.1 VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH
VLIVŮ
O BECNÉ VLIVY DOPRAVY
Vliv dopravní stavby (včetně provozu) na obyvatelstvo představuje složitý komplex
vztahů, závislý na tom, jakou skupinu obyvatel posuzujeme. Jiné je hodnocení z pohledu
obyvatel žijících v blízkosti trasy, jiné u řidičů využívajících novou komunikaci. Rovněž
je zde třeba rozdělit vlivy na přímé a nepřímé. Mezi přímé vlivy patří působení hluku,
imisí z dopravy, narušení faktorů pohody, ztráty na životech a zdraví při dopravních
nehodách. K nepřímým vlivům se řadí ovlivnění hospodářských aktivit jako např.: zábor
půdy, kontaminace půdy, vlivy na surovinové zdroje, vlivy na lesní hospodářství a
myslivost, vlivy na vodní zdroje, vlivy na hmotný majetek aj. Protože životní prostředí je
definované jako životní prostředí člověka, tak logicky veškeré vlivy na jednotlivé složky
se v konečném důsledku promítají do vlivů na člověka. Proto je vliv na člověka obsažen
ve všech částech kapitoly D.I.
Kapitola D.I.1 je zaměřena především na přímé vlivy na zdraví. V následující tabulce jsou
jednotlivé potenciální vlivy dopravy na obyvatelstvo stručně charakterizovány. Dále jsou
hodnoceny samostatně v jednotlivých podkapitolách. Tam, kde není uvedeno jinak, je
hodnocení aktivní varianty V1 zároveň platné i pro variantu V2.
Tabulka 70: Potenciální vlivy dopravy na obyvatelstvo
č.
1
2

vliv
vliv na
zdraví
obyvatel
narušení
faktorů
pohody

3

vlivy na
řidiče a
dopravní
nehody

4

sociálněekonomické
vlivy

charakteristika
Základní fyzikálně chemické faktory, které určují velikost zdravotního rizika pro
obyvatelstvo ze silničních staveb, jsou (a) imise ze spalovacích motorů aut, (b) hluk a
vibrace.
Jedná se o závažný vliv dopravy na obyvatelstvo v blízkosti komunikací. U zvláště
citlivých lidí může situace v okolí komunikací navodit pocity diskomfortu, stavy
rozmrzelosti, podrážděnosti, duševního stresu a napětí. Psychická zátěž je
významným stresovým faktorem, který se dále promítá do celkového zdravotního
stavu jedince. Vliv nadměrné stresové zátěže na rozvoj řady nemocí, zejména
kardiovaskulárního systému, byl již dostatečně prokázán. S faktory psychické
pohody souvisí i dělící účinky pro obyvatele.
Riziko dopravních nehod, včetně závažných důsledků ve formě lehkých a těžkých
úrazů a úmrtí, patří k nejzávažnějším rizikům, která člověk dnešní doby při své
činnosti podstupuje. Příčiny dopravních nehod můžeme schematicky rozdělit do tří
základních skupin: (i) lidský faktor, (ii) stav komunikace, (iii) technický stav vozidla
(není ovlivněn záměrem, není dále probírán).
Jedná se o vlivy lokální (např. vliv na pracovní nabídku, vliv na ceny pozemků v okolí
komunikace) i vlivy regionální a nadregionální (rozvoj území aj.).

H ODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
D.I.1.1 V LIVY NA ZDRAVÍ OBYVATEL – HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK
Vliv jednotlivých faktorů z dopravy na zdraví člověka má převážně pravděpodobnostní
charakter se silně individuální odezvou, závislou na odolnosti a adaptabilitě každého
jedince. Pro objektivní hodnocení vlivu jsou proto základním měřítkem únosnosti
hygienické limity, které byly odvozeny na základě dlouhodobých našich i zahraničních
zkušeností.
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Je nutné zdůraznit, že jednotlivé vlivy mohou mít výrazný kumulativní účinek, který je
třeba vždy zhodnotit samostatně. Uvedené vlivy se projeví různou měrou v průběhu
výstavby a po zprovoznění silnice. Vlivy související s výstavbou jsou obecně
intenzivnější, zato však časově omezené. Vlivy z provozu mají mírnější, ale trvalý účinek.
Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé především na vzdálenosti
bydliště od stavby.
Proces hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) probíhá ve 4 krocích:
1. Identifikace nebezpečnosti – zjišťování jakým způsobem a za jakých podmínek může
dané agens nepříznivě ovlivnit lidské zdraví – odpovídá na otázku, zda je sledovaná
látka, faktor nebo směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.
2. Charakterizace nebezpečnosti – určení vztahu mezi dávkou a účinkem (odpovědí
organismu) – poskytuje informaci o kvantitativním vztahu mezi dávkou dané
škodliviny a intenzitou nebo frekvencí jejího nežádoucího účinku, což je nezbytným
předpokladem pro možnost odhadu míry rizika.
3. Hodnocení (odhad) expozice – na základě znalosti dané situace se sestavuje expoziční
scénář, resp. podmínky expozice, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je
konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka.
4. Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci
(syntézu) poznatků získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot,
závažnosti i slabých stránek dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné
informace umožňují, ke kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního zdravotního
rizika v posuzované situaci, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o
opatřeních, tedy pro řízení rizika.
Základními podklady pro hodnocení vlivů dopravy na zdraví jsou:
 Rozptylová studie – hodnotí rozložení imisí hlavních škodlivin v okolí komunikace a
otázku překračování imisních limitů. Je přílohou č. 3, její souhrn je uveden v kap. D.I.2.
 Akustická studie – hodnotí hlukovou situaci v okolí komunikace a otázku
překračování hygienických limitů. Je přílohou č. 4, její souhrn je uveden v kap. D.I.3.
V rámci dokumentace EIA je zpracována samostatná studie Hodnocení zdravotních rizik
(příloha č. 2) na základě Rozptylové a Akustické studie. Následující kapitola obsahuje
pouze základní výstupy.
Vliv imisí z dopravy na zdraví obyvatel
Varianta V0
Nulová varianta prochází městem Moravská Třebová a dále v blízkosti obcí Gruna,
Žipotín, části Studená Loučka a Mohelnice. Obyvatelé jsou běžně vystaveni negativnímu
působení všech znečišťujících látek z dopravy. V součtu s imisním pozadím lze v okolí
nulové varianty očekávat pravidelné překračování krátkodobých limitů, zejm. pro
částice PM10. Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy v dalších letech se bez
realizace záměru budou negativní vlivy v okolí nulové varianty dále zvyšovat.
Varianta V1
Na základě Rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, které lze
v rámci posuzovaného záměru buď vzhledem ke zjištěným koncentracím anebo
známým vlastnostem, považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění
zdravotního stavu. Jedná se o:
 oxid dusičitý,
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suspendované částice PM10 a PM2,5,
benzen,
benzo(a)pyren.

Oxid dusičitý NO2
1. Identifikace nebezpečnosti. Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny
v ovzduší. Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování
fosilních paliv. Ve většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který
je ve vnějším ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý, který je
z hlediska vlivů na lidské zdraví nejvýznamnější. Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé
barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí. Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při
inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách dýchacích, v převaze však proniká do dolních
cest dýchacích, kde se pozvolna rozpouští a s dlouhodobou latencí může přímým toxickým
působením na kapiláry plicních sklípků vyvolat edém plic. Prahovou koncentraci pachu
uvádějí různí autoři mezi 200 až 410 µg/m3.
2. Charakterizace nebezpečnosti. Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních
funkcí a reaktivity dýchacích cest se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2
nad 1880 µg/m3. Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u
citlivých skupin populace, jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména
astmatici, kteří uvádějí subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg.m-3. U pacientů s
chronickou obstrukční chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po
tříhodinové expozici NO2 v koncentraci 560 µg/m3.
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375-565 µg/m3 při 1-2 hodinové expozici, která u
této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí.
Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při působení
dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních
krátkodobé expozice.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové
limitní koncentraci 200 µg.m-3. Limit pro NO2 činí podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,
v platném znění, pro průměrnou roční koncentraci 40 μg.m-3 a pro hodinový průměr 200
μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 18x za kalendářní rok. Zmíněné limity 40 μg.m-3
a 200 μg.m-3 jsou shodné s doporučením WHO.
3. Hodnocení (odhad) expozice. Z modelových hodnot v rozptylové studii vyplývá, že
modelové příspěvky k maximálním hodinovým koncentracím oxidu dusičitého po uvedení
záměru do provozu se pohybují od 3,34 g/m3 (Maletín – výpočtový bod 2) do 15,19 g/m3
(Mohelnice – výpočtový bod 14).
Příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 vypočtené v jednotlivých sídlech se pohybují
maximálně v desetinách mikrogramů resp. od 0,18 g/m3 ve výpočtovém bodě 1 – Dětřichov
do 0,76 g/m3 ve výpočtovém bodě 7 – část obce Řepová.
4. Charakterizace rizika.
a) akutní toxické účinky: S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a
pacienty s obstrukční chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat
s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici
koncentrací nad 400 µg/m3. Vypočtené hodnoty krátkodobých maxim jsou pouze teoretické,
můžou, ale také nemusí v průběhu roku nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami
krátkodobých maxim. Přesto lze konstatovat, že modelové maximální hodinové koncentrace
oxidu dusičitého maximálně do 15 g/m3 nebudou příčinou zvýšení reaktivity dýchacích cest
ani nezpůsobí změny plicních funkcí.
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b) chronické toxické účinky: Změny průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého po
uvedení záměru do provozu jsou změny vzhledem k zdravotně významným koncentracím
zcela zanedbatelné. Příspěvky plánovaného záměru k ročním koncentracím oxidu dusičitého
spočtené v řádu max. desetin µg/m3 současnou imisní situaci významně nezmění a jsou
vzhledem k zdravotně významným koncentracím zcela zanedbatelné.
Závěr: Odhadované stávající průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého nesignalizují
významné zdravotní riziko pro obyvatele. Souhrnně lze konstatovat, že realizací záměru, nedojde
ke zvýšení možných zdravotních obtíží, které by mohly souviset s akutní a chronickou expozicí
NO2.

Suspendované částice PM10 a PM2,5
1. Identifikace nebezpečnosti. Suspendované částice představují různorodou směs
organických a anorganických částic kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a
původu. Částice v ovzduší představují významný faktor s mnohočetným efektem na lidské
zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení (velikost a složení částic je
ovlivněno zdrojem, ze kterého pochází), nýbrž představují směs látek s různými účinky.
Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce většího
průměru významně liší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických
sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též
obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. V ovzduší jemné
částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být
transportován stovky až tisíce kilometrů. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a
stírají se tak rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je
pronikání jemných částic do interiérů budov, kde lidé tráví většinu času.
2. Charakterizace nebezpečnosti. Suspendované částice dráždí sliznici dýchacích cest, mohou
způsobit změnu morfologie i funkce řasinkového epitelu, zvýšit produkci hlenu a snížit
samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují vznik infekce. Recidivující
akutní zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku chronické bronchitidy, chronické
obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční komory a oběhovým selháním.
Tento vývoj je současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory jako je stav imunitního
systému, alergická dispozice, expozice v pracovním prostředí, kouření apod. Efekt krátkodobě
zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se projevuje zvýrazněním
symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti. Citlivou skupinou jsou
děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí.
Platný limit činí pro průměrné roční koncentrace PM10 40 μg.m-3 a pro 24hodinový imisní
průměr 50 μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Pro částice
PM2,5 činí průměrné roční koncentrace 25 μg.m-3.
3. Hodnocení (odhad) expozice. Imisní příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10
z liniových zdrojů znečišťování ovzduší vyvolaných provozem záměru vypočítané v rozptylové
studii se pohybují od 1,13 µg/m3 ve výpočtovém bodě 2 – St. Maletín do 15,76 µg/m3 ve
výpočtovém bodě 14 – Mohelnice Dolní Válce.
4. Charakterizace rizika. Krátkodobě zvýšené koncentrace suspendovaných částic frakce
PM10 se mohou projevit zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i
úmrtnosti. Citlivou skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním
dýchacího a oběhového ústrojí. Vzhledem k modelovým příspěvkům k maximálním denním
koncentracím PM10 v hodnotě max. jednotek mikrogramů a v lokalitě Mohelnice do 15 µg/m3
nelze předpokládat, že by byly příčinou výše zmíněných symptomů.
Imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím PM10 a PM2,5 z liniových zdrojů
znečišťování ovzduší vyvolaných provozem záměru jsou v rozptylové studii spočteny
v desetinách mikrogramů, což jsou hodnoty tak malé, že nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani
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vznik nových případů onemocnění chronickou bronchitidou ani takové zhoršení průběhu
kardiovaskulárních či respiračních onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci.
Závěr: Z provedeného odhadu zdravotního rizika lze konstatovat, že roční imisní příspěvky
suspendovaných částic PM10 a PM2,5 záměru budou mít zanedbatelný vliv na související zdravotní
obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo.
Realizace plánovaného záměru v posuzovaných lokalitách znamená jen nepatrnou změnu
ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, která neovlivní hodnocené ukazatele,
tedy celkovou úmrtnost ani výskyt dalších souvisejících zdravotních symptomů. Z hlediska
zdravotních rizik jsou tyto změny zanedbatelné.

Benzen
1. Identifikace nebezpečnosti. Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě,
charakteristického aromatického zápachu, která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě
a ropných produktech. Hlavní užití je v chemickém průmyslu při výrobě styrenu,
ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako aditivum do benzinu. V minulosti byl používán
jako rozpouštědlo. Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování
z pohonných hmot, výfukové plyny a cigaretový kouř.
Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a euforii
útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po
požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu. Kritickým
orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde dochází ke
vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též imunologické změny.
O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou přesvědčivé zprávy. Při
hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro chronický
nekarcinogenní toxický účinek jsou v databázi IRIS uvedeny hodnoty pro orální referenční
dávku RfDo = 0,004 mg/kg-den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční koncentraci RfC =
0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1). Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do
skupiny 1. US EPA jej též řadí do kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty
expozice. Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy
o kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní
leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání
leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně
metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další cesty.
2. Charakterizace nebezpečnosti. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje
karcinogennímu účinku. Pro nekarcinogenní toxický účinek je v databázi IRIS uvedena
referenční koncentrace RfC = 0,03 mg/m3 s faktory nejistoty UF = 300 a MF = 1. Platný imisní
limit roční pro průměrné koncentrace benzenu v ovzduší činí dle výše uvedeného vládního
nařízení výhledově (od roku 2010) 5 μg.m-3.
3. Hodnocení (odhad) expozice. Vypočtené průměrné roční imisní příspěvky z provozu
záměru se podle rozptylové studie pohybují v hodnotách 0,0034 až 0,0178 g.m-3 a těmto
příspěvkům odpovídá navýšení karcinogenního rizika ILCR 2x10-8 až 1x10-7. Tyto příspěvky
jsou o řád až dva řády nižší než je úroveň karcinogenního rizika imisního pozadí a jsou tedy
z hlediska zdravotních rizik nevýznamné, současnou míru zátěže neovlivní.
4. Charakterizace rizika. Individuální karcinogenní riziko pro posuzovanou lokalitu je
v současné době cca 9x10-6, tedy 9 případů na 1 000 000 obyvatel a pohybuje se ve
společensky přijatelném rozmezí několika případů na milión až 100 tisíc obyvatel za 70 let.
Realizací záměru se toto riziko nezmění.
Závěr: Odhadované imisní zatížení benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního
pozadí a vlastních imisních příspěvků záměru ve všech posuzovaných lokalitách, nepřesahuje
přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 g/m3 , ale i z podstatně
přísnějšího pohledu zdravotních rizik. Změny budou z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné.
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Benzo(a)pyren
1. Identifikace nebezpečnosti. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují
skupinu organických látek, tvořených dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry,
která mohou být různě orientována a substituována, z čehož vyplývá velká rozmanitost jejich
vlastností. Vznikají při nedokonalém spalování organických látek a vzhledem k rozšířenosti
jejich přírodních i antropogenních zdrojů jsou prakticky všudypřítomné. Většina PAU se
dostává do životního prostředí cestou atmosféry z řady procesů spalování a pyrolýzy.
V ovzduší jsou většinou vázány na pevné částice a mohou být transportovány na značné
vzdálenosti. Významným zdrojem PAU pro vnitřní ovzduší v budovách je tabákový kouř.
2. Charakterizace nebezpečnosti. Směs PAU tvoří řada látek, z nichž některé jsou
klasifikovány jako pravděpodobné karcinogeny, které se liší významností zdravotních účinků.
Odhad celkového karcinogenního potenciálu směsi PAU v ovzduší vychází z porovnání
potenciálních karcinogenních účinků sledovaných látek se závažností karcinogenních účinků
jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe popsaných – benzo[a]-pyrenu. Jednotka karcinogenního
rizika benzo(a)pyrenu UCR = 8,7x10-2 doporučená WHO byla odvozena na základě
epidemiologické studie profesionálně exponované populace. Při aplikaci výše uvedené UCR
8,7x10-2 pak vychází koncentrace BaP ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni
karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,012 ng/m3.
V ČR byl stanoven imisní limit pro PAU vyjádřené jako BaP v hodnotě průměrné roční
koncentrace 1 ng/m3. Tato hodnota je však za současných imisních podmínek v dopravně
zatížených oblastech v ČR překračována.
3. Hodnocení (odhad) expozice. Imisní pozadí benzo(a)pyrenu v ovzduší bylo zjišťováno
z map úrovní znečištění (MŽP) a průměrná roční koncentrace z pětiletých průměrů 2010 –
2014 se pohybuje:
 v lokalitách Dětřichov, Petrušov, Starý Maletín, Javoří, Krchleby, Řepová, Křemačov a
Podolí od 0,71 do 0,97 ng.m-3, což nesignalizuje překročení stanoveného cílového imisního
limitu, který je 1 ng.m-3 a těmto hodnotám imisního pozadí odpovídá celoživotní navýšení
karcinogenního rizika ILCR 6,1x10-5 až 8,4x10-5, to znamená cca 6 až 8 případů na 100 000
obyvatel
 v lokalitě Újezd je průměrná roční koncentrace BaP 1,2 ng.m-3, což signalizuje překročení
stanoveného limitu a této hodnotě odpovídá celoživotní navýšení karcinogenního rizika
ILCR 10,4x10-5, to znamená cca 10 případů na 100 000 obyvatel
 v hodnocených částech Mohelnice je průměrná roční koncentrace BaP 1,07-1,6 ng.m-3, což
signalizuje překročení stanoveného limitu a těmto hodnotám odpovídá celoživotní
navýšení karcinogenního rizika ILCR 9,3x10-5 až 1,4x10-4, to znamená cca 9 až 14 případů
na 100 000 obyvatel.
4. Charakterizace rizika. Vypočtené průměrné roční imisní příspěvky záměru by měly dle
rozptylové studie dosahovat hodnot pro benzo(a)pyren 0,010 až 0,073 ng.m-3, těmto
příspěvkům odpovídá celoživotní navýšení karcinogenního rizika ILCR 8,7x10-7 až 6,3x10-6,
což je o řád až dva řády nižší navýšení karcinogenního rizika než je současný stav a nelze tedy
předpokládat, že by se realizací záměru karcinogenní riziko BaP zvýšilo.
Nejvyšší příspěvek BaP 0,073 ng.m-3 byl vypočten ve výpočtovém bodě č. 7 Řepová, tomuto
příspěvku odpovídá celoživotní navýšení karcinogenního rizika ILCR 6x10-6. Imisnímu pozadí
v obci Řepová (0,91 ng.m-3) v současné době odpovídá celoživotní navýšení karcinogenního
rizika ILCR 8x10-5 a po uvedení záměru do provozu se riziko nezmění, individuální
karcinogenní riziko zůstává cca 8 případů na 100 000 obyvatel.
Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvky benzo(a)pyrenu po realizaci záměru jsou
z hlediska zdravotního rizika nevýznamné, nebudou přispívat ke zvýšení pravděpodobnosti
vzniku nádorového onemocnění celoživotně exponovaných lidí. Individuální karcinogenní riziko
pro posuzované lokality je dáno pouze pozadím.
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Vliv hluku z dopravy na zdraví obyvatel
1. Identifikace nebezpečnosti
Zvuky, které jsou způsobovány zdroji nezávislými na jednotlivci a jsou příliš silné, příliš
časté nebo působí v nevhodné situaci a době, mohou na člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto nechtěné zvuky, které ruší, obtěžují nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné považovat hluk za
bezprahově působící škodlivý faktor. Z těchto důvodů je hluk označován jako nechtěný
zvuk, jehož účinek závisí na jeho intenzitě, časové historii a vlnové délce. U každého
člověka existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku.
Souhrnně má hluk podle současných poznatků tyto základní nepříznivé účinky na lidské
zdraví:
 poškození sluchového aparátu,
 zhoršení komunikace řeči,
 nepříznivé ovlivnění spánku,
 ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky,
 poruchy duševního zdraví,
 obtěžování hlukem,
 zvýšení celkové nemocnosti aj.
2. Charakterizace nebezpečnosti
U zvláště citlivých lidí může hluk v okolí komunikací navodit pocity diskomfortu, stavy
rozmrzelosti, podrážděnosti, duševního stresu a napětí. Při vyšších intenzitách hluku se
projevují přímé zdravotní účinky.
Tabulka 71: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – denní doba
Nepříznivý účinek
Sluchové postižení*
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Pocit silného obtěžování
Pocit mírného obtěžování
* přímá expozice hluku v interiéru

40-45

45-50

50-55

dB /A/
55-60

60-65

65-70

70+

Tabulka 72: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc
Nepříznivý účinek
Psychické poruchy*
Hypertenze a infarkt myokardu *
Vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Pocit obtěžování hlukem

35-40

40-45

dB /A/
45-50
50-55

55-60

60+

*omezená váha důkazů

3. Hodnocení (odhad) expozice
Výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke kvantitativnímu a
kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zátěže v posuzované
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lokalitě. Podkladem k hodnocení hlukové expozice zájmového území je akustická studie,
která modeluje předpokládané akustické vlivy záměru na nejbližší stávající objekty.
Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především
počty exponovaných obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném
území. Pro tato posouzení jsou používány jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro
porovnání s hygienickými limity. Prahové hladiny hluku považované v současné době za
dostatečně prokázané pro silniční a železniční dopravu jsou následující:
rušení spánku:
Ln > 40 dB
obtěžování:
Ldvn > 45 dB, (> 42 dB dle EEA)
kardiovaskulární onemocnění:
LAeq,16h > 60 dB, resp. Ldvn >55 dB
Pro hodnocení zdravotních rizik byly použity výsledky akustických výpočtů pro rok
2030 (varianta 0 a A) a rok 2040 (varianta 0, A, B, viz kap. B.II.4), včetně navržených
protihlukových clon. Z konzervativních důvodů, s vědomím nadhodnocení rizika, je
použita pro odhad obtěžovaných a rušených osob nejvyšší vypočtená ekvivalentní
hladina hluku v hodnocených částech obcí.
Tabulka 73: Odhady procent osob obtěžovaných a rušených hlukem z dopravy

Petrušov
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

42,58
43,36
44,18

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
13
4
0
14
4
1
16
5
1

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-11
0-3
0
0-25
0-10
0-4

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-18
0-8
0-3

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
0-61
0-37
0-17
0-58
0-34
0-15
0-62
0-37
0-18
0-59
0-35
0-16
0-28
0-34
0-15

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
0-38
0-21
0-10
0-36
0-20
0-9
0-38
0-21
0-10
0-37
0-20
0-10
0-36
0-20
0-9

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
42
21
8
36
17
6

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
28
14
6
23
11
4

Dětřichov
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

22,65 - 36,95
37,80 – 40,93
23,96 - 37,05
35,27 – 41,66
37,35 – 49,32

Staré Město
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

34,10 – 65,40
38,15 – 64,01
34,20 – 65,70
38,43 – 64,44
37,92 – 64,15

Borušov – okolí I/35 a D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA

57,21
54,32
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55
37
33

31
18
15

14
6
5

28
23
21

14
11
9

6
4
4

Starý Maletín – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

16,88 – 36,79
43,23 – 46,95
16,90 – 37,17
44,06 – 47,66
44,30 – 48,75

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
0
0
0
14-21
4-8
1-2
0
0
0
15-22
5-9
1-3
16-24
5-10
1-3

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
0
0
0
12-16
5-7
2-3
0
0
0
13-17
6-7
2-3
13-18
6-8
2-3

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
16
5
1
17
6
1
15
5
1
18
6
2
19
7
2

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
11
5
2
13
5
2
10
4
2
13
6
2
14
6
2

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
0-44
0-22
0-9
0-47
0-25
0-10
0-51
0-27
0-11
0-48
0-25
0-10
0-49
0-26
0-10

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
0-27
0-13
0-6
0-29
0-15
0-6
0-31
0-16
0-7
0-30
0-16
0-7
0-30
0-15
0-7

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
0-42
0-21
0-8
19-44
7-23
2-9
0-43
0-22
0-8
20-45
8-23
2-9
21-41
8-21
2-8

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
0-27
0-13
0-5
15-27
14-6
3-6
0-27
0-13
0-6
16-28
7-14
3-6
16-26
7-13
3-5

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
0-46
0-24
0-9
0-42
0-21
0-8
0-44
0-23
0-9
0-42
0-21
0-8
0-36
0-17
0-6

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
0-29
0-14
0-6
0-25
0-12
0-5
0-28
0-14
0-6
0-25
0-12
0-5
0-23
0-10
0-4

Javoří – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

44,31
44,86
43,95
45,33
46,05

Krchleby – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

17,10 – 57,89
39,27 – 59,16
28,69 – 60,74
40,04 – 59,64
40,34 – 59,87

Řepová – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

33,24 – 56,90
45,87 – 58,03
34,70 – 57,30
46,64 – 58,22
46,88 – 56,71

Mírov – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

20,27 – 58,65
30,56 – 56,84
21,91 – 57,95
30,37 – 56,84
33,55 – 54,52
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Křemačov – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

33,30 – 55,80
51,97 – 55,02
40,30 – 56,51
52,74 – 55,44
53,12-55,80

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
0-39
0-19
0-7
31-38
14-18
5-7
0-41
0-20
0-8
33-39
15-19
5-7
33-39
15-19
5-7

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
0-25
0-12
0-5
21-23
10-11
4
0-26
0-13
0-5
23-24
10-11
4-5
25-24
12-11
4-5

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
31-60
14-36
5-16
28-45
12-23
4-9
32-60
14-36
5-17
29-46
13-24
4-9
34-47
15-25
6-10

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
22-38
10-22
4-10
20-29
9-14
3-6
22-39
10-22
4-11
20-29
9-15
4-6
21-30
10-15
4-7

Mohelnice, Podolí – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

52,16 – 64,86
50,65 – 58,39
52,48 – 65,04
51,12 – 58,59
53,27 – 59,14

Mohelnice, Třebovská – okolí D35
varianta
2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

Ldn /dB/
63,15 - 67,20
55,95 - 58,60
60,84 - 67,44
55,96 - 58,25
56,26 - 59,31

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
56-65
32-41
14-20
40-46
19-24
7-9
51-66
28-41
11-20
40-45
19-23
7-9
40-47
20-25
7-10

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
35-42
19-24
9-12
25-29
12-14
5-6
32-42
17-25
7-12
25-28
12-14
5-6
25-29
12-15
5-6

Mohelnice, Wolkerova – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

56,50 – 66,90
52,89 – 57,10
56,45 – 67,00
52,79 – 57,30
54,20 – 57,86

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
41-64
20-40
8-19
33-42
15-21
5-8
41-65
20-40
8-20
33-43
15-22
5-8
36-44
17-22
6-9

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
26-41
13-24
5-12
22-27
10-13
4-5
26-41
13-24
5-12
21-27
10-13
4-6
23-27
11-14
4-6

Mohelnice, Dolní Krčmy – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

58,96 – 68,60
52,20 – 57,75
59,52 – 69,02
52,82 – 59,09
53,42 – 59,09

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
46-68
24-44
10-22
31-44
14-22
5-9
48-69
25-45
10-23
33-47
15-25
5-10
34-47
16-25
6-10

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
31-45
16-27
7-14
21-27
10-14
4-6
31-44
16-26
7-13
22-30
10-15
4-7
23-30
11-15
4-7

Mohelnice, Horní Krčmy – okolí D35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA

60,14 – 65,22
53,30 – 58,25
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Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
49-61
26-36
11-17
34-45
23-15
9-6

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
31-38
16-22
7-11
23-28
11-14
4-6
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46-58
35-46
35-45

24-34
16-24
16-23

9-15
6-9
6-9

29-36
23-29
23-28

15-19
11-14
11-14

6-9
4-6
4-6

Studená Loučka – okolí I/35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

52,76 – 67,36
48,89 – 57,29
59,60 – 67,60
48,65 – 56,55
44,30 – 52,76

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
47-65
24-41
10-20
25-43
10-21
3-8
48-66
25-42
10-21
24-41
10-20
3-8
16-33
5-15
1-5

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
30-42
16-24
7-12
17-26
7-13
3-5
31-42
16-25
7-12
17-26
8-13
3-5
13-23
6-11
2-4

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
55-69
31-45
13-23
32-47
14-25
5-10
63-78
39-25
19-10
33-49
15-27
5-11
23-38
9-18
3-7

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
35-45
19-27
9-14
21-29
10-15
4-6
41-51
23-32
12-17
22-31
10-16
4-7
17-25
8-12
3-5

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
44-79
22-57
9-33
23-57
9-33
3-14
47-82
25-62
10-38
25-60
10-36
3-16
15-48
5-26
1-10

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
29-52
15-33
6-18
16-35
7-19
3-9
31-54
16-35
7-19
18-37
8-21
3-10
13-31
6-16
2-7

Žipotín – okolí I/35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

62,56 – 69,16
52,45 – 59,20
66,40 – 73,20
53,05 – 60,25
48,00 – 55,20

Gruna – okolí I/35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

57,86 – 73,66
47,85 – 63,45
59,40 – 75,30
48,95 – 64,80
44,04 – 59,70

Moravská Třebová, Předměstí – okolí I/35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

60,76 – 65,96
51,85 – 52,41
62,20 – 67,80
53,48 – 54,08
53,54 – 54,19

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
51-62
28-38
11-18
31-32
14
5
54-66
30-42
13-21
34-36
16-17
6
34-36
16-17
6

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
33-40
17-23
8-11
21-22
10
4
35-43
19-25
9-13
23-24
11
4
23-24
11
4

Moravská Třebová, Horní – okolí I/35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

71,36
62,95
72,96
64,88
64,99

EVERNIA s.r.o.

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
74
51
28
56
32
14
77
55
32
60
36
16
60
36
16

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
48
30
16
35
19
9
51
32
17
38
21
10
38
21
10
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Linhartice – okolí I/35
varianta

Ldn /dB/

2030 – V0
2030 – VA
2040 – V0
2040 – VA
2040 – VB

68,42
59,71
68,76
60,33
60,44

Obtěžování hlukem
%LA
%A
%HA
68
44
22
48
26
10
69
44
23
50
27
11
50
27
11

Rušení spánku hlukem
%LSD
%SD
%HSD
44
26
13
31
16
7
44
26
13
32
17
7
31
16
7

Vysvětlivky:
procento obyvatel výrazně obtěžovaných nebo rušených hlukem ve spánku
3
%LA = (Little Annoyed), osoby „mírně obtěžované“, zahrnuje všechny obtěžované osoby ze všech tří
stupňů
%A = (Annoyed), osoby alespoň „středně obtěžované“, zahrnuje všechny středně a vysoce obtěžované
osoby
%HA = (Highly Annoyed), osoby s výraznými pocity obtěžování, pouze osoby obtěžované vysoce
%LSD = (Lowly Sleep Disturbed), osoby přinejmenším „mírně rušené ve spánku“, zahrnuje všechny
rušené osoby ze všech tří stupňů
%SD = (Sleep Disturbed), osoby alespoň „středně rušené ve spánku“, zahrnuje všechny středně a silně
rušené osoby
%HSD = (Highly Sleep Disturbed), osoby s výraznými subjektivními pocity rušení spánku, pouze osoby
rušené silně

Hodnocení atributivního rizika kardiovaskulární nemocnosti
Dalším zdravotním ukazatelem, pomocí kterého lze posoudit případný vliv hluku ze
silniční dopravy na zdraví exponované populace, jsou kardiovaskulární onemocnění,
resp. atributivní riziko kardiovaskulární nemocnosti. Pro toto hodnocení se používají
vztahy expozice hluku a rizika infarktu myokardu nebo hypertenze, která vycházejí
z epidemiologických studií. Podle výsledků kohortových studií bylo zjištěno, že zvýšení
rizika kardiovaskulárních onemocnění resp. IM začíná již v pásmu mezi 55 a 60 dB pro
hladiny hluku Ldvn.
V okolí trasy dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí bude hlukem z provozu na
této komunikaci ovlivněna zástavba v obcích, kde v současné době a při zachování
stávajícího rozsahu silniční sítě procházejí pouze komunikace III. tříd s místním
provozem. Jedná se o obec Dětřichov, Starý a Nový Maletín, Javoří, Krchleby, Řepová,
Mírov a Křemačov. Přes významný nárůst hlučnosti budou všude dodrženy požadované
hygienické limity pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50
dB.
V obcích Dětřichov, Maletín a Javoří se ekvivalentní hladiny akustického tlaku
očekávají:
Dětřichov den 38,0 - 40,6 dB noc 30,3 - 34,7 dB
Maletín
den 37,0 - 49,8 dB noc 31,1 - 43,5 dB
Javoří
den 44,8 - 45,3 dB noc 38,4 - 37,3 dB
V těchto obcích bude Ldvn < 55 dB a nelze zde předpokládat zvýšení rizika
kardiovaskulárních onemocnění resp. IM.
V obcích Krchleby, Řepová a Mírov se v ojedinělých případech u staveb nejblíže
k záměru hladina hluku Ldvn pohybuje mírně nad 55 dB a riziko kardiovaskulárních
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onemocnění se zvyšuje. V těchto obcích se jedná o velmi omezený malý počet
exponovaných obyvatel a pro ně vychází v konkrétním počtu onemocnění IM zcela
zanedbatelné hodnoty a vzhledem k vysokým nejistotám výchozích podkladů je třeba
toto vyhodnocení považovat spíše za orientační odhad.
Staré Město (počet obyvatel 976) – v roce 2030 ve stavu V0 se hluk podílí na celkovém
kardiovaskulárním riziku obyvatel hodnocené lokality cca 0,2 %, což představuje u
incidence infarktu myokardu 0,005 onemocnění za rok. Realizací záměru dojde k
významnému snížení hlukového zatížení lokality a možné riziko kardiovaskulárních
onemocnění bude zanedbatelné.
Studená Loučka (počet obyvatel 175) – bez realizace záměru u dvou staveb pro bydlení
jsou v současné době hladiny hluku Ldvn > 65 dB a riziko IM je zde vysoké. Realizací
záměru dojde k významnému snížení hluku z dopravy a hladina hluku Ldvn bude mezi 55
– 60 dB, což značí významné snížení rizika IM. Přesnější vyhodnocení tohoto rizika,
vzhledem k velmi malému počtu exponovaných obyvatel, není provedeno, hodnoty pro
onemocnění IM budou zcela zanedbatelné.
Stejná situace nastane v sídlech Žipotín a Gruna, kde je v současné době riziko IM u
obyvatel nejbližších objektů u komunikace I/35 velmi vysoké. Po realizaci záměru dojde
k významnému snížení hlučnosti a tím i ke snížení rizika IM pro obyvatele v okolí
komunikace I/35. Jedná se zde také o omezený malý počet exponovaných obyvatel a pro
ně by vycházely v konkrétním počtu onemocnění IM zcela zanedbatelné hodnoty.
Mohelnice – Podolí, Horní a Dolní Krčmy – ve stavu bez realizace záměru je riziko IM
u obyvatel nejbližších objektů u současných komunikací velmi vysoké. Vzhledem
k neznalosti počtu obyvatel jednotlivých částí, nelze provést kvantitativní vyhodnocení
rizika kardiovaskulárních onemocnění. Přesto lze konstatovat, že po realizaci záměru
dojde k významnému snížení hlučnosti a tím i ke snížení rizika IM pro obyvatele
posuzovaných lokalit.
Vzhledem k vysokým nejistotám výchozích podkladů je třeba tato hodnocení považovat
spíše za orientační odhad.
4. Charakterizace rizika
Pro zhodnocení rizika expozice v denní době se posuzuje situace v zájmové lokalitě z
hlediska „procenta/počtu pravděpodobně obtěžovaných obyvatel“ na základě hodnot
Ldvn. Ukazatel obtěžovaných obyvatel je sice v současné době považován za pomocný
ukazatel, jelikož jde o účinek hluku na kvalitu života a psychickou pohodu, přesto byl
v této expertíze hodnocen.
Pro hodnocení rizika v noční době se posuzuje situace v zájmové lokalitě z hlediska
„procenta/počtu pravděpodobně rušených obyvatel hlukem ve spánku“ na základě
hlukového deskriptoru Ln resp. LAeq,8h.
Z konzervativních důvodů byly použity pro hodnocení obtěžování a rušení spánku
hlukem nejvyšší vypočtené hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.
V následujícím přehledu je uvedena charakterizace rizika z provozu na záměru pro
jednotlivé obce.
1. Petrušov – jedná se o ojedinělou stavbu pro bydlení na příjezdu do obce – VB
1. Provedeným odhadem nelze očekávat bez realizace záměru a ani s jeho realizací
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výrazné pocity obtěžování v denní době a ani v noční době nelze očekávat výrazné
pocity rušení spánku hlukem ze silniční dopravy. Realizací záměru nedojde k
významné změně oproti nulovému stavu.
2. Dětřichov – jedná se o stavby pro bydlení na severním okraji obce – okolí VB 3
až 7. Provedeným odhadem se nepředpokládá bez realizace záměru a ani po jeho
realizaci obtěžování ani rušení spánku hlukem z dopravy u žádného z obyvatel této
části obce. Realizací záměru nedojde k významné změně oproti nulovému stavu.
3. Starý Maletín – jedná se o stavby pro bydlení na severním okraji obce – okolí
VB 22. Provedeným odhadem nelze očekávat bez realizace záměru výrazné pocity
obtěžování v denní době a ani v noční době nelze očekávat výrazné pocity rušení
spánku hlukem ze silniční dopravy. Po realizaci záměru dojde ke zvýšení hlučnosti
v lokalitě a hlukem z dopravy na dálnici by mohlo mít pocit obtěžování a rušení 1 až
3 % osob v okolí. Realizací záměru dojde ke změně akustické situace oproti nulové
variantě, která se může projevit u několika obyvatel v podobě obtěžování anebo rušení
hlukem.
4. Javoří – jedná se o dva obytné domy na severu obce nejblíže k záměru D35.
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace záměru i s jeho realizací u
1 % obyvatel výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat
výrazné pocity rušení spánku hlukem u 2 % obyvatel. Realizací záměru nedojde k
významné změně oproti nulovému stavu.
5. Krchleby – stavby pro bydlení podél místních komunikací. Provedeným
odhadem je možné očekávat bez realizace záměru hlukem z provozu na místních
komunikacích u 0 až 9 % osob (cca u 0 až 8 obyvatel z 89) výrazné pocity
obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení spánku
hlukem u 0 až 6 % obyvatel (cca 0 až 5 z 89). Provozem záměru se tato situace
nezmění. Realizací záměru nedojde k významné změně oproti nulovému stavu.
6. Řepová – stavby pro bydlení v jižní části obce nejblíže k záměru D35.
V současné době je možné očekávat bez realizace záměru hlukem z provozu na
místních komunikacích u 0 až 8 % osob (cca u 0 až 13 obyvatel ze 161) výrazné
pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení
spánku hlukem u 0 až 5 % obyvatel (cca 0 až 8 ze 161). Po realizaci záměru je
možné očekávat u 2 až 9 % osob (cca u 3 až 14 obyvatel ze 161) výrazné pocity
obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení spánku
hlukem u 3 až 6 % obyvatel (cca 5 až 10 ze 161). Realizací záměru dojde ke změně
akustické situace oproti nulové variantě, která se může projevit u několika obyvatel
v podobě obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska zdravotních rizik není tato
změna významná.
7. Mírov – stavby pro bydlení u příjezdové komunikace na severní straně obce.
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace záměru u 0 až 9 % osob (0
až 35 osob z 385) výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat
výrazné pocity rušení spánku hlukem u 0 až 6 % obyvatel (0 až 23 osob z 385). Po
realizaci záměru je možné očekávat u 0 až 8 % osob (cca u 0 až 30 obyvatel z 385)
výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity
rušení spánku hlukem u 0 až 5 % obyvatel (cca 0 až 19 z 385). Realizací záměru
dojde k mírnému snížení akustické zátěže oproti nulové variantě, které se může
projevit snížením počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska
zdravotních rizik není toto snížení významné.
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8. Křemačov – stavby pro bydlení na severním okraji obce nejblíže k záměru
D35. Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace záměru u 0 až 7 %
osob (0 až 10 osob ze 151) výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze
očekávat výrazné pocity rušení spánku hlukem u 0 až 5 % obyvatel (0 až 7 osob ze
151). Po realizaci záměru je možné očekávat u 5 až 7 % osob (cca u 7 až 10 obyvatel
ze 151) výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné
pocity rušení spánku hlukem u 4 % obyvatel (cca 6 ze 151). Realizací záměru dojde
k mírnému snížení akustické situace oproti nulové variantě, které se může projevit
snížením počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska
zdravotních rizik není toto snížení významné.
9. Mohelnice, Podolí – stavby pro bydlení nejblíže k záměru D35. Provedeným
odhadem je možné očekávat bez realizace záměru u 5 až 16 % osob výrazné pocity
obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení spánku
hlukem u 4 až 10 % obyvatel zájmového území. Po realizaci záměru je možné
očekávat u 4 až 9 % osob výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze
očekávat výrazné pocity rušení spánku hlukem u 3 až 6 % obyvatel. Realizací
záměru dojde k výraznému snížení hluku z dopravy oproti nulové variantě, které se
projeví snížením počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska
zdravotních rizik je toto snížení významné.
10. Mohelnice, Třebovská – stavby pro bydlení nejblíže k záměru D35.
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace záměru u 14 až 20 % osob
výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity
rušení spánku hlukem u 7 až 9 % obyvatel zájmového území. Po realizaci záměru je
možné očekávat u 7 až 9 % osob výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční
době lze očekávat výrazné pocity rušení spánku hlukem u 5 až 6 % obyvatel.
Realizací záměru dojde k výraznému snížení hluku z dopravy oproti nulové variantě,
které se projeví snížením počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem.
Z hlediska zdravotních rizik je toto snížení významné.
11. Mohelnice, Wolkerova – stavby pro bydlení nejblíže k záměru D35.
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace záměru u 8 až 19 % osob
výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity
rušení spánku hlukem u 5 až 12 % obyvatel zájmového území. Po realizaci záměru je
možné očekávat u 5 až 8 % osob výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční
době lze očekávat výrazné pocity rušení spánku hlukem u 4 až 5 % obyvatel.
Realizací záměru dojde k výraznému snížení hluku z dopravy oproti nulové variantě,
které se projeví snížením počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem.
Z hlediska zdravotních rizik je toto snížení významné.
12. Mohelnice, Dolní Krčmy – stavby pro bydlení nejblíže k záměru D35.
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace záměru u 11 až 17 % osob
výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity
rušení spánku hlukem u 7 až 11 % obyvatel zájmového území. Po realizaci záměru je
možné očekávat u 6 až 9 % osob výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční
době lze očekávat výrazné pocity rušení spánku hlukem u 4 až 6 % obyvatel.
Realizací záměru dojde k výraznému snížení hluku z dopravy oproti nulové variantě,
které se projeví snížením počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem.
Z hlediska zdravotních rizik je toto snížení významné.
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V následujícím přehledu je uvedena charakterizace rizika – změny v okolí silnice I/35
pro jednotlivé obce.
13. Studená Loučka – stavby pro bydlení nejblíže k I/35. Provedeným odhadem je
možné očekávat bez realizace záměru u 10 až 20 % osob (17 až 34 osob ze 175)
výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity
rušení spánku hlukem u 7 až 12 % (12 až 21 osob ze 175) obyvatel zájmového
území. Po realizaci záměru je možné očekávat u 3 až 8 % osob (5 až 14 osob ze 175)
výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity
rušení spánku hlukem u 3 až 5 % obyvatel (5 až 8 osob ze 175). Realizací záměru
dojde k výraznému snížení hluku z dopravy oproti nulové variantě, které se projeví
snížením počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska
zdravotních rizik je toto snížení významné.
14. Žipotín – stavby pro bydlení nejblíže k I/35. Provedeným odhadem je možné
očekávat bez realizace záměru u 13 až 23 % osob (6 až 10 osob ze 46) výrazné
pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení
spánku hlukem u 9 až 14 % (4 až 6 osob ze 46) obyvatel zájmového území. Po
realizaci záměru je možné očekávat u 5 až 10 % osob (2 až 4 osoby ze 46) výrazné
pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení
spánku hlukem u 4 až 6 % obyvatel (2 až 3 osoby ze 46). Realizací záměru dojde
k výraznému snížení hluku z dopravy oproti nulové variantě, které se projeví snížením
počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska zdravotních rizik
je toto snížení významné.
15. Gruna – stavby pro bydlení nejblíže k I/35. Provedeným odhadem je možné
očekávat bez realizace záměru u 9 až 33 % osob (12 až 45 osob ze 139) výrazné
pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení
spánku hlukem u 6 až 18 % (8 až 25 osob ze 139) obyvatel zájmového území. Po
realizaci záměru je možné očekávat u 3 až 14 % osob (4 až 19 osob ze 139) výrazné
pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení
spánku hlukem u 3 až 9 % obyvatel (4 až 12 osob ze 139). Realizací záměru dojde
k výraznému snížení hluku z dopravy oproti nulové variantě, které se projeví snížením
počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska zdravotních rizik
je toto snížení významné.
16. Moravská Třebová, Předměstí – stavby pro bydlení nejblíže k I/35.
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace záměru u 11 až 18 % osob
výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity
rušení spánku hlukem u 8 až 11 % obyvatel zájmového území. Po realizaci záměru je
možné očekávat u 5 % osob výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době
lze očekávat výrazné pocity rušení spánku hlukem u 4 % obyvatel. Realizací záměru
dojde k výraznému snížení hluku z dopravy oproti nulové variantě, které se projeví
snížením počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska
zdravotních rizik je toto snížení významné.
17. Moravská Třebová, Horní – stavby pro bydlení nejblíže k I/35. Provedeným
odhadem je možné očekávat bez realizace záměru u 28 % osob výrazné pocity
obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení spánku
hlukem u 16 % obyvatel zájmového území. Po realizaci záměru je možné očekávat u
14 % osob výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat
výrazné pocity rušení spánku hlukem u 9 % obyvatel. Realizací záměru dojde
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k výraznému snížení hluku z dopravy oproti nulové variantě, které se projeví snížením
počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska zdravotních rizik
je toto snížení významné.
18. Linhartice – stavby pro bydlení nejblíže k I/35. Provedeným odhadem je možné
očekávat bez realizace záměru u 22 % osob (140 osob z 639) výrazné pocity
obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení spánku
hlukem u 13 % (83 osob z 639) obyvatel zájmového území. Po realizaci záměru je
možné očekávat u 10 % osob (64 osob z 639) výrazné pocity obtěžování v denní
době, v noční době lze očekávat výrazné pocity rušení spánku hlukem u 7 %
obyvatel (44 osob z 639). Realizací záměru dojde k výraznému snížení hluku z
dopravy oproti nulové variantě, které se projeví snížením počtu obyvatel s pocity
obtěžování anebo rušení hlukem. Z hlediska zdravotních rizik je toto snížení významné.
V roce 2040 VA i VB budou změny expozice hluku v posuzované lokalitě oproti
roku 2030 nepatrné a z hlediska zdravotních rizik nevýznamné.
Dílčí závěr ke kap. D.I.1.1 Hodnocení zdravotních rizik:
Závěrem lze konstatovat, že realizace záměru ovlivní celkovou imisní situaci zájmového
území zcela nepatrně a to v úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik hodnocených
škodlivin nevýznamná a kvantitativně prakticky nehodnotitelná.
Realizací záměru dojde ke zvýšení expozice hluku v částech obcí Petrušov, Dětřichov,
Javoří, Krchleby, Řepová, Mírov a Křemačov, toto zvýšení ale nepřekročí hygienické limity
hluku a z hlediska zdravotního rizika je toto navýšení nepatrné, nezvýší se počet obyvatel s
pocity obtěžování a rušení hlukem. Vezmeme-li v úvahu nejistoty je toto navýšení hluku
vzhledem k možným zdravotním rizikům zanedbatelné.
Realizací záměru lze očekávat pokles počtu obyvatel vystavených vysokým hladinám hluku
v denní a noční době, žijících v území podél komunikace I/35. Odvedením části dopravy z
území podél stávající komunikace I/35 dojde i ke snížení rizika kardiovaskulárních
onemocnění hlukem z dopravy.
V okolí D35 dojde k mírnému poklesu počtu obyvatel s hlukovou expozicí pod prahovou
úrovní nepříznivých účinků hluku (50/40 dB), jedná se o území, které doposud nebylo
významněji ovlivněno hlukem z provozu na pozemních komunikacích a u některých
obyvatel těchto částí sídel se mohou projevit nepříznivé účinky hluku v podobě obtěžování
nebo rušení hlukem ve spánku po realizaci záměru.
V celkovém souhrnu kvantitativních ukazatelů rizika hluku pro hodnocené soubory
obyvatel se proto předpokládaná změna hlukové expozice po realizaci D35 projeví jen
částečně.

D.I.1.2 N ARUŠENÍ FAKTORŮ POHODY
Psychická zátěž a vyvolaný stres jsou individuálními reakcemi organismu na faktory
prostředí a psychická odezva nemusí být v přímé závislosti na intenzitě podnětu. Proto
lze očekávat velmi vysokou variabilitu v citlivosti mezi jedinci v populaci, která vyplývá
z genetických dispozic, momentálního zdravotního stavu, osobního přístupu ke stavbě
atd. To také vylučuje možnost jednoznačně kvantifikovat nebo normovat psychickou
zátěž. Můžeme pouze vytipovat hlavní rizikové faktory a snažit se je minimalizovat.
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S faktory psychické pohody souvisí i snížení rekreačního potenciálu zájmového území.
To je diskutováno v rámci sociálních a ekonomických vlivů (viz dále).
Z hlediska celkového vnímání stresových podnětů je základní cestou minimalizovat
informace, které organismus o dopravní komunikaci přijímá. Tyto podněty přinášejí do
nervové soustavy člověka tři smysly:
 Zrak – obecně získává člověk zrakem ¾ veškerých informací, proto i zde lze očekávat
jeho významný vliv. Snahou je minimalizace optického kontaktu se záměrem.
 Sluch – sluch je druhým nejvýznamnějším smyslem člověka z hlediska přísunu
informací.
 Čich – přináší informace o látkách rozptýlených ve vzduchu, tedy o imisích z dopravy.
Varianta V0
Zvýšené psychické zátěži jsou vystaveni obyvatele částí Gruna, Žipotín a Studená
Loučka. Výstavbou záměru zde dojde ke zlepšení stávající situace.
Varianta V1
Trasa se přímému průchodu přes obce vyhýbá, přibližuje se obcím Krchleby, Řepová,
Křemačov a na konci úseku také městu Mohelnice, kde však již vede v trase stávající
silnice D35. Problémovým místem je průchod okrajovou částí obce Řepová, kde se trasa
přibližuje obytné zástavbě, prochází zde velkým mostním objektem přes údolí. Zejména
v této lokalitě budou obyvatele vystaveni větší psychické zátěži, kterou je nutné
minimalizovat navrženými opatřeními.
Dělící účinek komunikace
S faktory psychické pohody souvisí i dělící účinky komunikace pro obyvatele. I přesto, že
stavba vytěsňuje tranzitní dopravu mimo obce, je snahou minimalizovat její dělící účinek
na dotčené území. Je třeba zajistit, aby pro obyvatele přilehlých obcí nebyla stavba
obtížně prostupnou bariérou, která by omezovala pohyb v krajině.
Varianta V0
Nulová varianta prochází z větší části lesními porosty, kde působí jako bariéra, vzhledem
k jejímu šířkovému uspořádání je však vliv menší než vliv aktivních variant.
Varianta V1
Zajištění přístupů na pozemky pomocí stávajících lesních cest je zachováno. Není
zhoršena dopravní přístupnost a prostupnost lesa ani pro odvoz dřeva a požární
techniku. Lesní a polní cesty jsou pomocí přeložek provedeny mostními objekty pod
stavbou.
Celkově lze konstatovat, že na komunikaci existuje dostatek možných průchodů a že
záměr nebude mít významný dělící efekt pro obyvatele přilehlých obcí.

D.I.1.3 V LIVY NA ŘIDIČE , DOPRAVNÍ NEHODY
Riziko dopravních nehod, včetně závažných důsledků ve formě lehkých a těžkých úrazů
a úmrtí, patří k nejzávažnějším rizikům, která člověk dnešní doby při své činnosti
podstupuje. Příčiny dopravních nehod můžeme schematicky rozdělit do tří základních
skupin: (i) lidský faktor – je základní příčinou většiny dopravních nehod, což se týká jak
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řidičů, tak ostatních účastníků silničního provozu, zejména cyklistů a chodců, (ii) stav
komunikace, (iii) technický stav vozidla (není dále hodnocen).
Varianta V0
Stávající dopravní situace na I/35 je z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu
nevyhovující, stávající stav směrového i výškového uspořádání je nevyhovující.
Vzhledem k očekávaným nárůstům intenzity dopravy je zde vyšší riziko možných
dopravních nehod, než u kapacitně větších komunikací.
Varianta V1
(i) lidský faktor – hlavní příčiny jsou:
 nedodržování dopravních předpisů,
 únava – projevuje se na všech typech komunikací, pozornost řidiče není v optimálním
stavu,
 stres – vzniká především tam, kde intenzita dopravního provozu výrazně převyšuje
možnosti komunikačního systému. Z hlediska vlivu na stresovou zátěž řidičů je záměr
pozitivním krokem, jelikož dojde ke zlepšení plynulosti dopravního provozu. Bude
vyloučen kontakt s chodci, nejsou budovány chodníky ani přechody pro chodce.
Celkově dojde výstavbou záměru ke snížení stresové zátěže.
(ii) stav komunikace – technické řešení komunikace, její směrové a výškové vedení a
způsob křížení s ostatním komunikačním systémem zásadním způsobem ovlivňují
celkovou bezpečnost provozu. Záměr je z tohoto hlediska pozitivním krokem, zlepší se
časová průjezdnost vozidel a zvýší se plynulost a bezpečnost provozu. Navržená dálnice
je v kategorii D25,5/130, čtyřproudá, a nahrazuje stávající nevyhovující stav směrového
i šířkového uspořádání. Návrh normových technických parametrů (povrch vozovky,
směrové a výškové parametry) vychází ze stávajícího terénu a uspořádání. Na silnicích
této kategorie dochází obecně k méně dopravním nehodám než na přetížených silnicích
I. třídy.

D.I.1.4 S OCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ VLIVY
Sociálně ekonomické vlivy stavby lze schematicky rozdělit na vlivy lokální (týkající se
obyvatel dotčených obcí) a vlivy regionální a nadregionální (vázané na široké zájmové
území).
Varianta V0
V případě ponechání stávajícího stavu nelze očekávat pozitivní sociální a ekonomické
vlivy. Vlivem do budoucna neudržitelné dopravní situace dojde ke zhoršení dostupnosti
území vlivem komplikované dopravy a tím i ke snížení celkového ekonomického
potenciálu území.
Varianta V1
Lokální vlivy. Vlivem realizace záměru se předpokládají následující skutečnosti:
 Zvýšené pracovní příležitosti během stavby – tento vliv se týká více navazujících
profesí (služby), než jen vlastních pracovníků na stavbě. Má pouze krátkodobý efekt a
nelze ho považovat za významný.
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 Nárůst cen pozemků a nemovitostí – vzhledem ke zkvalitnění silniční sítě, k dobré
návaznosti na okolní dopravní síť a zrychlení dopravy lze očekávat zvýšení poptávky
po bydlení a výstavbě rodinných domů v obcích, což vytváří ekonomické příležitosti
pro majitele nemovitostí a pozemků. Vzniká bezproblémová dojížďka za prací.
Regionální a nadregionální vlivy
 Zlepšení dopravní obslužnosti území – silnice jako součást významného dopravního
tahu spojuje severní část Čech a Moravy, dojde tedy k podstatnému zlepšení a
zrychlení dopravní obslužnosti území a k jeho napojení na hlavní síť silnic. Tím dojde
ke zvýšení atraktivity širšího zájmového území.
 Podpora dalších průmyslových investic – výstavba moderních komunikací vyvolá ve
svém bezprostředním okolí rozvoj dalších průmyslových a skladových investic. To je
pozitivním rysem z hlediska ekonomiky, avšak při nedostatečné regulaci a
plánovitosti této výstavby to představuje zásadní riziko pro krajinný ráz a přírodní
prvky v okolí.
 Rekreace: Trasa otevírá nový dopravní koridor, zlepší se tím celková dostupnost
území, zároveň zde ale hrozí potenciální snížení atraktivity daného území.

D.I.1.5 V LIVY V OBDOBÍ VÝSTAVBY
Výstavba kapacitních komunikací tohoto typu včetně dovozu většiny materiálu je
prováděna přímo z trasy silnice s minimálními zásahy do okolí. Přesto dojde vždy na
nejbližší navazující komunikační síti ke zvýšení intenzit dopravy. Přímý rušivý vliv na
obyvatele z hlediska zvýšené prašnosti, emisí ze stavebních strojů a hluku bude
významný pouze v bezprostřední blízkosti stavby, do vzdálenosti 300 – 500 m od
stavby. Takových míst je na celém úseku velmi málo a omezují se na několik obytných
objektů v obcích Krchleby a Řepová a na oblast Mohelnice.
Vliv na obyvatelstvo během výstavby bude možné upřesnit až na základě Plánu
organizace výstavby, který bude zpracován v dalších fázích projektové přípravy.
Povinnost minimalizace vlivu výstavby na obyvatelstvo je základním zadáním pro jeho
přípravu. Plán organizace výstavby, včetně navržených ochranných opatření, musí být
schválen hygienickou službou.

N AVRŽENÁ OPATŘENÍ
K prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci všech významných nepříznivých vlivů na
obyvatelstvo se navrhují příslušná opatření. Kromě standardních protihlukových
opatření vyplývajících z Akustické studie je kladen důraz na návrh vegetačních pásů,
které jsou významné pro snížení negativního vlivu záměru na faktory pohody obyvatel.
Jejich funkcí je zejména vizuální odclonění trasy a obytné zástavby a snížení imisní
zátěže. Podrobněji jsou komentovány v kap. D.I.8
Tabulka 74: Navržená opatření k omezení negativních vlivů na obyvatelstvo
O – OBYVATELSTVO
č.
typ
staničení
O1
PHC
102,596 – 103,231
104,686 – 105,441
106,880 – 107,030
107,672 – 108,552

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
vlevo (most), výška 3 m, délka 635 m, ochrana Řepové
vpravo, výška 4 m, délka 755 m, ochrana Křemačova
vlevo, výška 4 m, délka 150 m, ochrana části Horní Válce
vlevo, výška 5 m, délka 880 m, ochrana Mohelnice
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vpravo, výška 5 m, délka 1100 m, ochrana části Horní
Krčmy
Podél stávající
vpravo od okružní křižovatky směrem k ČSPH, výška 3 m,
komunikace I/35
délka 270 m
v průběhu celé
Projekt vegetačních úprav je samostatně zpracováván
trasy
v rámci DÚR. Počítá se standardně s ozeleněním všech
vysokých násypů a zářezů v průběhu celé trasy. Vegetační
úpravy mají funkci hygienickou (snížení hluku, emisí),
krajinotvornou, protivětrnou, protierozní i estetickou.
96,1-96,6
vlevo, odclonění osady Jahodnice
96,1-96,7
vpravo, odclonění obce Maletín
100,1-101,3
vlevo, odclonění obce Krchleby
102,0-102,6
vlevo, odclonění obce Řepová (navázání na most přes údolí
Řepovského potoka)
104,1-105,6
vpravo, odclonění části Křemačov (mimo navrženou PHC)
106,1-109,0
oboustranně, odclonění Mohelnice (mimo navržené PHC)
př. dopravní značky, detekující systémy – nutné řešit v dalších stupních PD
108,000 –109,100

O2

vegetační
úpravy

zelené
pásy

O3

dopravní
opatření
O4
mostní
Mostní objekty umožňují přístup na pozemky a do krajiny a tím zmírňují dělící
objekty
účinek komunikace. Přehled mostních objektů viz kap. B.I.6.
O5
opatření
Tato opatření jsou podrobně řešena v DÚR v rámci Plánu organizace výstavby.
ve fázi
výstavby
pozn.: Staničení u zelených pásů je pouze orientační, je nutné je upřesnit v projektu vegetačních úprav ve
stupni DÚR.

M ETODIKA
Hodnocení zdravotních rizik je zpracováno na základě Akustické a Rozptylové studie
(podle platných metodik, viz příslušné kapitoly), v souladu s obecnými metodickými
postupy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Americké agentury pro ochranu
životního prostředí (US EPA). V České republice byly základní metodické podklady pro
hodnocení zdravotních rizik vydány Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem
životního prostředí. Předkládané hodnocení zdravotních rizik je zpracováno v souladu
s výše uvedenými metodickými postupy.

P OROVNÁNÍ VARIANT
Nulová varianta prochází především lesními komplexy, v blízkosti několika sídel.
Varianty aktivní se rovněž vyhýbají souvislému osídlení, dostávají se do blízkosti
několika obcí. V následující tabulce je uvedeno porovnání variant a přiřazeno hodnocení
podle stupnice uvedené v kap. Metodika.
Tabulka 75: Porovnání variant – hodnocení vlivů
č.
1

vliv
vliv na
zdraví
obyvatel

EVERNIA s.r.o.

V1 a V2
komentář
Realizace
záměru
nebude
představovat
významné
riziko
nepříznivých zdravotních účinků
pro obyvatele v okolí. Pro obyvatele
v okolí nulové varianty přinese
realizace záměru výrazné zlepšení

vliv
-1

V0
komentář
Vliv střední, v okolí nulové
varianty jsou obyvatelé
vystaveni
nadměrné
hlukové a imisní zátěži.

vliv
-2
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2

narušení
faktorů
pohody

3

vlivy na
řidiče a
dopravní
nehody

4

sociálněekonomic
ké vlivy

situace.
Vliv nízký, varianta prochází mimo
souvislou zástavbu obcí. V lokalitách
podél
nulové
varianty
dojde
k podstatnému zlepšení situace.
Záměr zlepší plynulost a bezpečnost
dopravy, nepočítá se s kontaktem
s chodci.

Pozitivní ekonomické vlivy, zlepšení
dopravní dostupnosti celého území,
lepší dojíždění za prací.
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-1

Vliv
střední,
prochází v těsné
sídel.

varianta
blízkosti

-2

+2

Vliv střední, varianta se
dostává do kontaktu s chodci
a vzhledem k plánovaným
rostoucím
intenzitám
dopravy nebude vyhovovat
z hlediska
plynulosti
a
bezpečnosti dopravy.
Snížený ekonomický rozvoj
celé širší oblasti.

-2

+2

-1

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je varianta aktivní v porovnání s variantou
nulovou pozitivním řešením.
Dílčí závěr kap. D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo:
Z hlediska obyvatelstva má výstavba záměru pozitivní vliv. Vlastní stavba je vedena mimo
souvislou obytnou zástavbu a pouze v některých úsecích se k obytné zástavbě přibližuje. Při
realizaci navržených opatření nebudou překročeny hygienické limity pro hluk a imise.
Realizace záměru nebude představovat významné riziko nepříznivých zdravotních účinků
pro obyvatele v okolí, resp. vzhledem k nepříznivým účinkům hluku, přinese realizace
záměru na velkém území u stávající obytné zástavby lokality zlepšení akustické situace.
Porovnání variant: Varianty jsou prakticky rovnocenné. Varianta V2 je vedena ve větší
vzdálenosti od zástavby obce Krchleby, rozdíl je ale minimální a při realizaci opatření jsou
splněny limity v obou variantách. V porovnání s variantou nulovou dojde ke zmírnění
zátěže obyvatel podél nulové varianty, zároveň ke zvýšení zátěže obyvatel podél variant
aktivních.

D.I.2 VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
O BECNÉ VLIVY DOPRAVY
Problematika ovzduší a klimatu je zpracována samostatně v rámci přílohy č. 3.
Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.
Automobilová doprava patří v současné době mezi nejzávažnější zdroje znečišťování
ovzduší u nás. Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek je spalování pohonných hmot,
kdy z hlediska lidského zdraví patří mezi nejzávažnější látky oxidy dusíku a uhlovodíky.
V případě suspendovaných částic nevzniká hlavní podíl celkové imisní zátěže
spalováním pohonných hmot, ale znovuzvířením usazených částic na povrchu
komunikace projíždějícími vozidly.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé znečišťující látky z dopravy potenciálně
ovlivňující ovzduší a klima. Hodnoceny jsou plynné polutanty charakteristické pro
automobilovou dopravu – oxid dusičitý NO2, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky a
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z uhlovodíků benzen a benzo(a)pyren Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny
imisní limity v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.
Tabulka 76: Znečišťující látky z dopravy potenciálně ovlivňující ovzduší a klima –
imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
č.

znečišťující látka

doba průměrování
1
oxid dusičitý
1 hodina
1 kalendářní rok
2
oxid uhelnatý
maximální
denní
osmihodinový průměr
3
benzen
1 kalendářní rok
4
částice PM10
24 hodin
1 kalendářní rok
5
částice PM2,5
1 kalendářní rok
Pozn.: 1) maximální denní osmihodinový průměr

charakteristika
imisní limit
max. počet překročení
3
18
200 g/m
40 g/m3
10 mg/m3
5 g/m3
50 g/m3
40 g/m3
25 g/m3

35
-

Tabulka 77: Imisní limity pro celkový obsah látky v částicích PM 10 pro ochranu zdraví
lidí
Znečišťující látka
Benzo(a)pyren

doba průměrování
1 kalendářní rok

imisní limit
1 ng/m3

Tabulka 78: Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxidy dusíku

doba průměrování
1 kalendářní rok

imisní limit
30 g/m3

H ODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
D.I.2.1 V LIV NA KLIMA
Obecné vlivy silničních staveb na klima jsou spíše teoretického rázu. Klima je možné
definovat jako souhrn a postupné střídání všech stavů atmosféry možných v daném
místě. Z hlediska prostorového měřítka lze klima rozdělit následovně:
i) Makroklima – jedná se o globální měřítko, které přesahuje rámec hodnocení
záměru.
ii) Mezoklima – je ovlivněno makroklimatem, jedná se o podnebí s víry s poloměry
křivosti řádově až desítky kilometrů. Do určité míry je ovlivněné a vytvořené
převládajícím charakterem aktivního povrchu (vliv má např. vegetační pokryv, vodní
plochy, antropogenní faktory – lokalizace měst, velkých staveb, zemědělských ploch
aj.).
iii) Místní klima (topoklima) – vytváří se převážně vlivem členitého georeliéfu, jedná
se o podnebí svahů, údolí aj., výrazně se odlišuje od podnebí rovin. Místní klima je
typické turbulentním prouděním o poloměrech křivosti řádově stovky metrů.
iv) Mikroklima – jedná se o podnebí velmi malých oblastí o rozměrech do 1 km, v němž
se uplatňují vlivy s jakoukoli osou rotace víru. Nejčastěji je mikroklima formováno
homogenním aktivním povrchem (př. vodní plocha, les, pole).
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Varianta V0
Varianta V0 nemá vliv na makroklima. Z hlediska mezoklimatu je možné uvažovat
postupné zhoršení stávajícího stavu vlivem nárůstu dopravních intenzit. Místní klima a
mikroklima jsou ovlivněné na úrovni běžné pro daný typ stavby.
Varianta V1
Aktivní varianty nebudou mít vliv na makroklima. Z hlediska mezoklimatu se záměr
nachází v území, kde nedochází k častým výskytům místních teplotních inverzí nebo
kondenzačních jevů, případně zvýšeným výskytům atmosférických exhalací z různých
zdrojů, vliv aktivních variant na mezoklima se nepředpokládá. Pro záměr je navíc
typické, že nepřivádí do území novou dopravu, ale přerozděluje dopravní výkon, který
zde již existuje.
Záměr může mít vliv na místní klima a mikroklima zájmového území. Nejvíce mohou
ovlivnit mikroklima vysoké násypy, které se v trase vyskytují ojediněle. Hluboké zářezy
ovlivňují mikroklima přímo na vozovce a zvyšují četnost mrazových stavů a riziko
dopravních nehod. Zářezy hlubší než 10 m se vyskytují cca v km 96,5-96,7; 97,4-97,7;
99,9-100,15; 101.4-101,6; 103,4-103,8; 106,4-106,6, nejedná se tedy o dlouhé úseky a
hloubka zářezů se pohybuje v těchto místech kolem 10 m. Mikroklima v blízkosti
silničního tělesa musí být zvažováno při navrhování vegetačních úprav. Protože trasa je
celkově situována ve směru západ – východ, budou na velké části trasy mít svahy násypů
a zářezů odlišnou expozici – jeden svah severní (studený) a druhý svah jižní (osluněný
se sklonem k vysychání). Tuto skutečnost je při výsadbách třeba respektovat.

D.I.2.2 V LIVY NA OVZDUŠÍ
Všechny hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací z automobilové dopravy
po hodnocené komunikaci k imisní situaci v lokalitě, která je popsána v mapách imisního
pozadí v příloze č. 3. V následujícím textu jsou uvedeny základní výstupy ze zpracované
Rozptylové studie.
Varianta V0
Zachováním stávajícího stavu bude docházet k postupnému zvyšování imisního zatížení
sídel situovaných vedle silnice (Gruna, Žipotín aj.). Důvodem je stálé postupné
zlepšování technického stavu a snižování emisí motorových vozidel.
Varianta V1
Oxid dusičitý NO 2
Průměrné roční koncentrace NO2 z dopravy po nové trase D35 se budou pohybovat
v desetinách až prvních jednotkách µg/m3. V území s ročními koncentracemi NO2 nad
0,5 µg/m3 leží zástavba části obcí Řepová, Nové Sady (Mírov), Křemačov, Podolí a
západní část města Mohelnice. S výjimkou jižní části obce Řepová leží veškerá obytná
zástavba blízkých obcí mimo oblast koncentrací překračujících hodnotu 1 µg/m3, což je
pouhých 2,5 % imisního limitu.
Krátkodobé hodinové koncentrace NO2 se pohybují v nejexponovanějších místech
v okolí trasy D35 v desítkách µg/m3, v některých místech přes 20 µg/m3. V místech
vyústění tunelu budou hodinové koncentrace přes 25 µg/m3. Hodinové koncentrace NO2
přes 10 µg/m3 lze v obytné zástavbě očekávat v několika obcích podél trasy, v jižní části
EVERNIA s.r.o.
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Řepové, v části Křemačova, Podolí, Újezdu a v důsledku kumulace příspěvků podél
silnice při stoupání směrem od Mohelnice také ve velké části tohoto města. Koncentrace
10 µg/m3 představuje 5 % imisního limitu a toto přitížení ke stávajícímu pozadí (19.
nejvyšší hodinová koncentrace do 60 µg/m3) zvýší hodnoty imisních koncentrací cca na
35 % hodnoty imisního limitu.
Oxidy dusíku NO x
Pro oxidy dusíku je vyhlášen imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace.
Koncentrace oxidů dusíku jsou definovány jako součet objemových poměrů oxidu
dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu
dusičitého.
Velká část trasy záměru prochází územím, na které je tento limit uplatňován. Roční
imisní koncentrace NOx se v okolí záměru budou pohybovat v jednotkách µg/m3, v jejím
nejbližším okolí se přiblíží k 10 µg/m3. Tato koncentrace představuje třetinu imisního
limitu 30 µg/m3.
Podle mapy ročních koncentrací NOx leží posuzovaná oblast (s výjimkou větších
obytných sídel) v pásmu koncentrací do 19,5 µg/m3. Znamená to tedy, že ani v součtu se
stávajícím imisním pozadím v území nedojde v místech, kde navržená dálnice prochází
územím s vegetací, k překročení ročního imisního limitu pro ochranu ekosystémů a
vegetace.
Oxid uhelnatý CO
Krátkodobé osmihodinové koncentrace CO se v okolí záměru a v nejbližších obytných
sídlech pohybují v desítkách µg/m3. V bezprostřední blízkosti záměru mohou
krátkodobé koncentrace překročit hodnotu 100 µg/m3, k tomu však nedojde nikde
v obytných lokalitách.
Imisní koncentrace 100 µg/m3 představuje pouhé 1 % imisního limitu, imisní příspěvky
v okolí trasy i v nejbližších obytných lokalitách budou v podstatě nevýznamné. Obecně
se na území České republiky (podle výsledků měření v síti stanic AIM) pohybují
maximální hodinové koncentrace CO cca do 2000 µg/m3 (to je 20 % imisního limitu).
Přitížení imisní situace koncentracemi CO na úrovni 1 % limitní hodnoty bude tedy
velmi nízké.
Tuhé znečišťující látky PM 10
Průměrné roční koncentrace PM10 z dopravy po dálnici D35 se budou pohybovat
v desetinách až prvních jednotkách µg/m3. Převážná část plochy obcí v okolí trasy leží
mimo izolinii 0,5 µg/m3, která vytváří kolem komunikace souvislý pás šířky cca 1 km.
V území s ročními koncentracemi PM10 nad 0,5 µg/m3 leží zástavba jižní části obcí
Řepová, část obce Křemačov a Podolí a západní část města Mohelnice.
Vzhledem k imisnímu pozadí v dotčeném území, kde se roční koncentrace PM10 pohybují
maximálně do 30 µg/m3, nehrozí ani v součtu s imisním příspěvkem nové komunikace
nebezpečí překročení ročního limitu.
Denní koncentrace PM10 se pohybují v okolí trasy a v nejbližších obytných lokalitách v
jednotkách až prvních desítkách µg/m3. V okolí nové trasy dálnice budou maximální
hodnoty krátkodobého imisního příspěvku v jednotkách µg/m3, a při prostém součtu
hodnot imisního pozadí a příspěvku záměru by zde mohla být hodnota 50 µg/m3
dosažena nebo mírně překročena.
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Toto prosté sečtení však není metodicky správné. Jednak by se takto sčítaly koncentrace,
dosažené obecně za různých meteorologických situací, a kromě toho by se sčítaly
hodnoty 36. nejvyšší dosažené denní koncentrace (pozadí) s absolutním dosažitelným
maximem (imisní příspěvek), tedy hodnoty s odlišnou vypovídající hodnotou.
V Mohelnici a blízkém okolí již v současné době 36. nejvyšší koncentrace limitní hodnotu
mírně překračuje. Zde však již v současné době doprava po D35 je, navržený záměr sem
novou dopravu nepřivede, naopak tím, že trasu komunikace v její severní části částečně
vzdálí od zástavby města Mohelnice, do jisté míry sníží imisní zátěž části města
vyvolanou dopravou po D35.
Tuhé znečišťující látky – PM 2,5
Průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolané dopravou po záměru se budou pohybovat
v desetinách µg/m3. Pro částice PM2,5 je stanovena jako limitní hodnota roční průměrná
koncentrace 25 µg/m3. Převážná část obytné zástavby obcí v okolí trasy dálnice D35
bude ležet mimo pás tvořený izolinií 0,2 µg/m3. V území s ročními koncentracemi PM2,5
nad 0,2 µg/m3 leží zástavba jižní části obce Řepová, obec Křemačov, východní část obce
Podolí a západní část města Mohelnice.
Koncentrace 0,5 µg/m3, to je hodnota, která nebude v blízké obytné zástavbě
překračována, představuje 2 % imisního limitu a toto přitížení ke stávajícímu pozadí
(maximálně do 20 µg/m3, do 23 µg/m3 v centru Mohelnice) zvýší hodnoty imisních
koncentrací na hodnoty s rezervou pod imisním limitem.
Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu z dopravy po záměru se budou pohybovat
maximálně v prvních setinách µg/m3. Pro benzen je stanovena jako imisní limit
průměrná roční koncentrace 5 µg/m3. Izolinie 0,01 µg/m3 (zlomek procenta imisního
limitu), mimo kterou leží převážná plocha obytné zástavby dotčených obcí, vytváří
kolem komunikace souvislý pás šířky cca 1,2 km. V území s ročními koncentracemi
benzenu nad 0,01 µg/m3 leží zástavba části obcí Řepová, obec Křemačov, část obce
Podolí a západní část města Mohelnice.
Koncentrace 0,01 µg/m3 představuje 2 ‰ imisního limitu a toto přitížení ke stávajícímu
pozadí, kdy se roční koncentrace benzenu pohybují maximálně kolem 34 % limitní
hodnoty, bude nevýznamné.
Benzo(a)pyren
V prezentovaných přírůstcích ročních koncentracích benzo(a)pyrenu z dopravy po D35
je zahrnut i příspěvek resuspenze prachu z průjezdu vozidel a v něm obsaženého
benzo(a)pyrenu. Roční limit této látky je stanoven na 1 ng/m3. Přírůstek ročních
koncentrací v okolí trasy se pohybuje v setinách ng/m3, maximálně do 0,08 ng/m3.
K této hodnotě se může přiblížit v nejexponovanějším místě, to je v jižní části obce
Řepová, kde se přibližuje k zástavbě této obce na vzdálenost cca 200 m.
S výjimkou Mohelnice a blízkého okolí není nikde imisní limit pro benzo(a)pyren
překračován a imisní příspěvek z dopravy překročení tohoto limitu nezpůsobí.
V Mohelnici, ale i v Újezdu, je roční limit pro benzo(a)pyren překračován. V této lokalitě
je však již doprava po dálnici D35 přítomná, záměr vedení komunikace v nové trase zde
imisní situaci nezhorší. Naopak, vzhledem k tomu, že trasu komunikace v její severní

EVERNIA s.r.o.

strana 155

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

části částečně vzdálí od zástavby města Mohelnice, do jisté míry sníží imisní zátěž části
města.
Situace v obytných lokalitách
V následujícím textu jsou pro jednotlivé lokality uvedeny pouze základní výstupy. Imisní
situace v obytných lokalitách je detailně řešena v Rozptylové studii, kde jsou
prezentovány mapy imisních koncentrací všech látek a jejich ročních, případně
krátkodobých koncentrací. Pro porovnání byly použity hodnoty vypočtené ve zvolených
referenčních bodech. Pokud bylo pro jednu obec zvoleno více referenčních bodů, jsou
pro porovnání použity hodnoty méně příznivé. Podrobné výsledky výpočtu
v jednotlivých referenčních bodech jsou uvedeny v tabulkách v příloze Rozptylové
studie.
Prezentovány jsou dva typy grafů:
 Graf 1: Porovnání příspěvku dopravy ze záměru ve vztahu k příslušnému
imisnímu limitu (podíl imisních koncentrací na imisním limitu) – v tomto grafu
jsou uvedeny i krátkodobé koncentrace NO2, CO a PM10.
 Graf 2: Porovnání příspěvku dopravy ze záměru ve vztahu ke stávajícímu
imisnímu pozadí – imisní pozadí je vyznačeno modrými sloupci, příspěvek
z dopravy červenými sloupci (vpravo vedle modrého sloupce nahoře). Toto grafické
vyjádření demonstruje, že přímé sčítání imisního pozadí a příspěvku ze záměru není
metodicky korektní. Přesto je z něj ale patrné, že příspěvky ze záměru tvoří většinou
jen zlomek současného pozadí.
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Dětřichov u Moravské Třebové
látka
NO2

PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v
desetinách µg/m3 (v konkrétním bodě 0,45 % ročního limitu), v případě krátkodobých
hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3 (2,6 % hodinového limitu v posuzovaném
bodě). Celé území obce bude ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do 0,2 µg/m3 a
hodinových koncentrací do 6 µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše obce hodnotu 0,2 µg/m3, denní
koncentrace této frakce tuhých látek zde budou do 3 µg/m3 (to je 6 % imisního limitu).
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,1 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,004 µg/m3, to je zlomek procenta imisního limitu.
Roční koncentrace jsou na hranici obce na úrovni 1 % imisního limitu, v ploše obce
nepřekročí hodnotu 0,01 ng/m3.
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Maletín
látka
NO2

PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v
desetinách µg/m3 (v konkrétním bodě 1 % ročního limitu), v případě krátkodobých
hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3 (3,5 % hodinového limitu v posuzovaném
bodě). Celé území obce bude ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do 0,4 µg/m3 a
hodinových koncentrací do 8 µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše obce hodnotu 0,4 µg/m3, denní
koncentrace této frakce tuhých látek zde budou do 5 µg/m3 (to je 10 % imisního limitu).
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,2 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,01 µg/m3, to je zlomek procenta imisního limitu.
Roční koncentrace jsou na hranici obce na úrovni 2 % imisního limitu, v ploše obce
nepřekročí hodnotu 0,03 ng/m3.
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Javoří
látka
NO2

PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v
desetinách µg/m3 (v konkrétním bodě 1,3 % ročního limitu), v případě krátkodobých
hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3 (necelá 2 % hodinového limitu
v posuzovaném bodě). Celé území obce bude ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do
0,35 µg/m3 a hodinových koncentrací do 4 µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše obce hodnotu 0,4 µg/m3, denní
koncentrace této frakce tuhých látek zde budou do 2,5 µg/m 3 (to je 5 % imisního limitu).
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,15 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,008 µg/m3, to je zlomek procenta imisního limitu.
Roční koncentrace jsou na hranici obce na úrovni 2,5 % imisního limitu, v ploše obce
nepřekročí hodnotu 0,025 ng/m3.
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Krchleby
látka
NO2

PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v
desetinách µg/m3 (v konkrétním bodě necelé 1 % ročního limitu), v případě krátkodobých
hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3 (cca 5,5 % hodinového limitu v posuzovaném
bodě). Celé území obce bude ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do 0,45 µg/m3 a
hodinových koncentrací do 12 µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše obce hodnotu 0,4 µg/m3, denní
koncentrace této frakce tuhých látek zde budou do 9 µg/m3 (to je 0,18 % imisního limitu).
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,20 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,01 µg/m3, to je zlomek procenta imisního limitu.
Roční koncentrace jsou na hranici obce na úrovni 2,5 % imisního limitu, v ploše obce
nepřekročí hodnotu 0,025 ng/m3.
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Řepová
látka
NO2

PM10

PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v
desetinách µg/m3 (v konkrétním bodě 1,9 % ročního limitu), v případě krátkodobých
hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3 (7 % hodinového limitu v posuzovaném
bodě). Celé území obce bude ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do 1 µg/m3 a
hodinových koncentrací do 16 µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše obce hodnotu 1,5 µg/m3, denní
koncentrace této frakce tuhých látek zde budou do 16 µg/m3 (to je 32 % imisního limitu).
To se týká pouze jižní části obce, kde se bude záměr blížit k zástavbě obce, v převážné
části zástavby obce budou denní koncentrace PM10 do 8 µg/m3.
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,5 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,025 µg/m3, to je půl procenta imisního limitu.
Roční koncentrace jsou v nejexponovanější jižní části obce na úrovni 8 % imisního limitu,
v převážné části zástavby obce nepřekročí hodnotu 0,05 ng/m3, to je 5 % limitu.
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Mírov – Nové Sady
látka
NO2

PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v
desetinách µg/m3 (v konkrétním bodě 1,1 % ročního limitu), v případě krátkodobých
hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3 (2 % hodinového limitu v posuzovaném
bodě). Celé území obce bude ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do 0,5 µg/m3 a
hodinových koncentrací do 4 µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše obce hodnotu 0,5 µg/m3, denní
koncentrace této frakce tuhých látek zde budou do 3 µg/m3 (to je 6 % imisního limitu).
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,25 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,014 µg/m3, to je půl procenta imisního limitu.
Roční koncentrace nepřekročí v ploše obce hodnotu 0,04 ng/m3, to jsou 4 % limitu.
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Křemačov
látka
NO2

PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v
desetinách µg/m3 (v konkrétním bodě 1,6 % ročního limitu), v případě krátkodobých
hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3 (4 % hodinového limitu v posuzovaném
bodě). Celé území obce bude ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do 0,8 µg/m3 a
hodinových koncentrací do 10 µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše obce hodnotu 1 µg/m3 (0,8
µg/m3 ve vybraném referenčním bodě). Denní koncentrace této frakce tuhých látek zde
budou do 9 µg/m3 (to je 18 % imisního limitu), ve středu obce to bude mezi 6 a 8 µg/m3.
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,4 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,02 µg/m3, to je zlomek procenta imisního limitu.
Roční koncentrace nepřekročí v ploše obce hodnotu 0,07 ng/m3, to je 7 % limitu.
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Podolí
látka
NO2

PM10

PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v
desetinách µg/m3 (v konkrétním bodě 1,3 % ročního limitu), v případě krátkodobých
hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3 (6 % hodinového limitu v posuzovaném
bodě). Celé území obce bude ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do 0,5 µg/m3 a
hodinových koncentrací do 13 µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše obce hodnotu 1 µg/m3, denní
koncentrace této frakce tuhých látek zde budou do 16 µg/m 3 (to je 32 % imisního limitu).
To se týká pouze východní části obce, kde se bude záměr blížit k zástavbě obce, v převážné
části zástavby obce budou denní koncentrace PM10 do 10 µg/m3.
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,4 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,02 µg/m3, to je zlomek procenta imisního limitu.
Roční koncentrace jsou v setinách ng/m3, v zástavbě obce nepřekročí hodnotu 0,05 ng/m3,
to je 5 % limitu.
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Mohelnice
látka
NO2

PM10

PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v ploše
města v desetinách µg/m3 (nejvyšší hodnota ve vybraných bodech představuje 1,3 %
ročního limitu), v případě krátkodobých hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3
(maximálně 7,8 % hodinového limitu v posuzovaných bodech). Celé území města bude
ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do 0,6 µg/m3 a hodinových koncentrací do 14
µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše města hodnotu 1,2 µg/m3, denní
koncentrace této frakce tuhých látek zde budou do 16 µg/m 3 (to je 32 % imisního limitu).
To se týká pouze jihozápadní části města v blízkosti záměru (v místech, kde je již
v současné době dálnice D35 vedena). V převážné části zástavby města budou denní
koncentrace PM10 do 10 µg/m3.
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,4 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,018 µg/m3, to je zlomek procenta imisního limitu.
Roční koncentrace jsou v setinách ng/m3, v zástavbě obce nepřekročí hodnotu 0,06 ng/m3,
to je 6 % limitu.
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Újezd
látka
NO2

PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)
pyren

výstupy
Očekávané imisní koncentrace se v případě ročních koncentrací budou pohybovat v
desetinách µg/m3 (v konkrétním bodě 0,7 % ročního limitu), v případě krátkodobých
hodinových koncentrací v jednotkách µg/m3 (5 % hodinového limitu v posuzovaném
bodě). Celé území obce bude ležet v pásmu ročních koncentrací NO2 do 0,3 µg/m3 a
hodinových koncentrací do 10 µg/m3.
Roční koncentrace v desetinách µg/m3 nepřekročí v ploše obce hodnotu 0,4 µg/m3 (0,38
µg/m3 ve vybraném referenčním bodě). Denní koncentrace této frakce tuhých látek zde
budou do 7 µg/m3 (to je 14 % imisního limitu), ve středu obce to bude kolem 4 µg/m3.
Roční koncentrace budou v lokalitě v desetinách µg/m3 a v ploše obce nepřekročí hodnotu
0,2 µg/m3.
Pro benzen je stanoven imisní limit pro roční koncentrace. Jejich hodnota v obci bude
nevýznamná, do 0,008 µg/m3, to je zlomek procenta imisního limitu.
Roční koncentrace nepřekročí v ploše obce hodnotu 0,02 ng/m3, to jsou 2 % limitu.
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Obecně kritický je z pohledu dodržení imisních limitů benzo(a)pyren (průměrný roční
limit 1 ng/m3), imisní pozadí se v některých místech, i tam kde dosud doprava po D35
není vedena, blíží imisnímu limitu. V následujícím grafu je znázorněna situace v jižní
části obce Řepová, kde je imisní situace v nově dotčených lokalitách nejvážnější.
Obrázek 6: Závislost imisní koncentrace benzo(a)pyrenu na i ntenzitě dopravy

Vzhledem k vysokému imisnímu pozadí (roční koncentrace benzo(a)pyrenu je 0,91
ng/m3) dojde k překročení imisního limitu při nárůstu intenzity dopravy na 123 %
odhadované intenzity. Uvedené tvrzení je pouze orientační, porovnávány jsou hodnoty
imisního pozadí v období 2010-2014 a očekávané imisní koncentrace benzo(a)pyrenu
v roce 2040. Toto porovnání však ukazuje, že benzo(a)pyren představuje kritickou
znečišťující látku.

N ÁVRH OPATŘENÍ
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění, stanovuje podmínky, za
kterých je nutné pro vydání závazného stanoviska pro nové komunikace uložit
kompenzační opatření (podrobněji viz Rozptylová studie, kap. 8.1). Z těchto podmínek
vyplývá, že pro záměr nemusí být k žádosti o umístění stavby doloženo závazné
stanovisko MŽP, neboť stavba neprochází zastavěným územím města či obce (dle
definice stavebního zákona). Zástavbou města Mohelnice částečně prochází v jižní části
města, zde je však již vedena v trase stávající D35. Investor proto nemusí navrhovat a
realizovat kompenzační opatření.
Je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:
 Záměr odvede velkou část dopravy z intravilánu města (nyní silnice I/35, I/44), kde
se podle pětiletých průměrů pohybují roční koncentrace benzo(a)pyrenu kolem
1,6 ng/m3 (to je o 60 % nad imisním limitem) do území mimo obytnou zástavbu.
V důsledku toho dojde ke snížení objemu emitovaného benzo(a)pyrenu v oblastech
touto látkou nadměrně zatížených.
 Platí, že komunikace prochází v některých úsecích v blízkosti zastavěného území
obce, kde je v současné době překračován imisní limit pro benzo(a)pyren 1 ng/m3
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(SZ část města Mohelnice) a zároveň tam imisní příspěvek dopravy po stávající D35 a
silnici I/44 při předpokládané intenzitě dopravy překročí 1 % ročního imisního
limitu pro benzo(a)pyren, to je 0,01 ng/m3. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že
objem benzo(a)pyrenu emitovaného v obytném území s překračovaným ročním
imisním limitem (celá délka stávající silnice I/44 a D35 vedená intravilánem města –
cca 1,1 km) bude výrazně vyšší, než objem emisí této látky emitované v obytném
území v novém uspořádání dálnice D35 (délka komunikace v obytném území cca 250
m).
Objem emisí benzo(a)pyrenu po stávající trase D35 a I/44 v intravilánu města se
sníží, zatímco nárůst emisí v oblasti kolem trasy dálnice D35 bude vzhledem k délce
tohoto úseku výrazně nižší.

Realizovaná komunikace je tedy „sama sobě“ kompenzačním opatřením v tom
smyslu, že je zohledněn přesun dopravy ze stávající komunikační sítě na novou
pozemní komunikaci.

M ETODIKA
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ (Metodický pokyn
odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií. Příloha č. 1: Metodická
příručka k modelu SYMOS97 – aktualizace 2013), platné od roku 1998 a upravené v roce
2003 podle platné legislativy na verzi 2003.
Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do
výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i
roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním
rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení
hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru i různé
třídy teplotní stability atmosféry.
Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných
ročních koncentrací znečišťujících látek. Pro CO provádí výpočet 8mi hodinových
průměrných koncentrací a pro SO2 a PM10 umožňuje výpočet 24 hodinových
koncentrací. V souladu s platnou legislativou zajišťuje výpočet imisních koncentrací NO2
a PM10. Zpracovatel rozptylové studie je držitelem licence programu SYMOS97v2003,
verze 6.0.

P OROVNÁNÍ VARIANT
V následující tabulce je proveden výpočet imisních koncentrací z dopravy po silnici I/35
ve vzdálenosti 20 m od osy komunikace pro aktivní i nulovou variantu. Porovnání je
provedeno pro situaci u obce Podolí, kde jsou v obou variantách nejvyšší odhady
intenzity dopravy.
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Tabulka 79: Imisní koncentrace ve vzdálenosti 20 m od osy silnice I/35
znečišťující látka

doba
průměrování

NO2

1 hodina
rok
8 hod
24 hodin
rok
rok
rok
rok

CO
PM10
PM2,5
benzen
benzo(a)pyren

jednotka

nulová varianta
(bez realizace
záměru)
12,0
0,70
98,8
29,68
2,54
0,78
0,027
0,084

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
ng/m3

nulová varianta
(s realizací
záměru)
0,53
0,031
4,12
1,27
0,11
0,033
0,0013
0,0038

Imisní situace v okolí stávající silnice I/35 se po realizaci záměru výrazně zlepší, imisní
koncentrace se v důsledku významného snížení dopravy po této komunikaci sníží 20 až
25krát.
V následující tabulce je uvedeno porovnání variant a přiřazeno hodnocení podle
stupnice uvedené v kap. Metodika.
Tabulka 80: Porovnání variant – hodnocení vlivů
č.

vliv

1

klima

2

ovzduší

V1 a V2
komentář
Bez zásadního vlivu, vliv běžný pro
daný typ stavby.
Pro obyvatele podél aktivních
variant se nejedná o významný
negativní vliv, imisní limity jsou
dodrženy.
Odlehčení zátěže pro část obyvatel
Mohelnice, a pro obyvatele podél
nulové
varianty,
kde
dojde
k zásadnímu
snížení
imisních
koncentrací.

vliv
-1
-1

V0
komentář
Vliv běžný pro daný typ stavby.
Negativní
vliv,
ponechání
stávajícího
stavu
povede
k vyššímu zatížení obyvatel
podél nulové varianty a části
obyvatel města Mohelnice.

vliv
0
-2

V porovnání s variantou nulovou je varianta aktivní pozitivním řešením.
Dílčí závěr ke kap. D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima:
Klima: Vliv na klima bude na běžné úrovni daného typu stavby. Vysoké zářezy a násypy se
v trase vyskytují, ale ne v zásadní míře, celkově je možné vliv hodnotit jako nízký.
Ovzduší: Ze škodlivin emitovaných do ovzduší ve výfukových plynech automobilů byly
hodnoceny látky charakteristické pro automobilový provoz – oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
tuhé znečišťující látky a z organických látek benzen a benzo(a)pyren. Na základě výsledků
Rozptylové studie je možné konstatovat, že imisní příspěvky posuzované automobilové
dopravy budou nízké, maximálně na úrovni jednotek procent příslušných imisních limitů.
Nejméně příznivá je situace u denních koncentrací PM10, kde se již současné pozadí blíží
limitní hodnotě.
V Mohelnici a blízkém okolí (Újezd) je již v současné době doprava po dálnici D35
přítomná, záměr zde imisní situaci nezhorší. Naopak, vzhledem k tomu, že trasu
komunikace v její severní části částečně vzdálí od zástavby města Mohelnice, do jisté míry
sníží imisní zátěž části města.
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D.I.3 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A
BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
O BECNÉ VLIVY DOPRAVY
Problematika hluku je zpracována samostatně v rámci přílohy č. 4. Následující kapitola
obsahuje pouze hlavní výstupy. V následující tabulce jsou uvedeny potenciální vlivy
dopravy na hodnocené faktory. V dalších podkapitolách jsou samostatně hodnoceny.
Tabulka 81: Potenciální vlivy dopravy na hlukovou situaci
č.

vliv

charakteristika

1

hluk

2

vibrace

3

radioaktivní a
elektromagnetická záření
světelné
znečištění

Komunikace působí jako liniový zdroj hluku. Výslednou ekvivalentní hladinu
hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:
 projíždějící motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich
kategorie, technický stav a rychlost jízdy atd.),
 technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení v
násypu či zářezu, povrch komunikace),
 okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv
odrazů zvukových vln),
 technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.).
Silniční doprava patří spolu s průmyslem mezi hlavní zdroje vibrací (mechanické
chvění) vně budov. Vibrace jsou na člověka přenášeny převážně z pevných
konstrukcí.
Silniční doprava není obecně zdrojem nadměrného radioaktivního záření, tento
vliv není dále hodnocen.

4

Provoz na silničních komunikacích je zdrojem světelného znečištění ze dvou
zdrojů:
 osvětlení komunikace, nebo dílčích objektů
 světelné reflektory automobilů

Použité hygienické limity v zájmovém území
Pro hluk emitovaný provozem na posuzované dálnici D35 jsou použity hygienické
limity:
chráněný venkovní prostor staveb:

denní doba 6.00 – 22.00
noční doba 22.00 – 6.00

LAeq, 16 hod = 60 dB
LAeq, 8 hod = 50 dB

chráněný venkovní prostor:

denní doba 6.00 – 22.00
noční doba 22.00 – 6.00

LAeq, 16 hod = 60 dB
LAeq, 8 hod = 60 dB

Pro hluk emitovaný provozem na stávajících komunikacích I. a II. třídy byly použity pro
výpočtové období roku 2030 a 2040 hygienické limity:
chráněný venkovní prostor staveb:

denní doba 6.00 – 22.00
noční doba 22.00 – 6.00

LAeq, 16 hod = 60 dB
LAeq, 8 hod = 50 dB

chráněný venkovní prostor:

denní doba 6.00 – 22.00
noční doba 22.00 – 6.00

LAeq, 16 hod = 60 dB
LAeq, 8 hod = 60 dB

Pro hluk emitovaný provozem na komunikacích III. třídy a místních komunikacích byly
použity hygienické limity:
chráněný venkovní prostor staveb:
EVERNIA s.r.o.
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noční doba 22.00 – 6.00

LAeq, 8 hod = 45 dB

denní doba 6.00 – 22.00
noční doba 22.00 – 6.00

LAeq, 16 hod = 55 dB
LAeq, 8 hod = 55 dB

H ODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
D.I.3.1 H LUK
V následujícím textu jsou pro jednotlivé lokality uvedeny pouze základní výstupy. Ke
každé obytné lokalitě je uveden stav 2030 a 2040:
 vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku (A) v bodech výpočtu rok 2030 –
stav 0 a stav A,
 vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku (A) v bodech výpočtu rok 2040 –
stav 0, A, B.
Tabulka 82: Přehled hodnocených stavů
rok
2030
2040

stav
0
A
0
A
B

popis
D35 není realizována, D43 není realizována.
D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 není realizována.
D35 není realizována, D43 není realizována.
D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 není realizována.
D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 je realizována v úseku Troubsko –
Staré Město.

Hlukové mapy viz Akustická studie.
Vysvětlivky:
55,9
61,5
-2,7
7,2

Hodnota LAeq,T překračuje hygienický limit pro denní dobu LAeq, 16 h = 60 dB nebo pro noční dobu LAeq, 8 h =
50 dB.
Hodnota LAeq,T překračuje hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou zátěž pro denní dobu LAeq, 16 h =
70 dB nebo pro noční dobu LAeq, 8 h = 60 dB.
Snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve variantě V1 oproti variantě V0 o více jak 1 dB v denní
nebo noční době (stav A i B) a při porovnání varianty V1 ve stavu A a B.
Navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve variantě V1 oproti stavu 0 o více jak 1 dB, LAeq,T však
nepřekračuje hygienický limit pro denní dobu LAeq, 16 h = 60 dB nebo pro noční dobu LAeq, 8 h = 50 dB (stav A
i B) a při porovnání varianty V1 ve stavu A a B.
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Tabulka 83:
Porovnání
ekvivalentních
hladina
akustického
tlaku v bodech
výpočtu (dB)
pro rok 2030 a
2040
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Z uvedených výpočtů vyplývají následující závěry:
Rok 2030 – Varianta V0
Při zachování stávajícího stavu silniční sítě jsou překračovány hygienické limity v denní
době LAeq,16h = 60 dB i noční době LAeq,8h = 50 dB:
 Na průtahu silnice II/368 Starým Městem (očekávané LAeq,T (dB) v denní době mezi
58,9 až 65,9 dB a v noční době 52,0 až 58,4 dB).
 U zástavby v Moravské Třebové a v Linharticích (očekávané LAeq,T (dB) v denní době
mezi 60,2 až 70,8 dB, v noční době mezi 54,7 až 65,3 dB).
 U zástavby obce Gruna – zde je nejvíce ovlivněn dům čp. 60, který se nachází v těsné
blízkosti komunikace (do 10 m). U tohoto objektu je v denní době LAeq,16h = 73,1 dB a
v noční době LAeq,8h = 67,6 dB.
 U zástavby obce Žipotín a Studená Loučka – u staveb situované nejblíže ke
komunikaci I/35 se v denní době pohybují LAeq,T (dB) mezi 58,5 až 68,6 dB a v noční
době mezi 53,0 až 63,1 dB.
 V okolí silnice I/35, I/44 a D35 v Mohelnici, na severním okraji města v části Podolí a
u zástavby rodinných domů – ulice Wolkerova a Sportovní se pohybují LAeq,T (dB)
v denní době mezi 51,6 až 66,4 dB a v noční době mezi 46,1 až 61,3 dB (obdobně
lokalita Horní a Dolní Krčmy).
 V obci Krchleby ekvivalentní hladiny akustického tlaku dosahují hodnot v denní době
až 58,7 dB a v noční době 50,5 dB, v obci Řepová ekvivalentní hladiny akustického
tlaku dosahují hodnot v denní době až 57,3 dB a v noční době 50,0 dB, v Mírově se
očekává ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 59,1 dB a v noci 51,7 dB.
V obci Křemačov pak nejvyšší hladiny akustického tlaku v denní době jsou 56,2 dB a
v noci 48,9 dB.
Z výše uvedeného je patrné, že akustická situace při zachování stávajícího rozsahu silniční
sítě je v okolí silnic I. a II. třídy ve sledovaném území z hlediska ochrany veřejného zdraví
před hlukem nevyhovující.
Rok 2030 – Stav A (varianta V1 a V2)
 Vybudováním dálnice dojde ke snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/35 mezi
Moravskou Třebovou a Mohelnicí. K poklesu dopravy dojde i na komunikaci II/368
mezi Starým Městem a Moravskou Třebovou.
 Ve Starém Městě se akustická situace oproti variantě 0 výrazněji nezmění.
 V okolí stávající silnice I/35 ve sledovaném úseku Moravská Třebová – Mohelnice
výrazně poklesne intenzita dopravy a tím i hluk emitovaný provozem na této
komunikaci. V Moravské Třebové se v okolí stávající silnice I/35 sníží mezi 7,9 až 13,1
dB v denní době a v noční době mezi 8,8 až 13,9 dB.
 U okrajové zástavby obce Gruna dojde rovněž k výraznému snížení hlučnosti po
realizaci dálnice D35 a to mezi 9 až 11 dB (kromě č. p. 60 bude dodržen hygienický
limit).
 Na západním okraji Mohelnice dojde k poklesu hluku u zástavby o 1,5 až 13 dB.
 Na severním okraji města v části Podolí a u zástavby rodinných domů – ulice
Wolkerova a Sportovní se ekvivalentní hladiny akustického tlaku očekávají 50,6 až
59,0 dB v denní době a 44,2 až 51,7 dB v noční době. Hygienický limit bude překročen
pouze v noční době do 2 dB.
 V lokalitě Horní Krčmy se po realizaci dálnice D35 včetně rekonstrukce již
provozovaného úseku této komunikace v Mohelnici sníží hluk cca o 6 dB.
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 V okolí trasy záměru bude hlukem z provozu na této komunikaci ovlivněna zástavba
v obcích Dětřichov, Starý a Nový Maletín, Javoří, Krchleby, Řepov, Mírov a Křemačov.
V těchto obcích dojde k nárůstu hlučnosti až o 19 dB. Přes takto významný nárůst
hlučnosti budou všude dodrženy požadované hygienické limity pro denní dobu
LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB (viz následující tabulka).
Z výše uvedeného je patrné, že se akustická situace po realizaci záměru výrazně změní. V
okolí dálnice dojde k nárůstu hlučnosti vlivem nové komunikace a v obci Krchleby i vlivem
zvýšení dopravy na silnici III/31519, která bude přivaděčem k dálnici a prochází obcí.
Hygienický limit bude dodržen. Pouze v místech, kde je i další komunikace a hluk z této
komunikace nelze eliminovat z důvodu nemožnosti umístění protihlukových clon může
docházet zejména v noční době k mírnému překročení hygienického limitu L Aeq,8h = 50 dB.
Naopak v okolí stávající silnice I/35 a D35 v Mohelnici dojde po realizaci dálnice D35
včetně navržených protihlukových clon ke snížení hlučnosti.
Rok 2040 – Stav 0
 Při zachování stávajícího stavu silniční sítě dojde oproti roku 2030 k dalšímu nárůstu
hlučnosti v okolí pozemních komunikací, a to vlivem zvýšení dopravy. S ohledem na
předpoklad vývoje motorové parku a snižování emisí hluku u automobilů bude nárůst
hlučnosti klesat s obnovou vozového parku. Očekávaný nárůst hlučnosti je do 1 dB.
 Ve Starém Městě, v okolí silnice I/35 (Gruna, Žipotín, Studená Loučka), I/44 a D35
v Mohelnici budou překročeny hygienické limity pro denní i noční dobu.
 V obcích v okolí záměru budou hygienické limity vesměs dodrženy.
Z výše uvedeného je patrné, že akustická situace při zachování stávajícího rozsahu silniční
sítě je v okolí silnic I. a II. třídy ve sledovaném území z hlediska ochrany veřejného zdraví
před hlukem nevyhovující.
Rok 2040 – stav A (varianta V1 a V2)
 Dojde
k nárůstu hlučnosti způsobeným nárůstem dopravy na sledovaných
komunikacích oproti roku 2030 okolo 1 dB.
 U většiny staveb v okolí I/35 (kromě domu v obci Gruna č. p. 60) bude dodržen
hygienický limit.
 Na západním okraji Mohelnice se situace oproti roku 2030 výrazně nezmění.
Rok 2040 – stav B
 D43 mezi MÚK Staré Město a stávající silnicí I/35 zvýší hlučnost ve svém okolí, ale
výrazně sníží dopravu na stávající silnici I/35. Na dálnici D35 se v úseku mezi MÚK
Staré Město a Mohelnicí mírně zvýší v tomto stavu dopravní zátěž, což se projeví
především v okolí Mohelnice.
 V okolí stávající silnice I/35 bude docházet u nejbližší zástavby (východní okraj ul.
Horní, severní část obce Linhartice) k překročení hygienických limitů, pokles oproti
V0 je okolo 8 dB.
 V obci Gruna (kromě č. p. 60), Žipotín a Studená Loučka bude hygienický limit
dodržen.
 Na západním okraji Mohelnice bude dodržen hygienický limit (mírné překročení
v noční době do 2,5 dB).
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 V okolí záměru budou hygienické limity dodrženy (kromě nejbližší zástavby v obci
Krchleby).
Tabulka 84: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v obcích dotčených záměrem (rok
2030 a 2040 ve stavech A a B)
2030 – stav A
2040 – stav A
2040 – stav B
obec
den (dB)
noc (dB)
den (dB)
noc
den (dB)
noc
Dětřichov
38,0 - 40,6
30,3 - 34,7
36,0 - 41,1
28,0 - 35,6
37,5 - 49,1
30,7 - 43,0
Maletín
37,0 - 49,8
31,1 - 43,5
37,6 - 50,4
32,0 - 44,5
38,5 - 51,5
32,8 - 45,7
Javoří
44,6 - 45,5
38,3 - 36,8
44,9 - 46,1
38,0 - 39,3
45,5 - 46,5
39,1 - 39,9
Krchleby
39,1 - 58,8
32,7 - 51,0
39,6 - 59,9
33,9 - 52,9
39,9 - 60,6
34,1 - 52,6
Řepová
46,2 - 54,1
40,2 - 46,7
46,2 - 58,9
40,5 - 51,0
46,5 - 57,3
40,7 - 49,6
Mírov
54,5 - 57,6
46,4 - 48,8
54,8 - 57,9
46,9 - 49,1
53,3 - 55,7
45,6 - 46,6
Křemačov
48,3 - 55,9
42,2 - 47,4
48,6 - 56,3
42,8 - 48,0
51,5 - 56,7
43,0 - 48,3
pozn.: Krchleby – vliv III/315149 a III/31521. Řepová – vliv III/31521, III/31522, Mírov – vliv III/31522,
Křemačov – vliv III/31521

Tabulka 85: Celkový počet ovlivněných staveb v jednotlivých stavech
denní doba
noční doba
45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 >65
Rok 2030
V0
77
272
220
106
53
2
189
339
203
70
35
3
V1
352
245
96
24
0
0
385
233
58
19
0
0
Rok 2040
V0
235
337
168
60
37
2
235
318
163
53
17
3
VA (V1) 403
259
98
10
0
0
464
191
58
8
0
0
VB
294
280
99
11
0
0
317
233
60
10
0
0
stav
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Graf 1: Ovlivněné stavby provozem na komunikacích – denní doba

Graf 2: Ovlivněné stavby provozem na komunikacích – noční doba
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D.I.3.2 V IBRACE
Vliv vibrací na sledované objekty závisí zejména na intenzitě zdroje vibrací, vzdálenosti
od zdroje a vlastnostech prostředí z hlediska šíření vibrací. Nejvýraznějším zdrojem
vibrací je těžká automobilová doprava. Vibrace mají zejména negativní vliv na
konstrukci zasažených staveb a nedosahují hodnot, které by mohly poškodit lidské
zdraví. Negativní vliv na stavby se týká ovšem vzdálenosti několika metrů od okraje
komunikace. Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních vozidel je pro jejich hodnocení
důležitý i typ geologického podloží a především konstrukce a statika dotčené budovy.
Zejména staré budovy nebo sakrální stavby bez železobetonového věnce jsou
působením vibrací výrazně poškozovány.
Vzhledem k vedení trasy mimo přímý kontakt s obytnou zástavbou se nepředpokládá
významný vliv vibrací.

D.I.3.3 R ADIOAKTIVNÍ A ELEKTROMAGNETICKÁ ZÁŘENÍ
Při stavbě ani při provozu záměru nebude emitováno žádné radioaktivní nebo
elektromagnetické záření. Během provozu samozřejmě nelze vyloučit přepravu
radioaktivních materiálů. Doprava radioaktivních materiálů podléhá zvláštním
předpisům, které řeší jak vlastní přepravu, tak opatření při případné havárii.

D.I.3.4 S VĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Provoz na silničních komunikacích je zdrojem světelného znečištění ze dvou zdrojů:
a) Osvětlení komunikace, nebo dílčích objektů – s trvalým nočním osvětlením
komunikace se nepočítá.
b) Světelné reflektory automobilů – vliv nočního osvětlení krajiny reflektory aut je
průvodním jevem každé pozemní komunikace. Významný je pouze tehdy, pokud
osvětlení zasahuje určitou citlivou část území. Tím může být obytná zástavba nebo
přírodní rezervace s citlivými druhy (např. někteří ptáci). V blízkosti zástavby obcí
jsou navrženy protihlukové stěny, které současně pohlcují i světelné znečištění.
Přírodní citlivé lokality se v okolí trasy nevyskytují.
Žádné významné vlivy biologických a dalších fyzikálních faktorů nejsou známy.

N ÁVRH OPATŘENÍ
Protože na několika místech v okolí záměru bude docházet k překročení hygienických
limitů pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,16h = 50 dB, jsou navržena
protihluková opatření a to ve formě protihlukových clon. Jedná se o úsek u obce Řepová,
Křemačov a Horní a Dolní Krčmy (viz následující tabulka). Požadavky na vlastnosti
navržených PHC viz Akustická studie.
Tabulka 86: Opatření ke zmírnění negativních vlivů hlukové zátěže na obyvatelstvo
označení
PHC 1

km
102,596 103,231

umístění
Vlevo
(most)

výška/délka
3 m/635 m

materiál
Absorpční PHC

účinnost PHC
2,5 - 5,5 dB

PHC 2

104,686 105,441
106,880 –

Vpravo

4 m/755 m

Absorpční PHC

3,0 - 5,0 dB

Vlevo

4 m/150 m

Absorpční PHC

PHC 3
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107,030
PHC 4
PHC 5
PHC 6

107,672 108,552
108,000 109,100
Podél stávající
komunikace I/35

Vlevo
Vpravo
Vpravo od
okružní
křižovatky
směrem k
ČSPH

5 m /880 m

Absorpční PHC oboustranně
5 m/1100 m Absorpční PHC oboustranně
3 m/270 m
Absorpční PHC

1,7 - 5,3 dB
2,5 - 9,7 dB

stávající
I/35
Vliv MK
Vliv II/644
a II/635

Obrázek 7: Umístění PHC v Mohelnici v oblasti Dolní a Horní Krčmy

M ETODIKA
Pro kvantifikaci stavu akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru byl použit výpočtový program Cadna A verze 4.6.153.
Cadna je softwarový program pro predikci a hodnocení hluku způsobeného silničním a
železničním provozem, obchodními firmami a průmyslovými závody. Program
umožňuje hodnocení hlukových imisí v souladu s národními a mezinárodními předpisy
včetně výpočtové metody užívané v České republice a výpočtových metod
doporučovaných směrnicí Parlamentu a rady ES 2002/49/EC, o hodnocení a řízení
hluku v životním prostředí. Digitální model pro situaci zájmového území byl vytvořen ve
výše uvedeném výpočtovém programu s implementovanou českou výpočtovou
metodikou. Tento způsob zaručuje dosažení výsledků respektujících specifické emisní
kvality vozidlového parku na území České republiky. Výpočty jsou provedeny v souladu
s ČSN ISO1996-2.
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Prezentace výsledků. Předkládaná akustická studie je zpracována na úrovni studie.
Výsledky výpočtů jsou prezentovány hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v bodech výpočtu a jsou uvedeny v tabulkové formě pro denní a noční dobu a grafickými
výstupy ve formě hlukových map rovněž pro denní a noční dobu. Hluková mapa
zobrazuje vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku plošně dle
jednotlivých definovaných pásem.

P OROVNÁNÍ VARIANT
Při realizaci V1/V2 dojde v okolí V0 k výraznému snížení hlučnosti. Ve variantě V0
dochází u nejbližší zástavby k výraznému překročení hygienických limitů s korekcí pro
starou hlukovou zátěž v denní době LAeq,16h = 70 dB a v noční době LAeq,16h = 60 dB. Ve
variantě V1 dojde v okolí V0 k poklesu ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní
době mezi 8 až 13 dB a v noci mezi 9 až 14 dB a pouze u zástavby situované v těsné
blízkosti této komunikace bude překročen hygienický limit pro denní dobu L Aeq,16h = 60
dB a pro noční dobu LAeq,16h = 50 dB. Hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou
zátěž bude dodržen v celém sledovaném úseku.
V následující tabulce je uvedeno porovnání variant a přiřazeno hodnocení podle
stupnice uvedené v kap. Metodika.
Tabulka 87: Porovnání variant – hodnocení vlivů
č.

vliv

V1 a V2
komentář
Vliv na obyvatele podél aktivních
variant je možné hodnotit jako
nízký, s navrženými PHC budou
dodrženy hygienické limity.

vliv
-1

1

hluk

2

vibrace

Bez vlivu.

0

3
4

záření
světelné
znečištění

Bez vlivu.
Vliv nízký.

0
-1

V0
komentář
Ponecháním současného stavu
bude docházet k postupnému
zhoršení situace pro obyvatele,
Moravské Třebové, Mohelnice a
obcí Gruna a Žipotín.
Vliv nízký, patrný pouze
v místech průchodu silnice
obcemi v těsném sousedství
domů.
Bez vlivu.
Vliv nízký.

vliv
-2

-1

0
-1

V porovnání s variantou nulovou je varianta aktivní pozitivním řešením pro obyvatele
části města Mohelnice a pro obyvatele v blízkosti nulové varianty (Moravská Třebová,
Gruna, Žipotín, Studená Loučka). Pro obyvatele v blízkosti aktivní varianty se nejedná o
významný negativní vliv, trasa je vedena v převážné většině mimo zastavěné území a
obcím se pouze přibližuje. Při realizaci navržených opatření budou dodrženy platné
hygienické limity.
Dílčí závěr kapitoly D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci:
Akustická situace se po realizaci záměru v zájmovém území výrazně změní. V okolí záměru
dojde k nárůstu hlučnosti vlivem nové komunikace a v obci Krchleby i vlivem zvýšení
dopravy na silnici III/31519, která bude přivaděčem k dálnici a prochází obcí. Hluk
emitovaný provozem na dálnici bude eliminován protihlukovými clonami a nepřekročí
hygienický limit pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB. Pouze v
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místech, kde akustickou situaci ovlivňuje i další komunikace a hluk z této komunikace nelze
eliminovat z důvodu nemožnosti umístění protihlukových clon, může docházet zejména v
noční době k mírnému překročení hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB.
Naopak v okolí stávající silnice I/35 a D35 v Mohelnici dojde po realizaci záměru včetně
navržených protihlukových clon ke snížení hlučnosti. Akustická situace se po realizaci
záměru včetně přivaděče na I/35 v zájmovém území výrazněji nezmění oproti stavu A,
pouze v okolí přivaděče dojde k navýšení hlučnosti a to až o 8 dB, hygienický limit pro
denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,16h = 50 dB bude dodržen.
Porovnání variant: V porovnání s variantou nulovou je varianta aktivní pozitivním
řešením pro obyvatele části města Mohelnice a pro obyvatele v blízkosti nulové varianty.
Pro obyvatele v blízkosti aktivní varianty se nejedná o významný negativní vliv, trasa je
vedena v převážné většině mimo zastavěné území a obcím se pouze přibližuje. Při realizaci
navržených opatření budou dodrženy platné hygienické limity.

D.I.4 VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
O BECNÉ VLIVY DOPRAVY
V následující tabulce jsou uvedeny potenciální vlivy dopravy na povrchové vody.
V dalších podkapitolách jsou samostatně hodnoceny.
Tabulka 88: Potenciální vlivy dopravy na povrchové a podzemní vody
č.
1

vliv
vlivy na hydrologické
charakteristiky

2

vlivy na jakost vod

3

úpravy povrchových
toků
vlivy na vodní zdroje

4

charakteristika
Silniční komunikace může ovlivnit hydrologický režim řadou způsobů,
např. krátkodobým zvýšením průtoků v povrchových tocích v důsledku
zvýšeného povrchového odtoku z vozovek, změnou rozlohy zátopových
území, zásahy do melioračních řadů, tvorbou podmáčených míst, změnou
proudění podpovrchových vod v důsledku změny reliéfových poměrů
vybudováním zemního tělesa silnice.
Z hlediska podzemních vod může výstavba silničního tělesa obecně
způsobovat změny hladiny podzemní vody v závislosti na
hydrogeologických podmínkách a technickém řešení (zářezy, náspy).
Změna především chemických charakteristik v důsledku jednak provozu a
zimní údržby vozovek, jednak při případných haváriích.
Hydrotechnické zásahy do toků, tvorba přeložek, úprava koryta aj.
Možné ovlivnění kvality nebo vydatnosti vodních zdrojů vlivem výstavby a
provozu komunikace.

Odvodnění komunikace
Klíčovým vstupním podkladem pro hodnocení vlivu srážkových vod z komunikace na
vodní toky je navržený způsob odvodnění. Systém odvodnění záměru je v celé délce
řešen svedením srážkových vod ze zpevněných ploch do kanalizace a následně jejich
zadržením v havarijních zařízeních. Voda ze svahů a z extravilánu by neměla být
sváděna do kanalizace. Z havarijních zařízení je voda přes retenční nádrže svedena do
příslušné vodoteče, která v daném místě kříží navrhovanou komunikaci. Zásady návrhu
odvodnění komunikace musí být dle TP 83 Odvodnění pozemních komunikací.
Návrhový déšť je pro t=15 min, n=2. Tyto vstupní parametry musí být v dalším stupni
PD projednány s příslušnými orgány státní správy (OŽP, správce toku a povodí).

EVERNIA s.r.o.

strana 184

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

V následující tabulce je přehled recipientů, do kterých budou odváděny srážkové vody z
komunikace. Uvedena jsou vždy čísla odvodňovaných úseků, jejich délka, plocha
vozovek a orientační návrhový průtok (uvažován byl 15-minutový déšť s p=2 dle Trupla
pro stanici Litovel). Dále je uveden orientační požadovaný objem retenční nádrže.
Retenční nádrž je doporučena zemní otevřená nebo podzemní, popř. trubní retence.
Schématické návrhy jednotlivých typů nádrží jsou uvedeny v kapitole H.II Grafické
přílohy. Uvedeny jsou následující obrázky:
 obrázek 1: Podzemní retenční nádrž s ORL,
 obrázek 2: Otevřená zemní nádrž,
 obrázek 3: Otevřená zemní nádrž – vzorový řez,
 obrázek 4: Otevřená zemní nádrž – DUN,
 obrázek 5: Otevřená zemní nádrž – DUN s koalescenčním odlučovačem ropných látek.
Navržené jsou dva typy nádrží (RN):
1) Podzemní retenční nádrže bývají navrženy prefabrikované montované
železobetonové nádrže sestavované z U-dílů, stropních desek, šachtových nástaveb,
vík a poklopů. Díly jsou vyráběny z betonu C 35/45 XF4, mají typovou statiku a
továrně dozorovanou kvalitu. Montovaný systém nádrží využívá patentované spoje, je
zaručeně nepropustný a lze ho užít i při vysoké hladině podzemní vody. Vybaveny
jsou poklopy z kompozitních materiálů – pro třídu zatížení D400, se zámkem,
odvětrané a s výstupy pro obojživelníky. V RN jsou k regulaci odtoku osazeny
nerezové vírové ventily. Objekt havarijního zařízení je umístěn buď před RN jako
plnoprůtokový nebo za RN navržený na regulovaný odtok (obr. č. 1). Bezpečnostní
přeliv je potom opatřen nornou stěnou.
2) Zemní retenční nádrže bývají navrženy jako částečně hloubené, částečně nasypané,
suché – bez stálého nadržení vody nebo se stálým nadržením (obr. č. 2). Dno a svahy
retenční nádrže mohou být opevněny pouze ohumusováním a osetím s protierozními
prvky (obr. č. 3). V případě, že by podle geologického průzkumu byla zastižena HPV
nad úrovní dna nádrže, je nutno opevnění dna a svahů provést tak, aby se zabránilo
plnění nádrže touto vodou a jejímu vztlaku. V tomto případě se zemní nádrž provádí
jako těsněná s opevněním záhozem z lomového kamene. Vybavením otevřené RN je
vtokový objekt a sdružený funkční objekt s česlemi, regulačním uzávěrem a
bezpečnostním přelivem. V zátopě se navrhuje odvodňovací žlab. Pro přístup do
zátopy se navrhuje rampa, která umožňuje sjezd do nádrže a částečný pojezd dna,
která bývá tvořena silničními panely šířky 3 m. Zemní nádrž bývá s ohledem na
požadavky provozovatele komunikace s obslužnou komunikací kolem nádrže s
oplocením, na příjezdu k nádrži jsou pro vjezd obsluhy zřízena vrata. V případě
zemních nádrží je havarijní zařízení navrhováno plnoprůtokové a je předsazeno před
zemní nádrž (viz obr. č. 4 nebo obr. č. 5).
Typ retenční nádrže a její detailní umístění je třeba v dalším stupni PD upřesnit na
základě morfologických, majetkoprávních a dalších poměrů.
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Rozdělení stavby na úseky odvodnění
číslo úseku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

km D35

(89,7) 91,1
92.12
94.29
94.55
96.10
96.90
97.80
98.85
101.30
103.10
105.64
105.64
107.50
108.15
108.40
109.15
I/44

92.12
93.19
94.55
96.10
96.90
97.80
98.85
101.30
103.10
105.64
106.27
107.50
108.15
108.40
109.15
110.00

dl. úseku
(km)
1.02
1.07
0.26
1.55
0.80
0.90
1.05
2.45
1.80
2.54
1.86
0.65
0.25
0.75
0.85
0.96

pozn.

část MÚK Staré Město-východ

část MÚK Maletín
část MÚK Maletín

část MÚK Mohelnice - sever
část MÚK Mohelnice - sever

úsek od MÚK Mohelnice -křížení s
tokem ID 10195647

zp. plocha
(ha)

0.558
0.195
0.075
0.225
0.255

1.967
1.958
0.476
2.837
1.464
1.647
2.001
4.563
3.294
4.648
1.080
4.484
2.270
0.458
1.373
1.555

185.9
185.0
45.0
268.0
138.3
155.6
189.1
431.2
311.3
439.3
102.1
423.7
214.5
43.2
129.7
147.0

min. Vk
objem
Vr (m3)
kalojemu
3
DUN (m )
součást navazující stavby
25.0
19.0
312
5.0
5.0
80
40.0
27.0
440
20.0
14.0
229
20.0
16.0
267
25.0
19.0
321
65.0
44.0
707
45.0
32.0
515
65.0
44.0
721
10.0
11.0
134
60.0
43.0
706
30.0
22.0
359
5.0
5.0
76
20.0
13.0
212
součást navazující stavby

0.288

1.450

137.0

20.0

nezp.
red. plocha
plocha (ha)
(ha)

2.421
2.407
0.585
3.487
1.800
2.025
2.446
5.597
4.050
5.715
1.350
5.535
2.813
0.563
1.688
1.912

0.306
0.321
0.078
0.465
0.240
0.270
0.436
0.857
0.540
0.762

1.776

Qn (l/s)

Qo (l/s)

14.0

226

recipient

ID toku

správce

LP Třebařovského potoka
Bílý potok
PP Mírovky č.14
PP Mírovky č.14
LP PP Mírovky č.16
PP Jahodné č.3
PP Jahodné č.3
Míroveček
Řepovský potok
Mírovka
Mírovka
Podolský potok
Podolský potok
Podolský potok
Podolský potok
Třebůvka

10190999
10188734
10191881
10191881
10391222
10193633
10193633
10198341
10195159
10100291
10100291
10195394
10195394
10195394
10195394
10100070

Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Lesy ČR,s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.

PP Květínského potoka

10195647 Povodí Moravy, s.p.
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H ODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
D.I.4.1 V LIVY NA POVRCHOVÉ VODY
Varianta V0
Nerealizací záměru dojde k zachování stávajících odtokových charakteristik v daném
území. Odvodnění nulové varianty je řešeno příkopy podél silnic a přímým vsakováním
do vodotečí, bez havarijních zařízení. Toto řešení je nevhodné z hlediska možné
kontaminace. Vlivem narůstajících intenzit dopravy poroste riziko kontaminace
povrchových vod, zejména úkapy olejů, ropných látek nebo riziko havárií. Z hlediska
vlivů na jakost povrchových vod je nulová varianta jednoznačně horším řešením.
Varianta V1
Vlivy na hydrologické charakteristiky
U srážkových vod z vozovky odváděných odvodňovacím systémem komunikace hrozí
riziko skokového zvýšení průtoků v navazujících vodotečích při intenzivním dešti. To je
v rámci záměru eliminováno zařazením záchytných nádrží před vlastním vyústěním vod
do recipientu. Tyto nádrže plní současně i roli ochrany povrchových toků při havarijním
znečištění. Seznam viz tabulka v části Návrh opatření.
K tvorbě podmáčených míst může docházet v těch místech, kde těleso komunikace
přehradí přirozený odtok povrchových nebo mělce podpovrchových vod, aniž by tato
skutečnost byla kompenzována technickými opatřeními (odvodňovací příkopy,
propustky apod.). Tato technická opatření proto musí být specifikována v projektové
dokumentaci.
Vlivy na jakost povrchových vod
Voda odtékající z povrchu vozovky obsahuje řadu kontaminantů, které mohou mít vliv
na jakost povrchových vod. V zásadě však rozlišujeme dva základní druhy kontaminace
povrchových vod – kontaminace vlivem běžného provozu (A) a kontaminace při
haváriích (B).
A. Kontaminace vlivem běžného provozu
V tomto případě jsou zdrojem znečištění srážkové vody odtékající z komunikace, které
se vlivem kontaktu s jejím povrchem kontaminují chemickými látkami vznikajícími
údržbou a provozem na komunikaci. Z hlediska možných ochranných opatření, která by
měla zamezit kontaminaci recipientu, je vhodné se zaměřit na tři základní skupiny
kontaminantů: (i) nerozpuštěné látky, (ii) ropné látky, (iii) chloridy.
(i) Nerozpuštěné látky
Jedná se zejména o prach z komunikace, který je obohacen o pevné částice z výfukových
plynů (saze, těžké kovy), částice z otěrů pneumatik, odloupnuté části ochranných nátěrů,
koroze kovových dílů automobilů, svodidel a kovových stavebních konstrukcí
komunikace. Na tyto částice je nasorbováno mnoho druhů organických látek, které
vznikají při spalovacím procesu pohonných hmot, přičemž řadu z nich můžeme
považovat za významné kontaminanty životního prostředí (polycyklické aromatické
uhlovodíky a těžké kovy).
Podstatná je zde ale skutečnost, že tyto látky mohou být před vstupem do vodních
ekosystémů z velké části odstraněny sedimentací v sedimentačních nádržích, což se
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obecně děje na dálnicích a rychlostních silnicích při odvodu srážkových vod
samostatnou kanalizací, jako je tomu v případě záměru.
(ii) Ropné látky
Jedná se zejména o úkapy provozních kapalin a pohonných hmot při provozu
motorových vozidel. Množství tohoto znečištění je přímo závislé na stáří a technickém
stavu vozidel. Vzhledem k rychlé obměně vozového parku v posledních letech se
množství ropného znečištění stále snižuje. Na dálnicích je záchyt těchto látek obvykle
řešen pomocí norných stěn v sedimentačních nádržích, kde se ropné látky zadrží a
vzhledem k tomu, že plavou na hladině, jsou dále odstraněny. V místech kde je potřeba
dosahovat vyšší čistoty, lze zařadit sorpční stupeň.
V rámci záměru je odvodnění řešeno pomocí kanalizace a jejího svedení do havarijních
zařízení. Zde dochází k záchytu ropných látek a tím i k ochraně recipientu.
(iii) Chloridy
Průmyslový chlorid sodný je používán při zimní údržbě vozovky k zamezení náledí. Jeho
aplikace má pro sjízdnost silnic a bezpečnost provozu zásadní význam a přes četné
experimenty nebylo dosud nalezeno jiné činidlo, které by na technicky a ekonomicky
přijatelné úrovni bylo schopno plnit tuto rozmrazovací funkci. Chlorid sodný je
rozpustná sůl, a protože neexistuje reálný technologický proces, který by byl schopen
tyto vody čistit od chloridů za přijatelné ekonomické náklady, dostává se tato
rozpuštěná sůl do vodoteče. Jedná se o přirozený aniont přítomný ve všech povrchových
i podzemních vodách, proto rizikem pro vodní toky není jeho samotná přítomnost, ale
překročení únosné koncentrace.
Výpočet vlivu chemických rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na recipient je
uveden v následujícím boxu.
B. Kontaminace vlivem havárie
Kontaminace vod při havárii může mít pro vodní ekosystémy daleko vážnější dopady,
než chronická kontaminace při běžném provozu. V případě centrálního odvodnění
komunikace jsou základním technickým opatřením sedimentační nádrže, které svým
uspořádáním dovolují sanační zásahy. Při koncepci vsakování vody nehrozí většinou pro
povrchové toky výrazné riziko, kritická jsou pouze místa v blízkosti křížení vodních
toků. Chemická látka se vsakuje do půdy a místo je lokálně sanováno. V tomto případě
ale může dojít k ohrožení podzemních vod.
Odvodnění záměru je řešeno pomocí kanalizace a jejího svedení do havarijních zařízení
a retenčních nádrží. V případě havárie s únikem ropných látek tedy dojde primárně
k jejich zachycení v havarijním zařízení. Je třeba zdůraznit, že ochrana povrchových vod
na nové komunikaci bude na mnohem vyšší úrovni, než je tomu u nulové varianty.
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Box 5: Výpočet vlivu chemických rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na
recipient

Posouzení ovlivnění recipientu byla zvažována z hlediska nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., o dostatečné vodnosti toku a
schopnosti recipientu naředit slanou vodu ze zimní údržby silnice na povolenou úroveň.
Recipient je zde posuzován z hlediska koncentrací solí ze zimní údržby, aby tento byl schopen
vodu ze silnice bez potíží pojmout – a to jak do kvality, tak do kvantity. Výpočet byl proveden
bilanční metodou dle TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací.
Podklady nutné pro výpočet:
1) Údaje o stávajících dlouhodobých koncentracích Cl- v toku – uvažována je průměrná hodnota
10 mg/l.
2) Údaje o průtocích v recipientu – Qa (l/s) a H (mm) – odvozeno analogicky.
3) Údaje o množství aplikované chemické rozmrazovací látce na vozovce – pro naše klimatické
pásmo lze počítat s hodnotou 0,6 kg/m2.
4) Posypový materiál – je předpokládáno použití materiálu s hlavním podílem NaCl.
Procentuální podíl Cl- iontů je zde cca 60 hmotnostních procent. Proto se uvažuje
s přepočtovým koeficientem kCl- = 0,6. Tento koeficient je dostatečně přesný i při větším
podílu CaCl2 (zde je hmotnostní podíl Cl- iontů 63 %).
S ohledem na neznalost dlouhodobé koncentrace Cl- ve vodních tocích byla stanovena výsledná
koncentrace chloridů v recipientu pomocí směšovací rovnice s uvažováním průměrné hodnoty
10 mg/l v recipientu. Výsledná koncentrace závisí na koncentraci chloridů ve vodě odteklé
z úseku silnice.
Směšovací rovnice:

Výpočet je uvedený v následující tabulce.

Legenda k tabulce:
Fzp
Fr
Ha
F
Qa
Vzp
M
m
mCl
c
MR
cR
MU
MC
cc

plocha úseku silnice – zpevněné plochy (ha)
plocha úseku silnice – redukované plochy (ha) – koeficient 0,8
roční úhrn srážek (mm)
plocha povodí recipientu (km2)
průměrný roční průtok (l/s)
objem spadlých srážek na úsek za rok – zpevněné plochy (m3)
množství vody odteklé ze silničního úseku (m3)
množství soli použité při údržbě úseku při použití 0,6 kg/m2 (kg/rok)
množství chloridových iontů při použití 0,6 kg/m2 soli za rok (kg/rok) – koeficient 0,6
koncentrace chloridových iontů ve vodě odteklé z úseku při použití
0,6 kg/m2 (mg/l)
množství vody proteklé recipientem za rok (m3)
stávající koncentrace chloridových iontů ve vodě (mg/l)
množství srážkových vod z úseků ústících do jednoho recipientu
celkové množství vod v recipientu po smíšení (m3)
koncentrace Cl ve vodoteči po smíchání (mg/l)
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Tabulka 89: Výpočet vlivu solení rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na
recipient
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Úpravy povrchových toků
K úpravám vodních toků dochází většinou v místě křížení s trasou. Zde jsou navrženy
takové objekty, které zajistí převedení i povodňových vod a zaručí bezpečnost silničního
tělesa. V následující tabulce je uveden přehled vodních toků křížených komunikací a typ
objektu navržený v technické studii.
Tabulka 90: Technická opatření při křížení vodních toků
km
92,1
94,5
95,96
97,9
102,85
105,655
108,35

název toku
Bílý potok
Bezejmenný vodní tok
Bezejmenný vodní tok
Bezejmenný vodní tok
Řepovský potok
Mírovka
Újezdka

opatření
most přes Bílý potok, délka 100 m, výška 14 m
most přes potok, délka 160 m, výška 21 m
most přes silnici III/31518, délka 270 m, výška 16 m
most přes údolí s potokem, délka 190 m, výška 35 m
most přes údolí, délka 500 m, výška 40 m
most přes potok Mírovka, délka 60 m, výška 6 m
most přes potok Újezdka, délka 20 m, výška 4 m

Z tabulky je zřejmé, že veškeré vodní toky jsou odpovídajícím způsobem převedeny. Při
realizaci navržených opatření nebude vliv trasy na vodní toky významný.
Dílčí závěr: Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že hodnota navýšení
koncentrace nepřekračuje při celoroční bilanci hodnoty stanovené v NV č. 401/2015 Sb.,
kde je pro chloridy udávána hodnota 150 mg/l. Lze tedy shrnout, že vlivem solení záměru
nedojde k překročení limitních hodnot daných legislativou a solení tedy nebude mít zásadní
vliv na kvalitu místních povrchových vod. Pro zmenšení zátěže vodních toků solením je
nutno zimní údržbu provádět moderní technologií včetně „skrápěného solení“, která
umožňuje minimalizovat úlet zrn posypového materiálu mimo vozovku.

D.I.4.2 V LIVY NA PODZEMNÍ VODY A VODNÍ ZDROJE
Problematika vlivu na podzemní vody a vodní zdroje je zpracována samostatně v rámci
přílohy č. 5. Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.
Varianta V0
Nulová varianta prochází přímo ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně – zdroj
Červená Hospoda (popis viz kap. C.2.4.3). Je zde tedy riziko negativního ovlivnění tohoto
vodního zdroje, které bude narůstat s rostoucími intenzitami dopravy. Vliv je možné
označit jako středně významný /-2/ (viz následující obrázek).
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Varianta V1
Vlivy na hydrologické poměry
Těleso dálnice může v určitých úsecích znamenat zásah do režimu proudění podzemních
vod. V úsecích, kde je trasa vedena po násypu, se přitížením povrchu znesnadní
komunikační cesty pro proudění mělké podzemní vody. To může vést k lokálnímu vzdutí
její hladiny. Naopak v úsecích, kde je trasa vedena v zářezu a pod úrovní hladiny
podzemní vody, dojde k poklesu hladiny vlivem umělého snižování formou drenáží. Vliv
umělého snížení hladiny podzemní vody se pak projeví v blízkém nebo širším okolí,
především v závislosti na hloubce zářezu, morfologii terénu a charakteru zasaženého
hydrogeologického kolektoru v dané lokalitě. I při menších zářezech však tento zásah
znamená zmenšení ochranné krycí vrstvy nad vodonosnými horninami.
Povrchové odvodnění oblasti bude stavbou komunikace ovlivněno pouze lokálně,
v místech zářezů. V místech násypů budou eliminovány vlivy na odvodnění vhodným
umístěním propustků pro stálé vodní toky i občasné dešťové přívaly.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Obecné vlivy: Vliv provozu dálnice na jakost vod lze předpokládat v místech, kde hrozí
nebezpečí odtoku případného znečištění do povrchových toků, nebo do podzemních
vod. Místa možného ovlivnění povrchových vod jsou křížení trasy s vodními toky a
erozními údolími. Potenciálně zranitelná místa podzemních vod z hlediska jakosti jsou
především tam, kde je horninové prostředí tvořeno dobře propustnými sedimenty
(např. terasovými štěrkopísky, střednoturonskými vápnitými pískovci) bez stropního
izolátoru (např. ve formě svrchnoturonských slínovců, kvartérních spraší, apod.). Ve
sledované oblasti jsou nejzranitelnější lokality v těsné blízkosti hlubších zářezů a místa,
v jejichž spádové oblasti leží obec bez centrálního zdroje pitné vody, tzn. bez napojení na
vodovodní síť.
Za zranitelnější lze považovat také pásma poruchových linií, kde bývá horninové
prostředí rozpukáno a zvyšuje se transmisivita prostředí. Z hlediska
vodohospodářského jsou dále zranitelné ty lokality, kde trasa probíhá v blízkosti studen
jako jediných zdrojů zásobování obyvatel pitnou vodou. Za potenciálně nebezpečné lze
označit látky, které mohou ohrozit jakost vod a zdravotní nezávadnost pitných vod.
V případě provozu dálnice jsou nebezpečné zejména ropné produkty – maziva a
pohonné hmoty a sodné a chloridové ionty uvolňující se při solení vozovky. Přítomnost
jiných typů látek nelze předem odhadnout. Způsob manipulace a transportu
nebezpečných látek upravují zákonné předpisy.
Popis vlivů po jednotlivých úsecích záměru
Následující tabulky a komentáře popisují výše uvedené vlivy pro jednotlivé úseky
záměru. Podrobnější popis jednotlivých úseků včetně příslušných mapových zákresů je
uvedený v příloze č. 5.
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Úsek č. 1: km 91,0-93,080
Tabulka 91: Základní charakteristika
č.
1

úsek
(km)
91,00093,080

2

93,08094,180

3

94,18094,900

4

94,90096,190

5

96,19097,685

EVERNIA s.r.o.

možnost ovlivnění vod
Plánovaný zářez zasáhne do kolektoru C a vyvolá v dané oblasti snížení hladiny
podzemní vody a bude nutné jej odvodňovat, ale vzhledem k tomu, že v okolí tělesa
komunikace není evidován žádný využívaný jímací objekt, nedojde k zásadnímu
kvalitativnímu ani kvantitativnímu ohrožení režimu vodárensky využívaného vodního
zdroje vázaného na kolektor C. Přítok vody do zářezů se bude pohybovat max.
v jednotkách l/s.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, OPVZ ani do ochranného pásma
přírodních léčivých zdrojů. Nejbližší stanovené ochranné pásmo Červená Hospoda je
situováno asi 1,5 km JZ od projektované trasy komunikace.
Z hlediska podzemních zdrojů zastihne trasa tunelu zvodnění vázané na zónu
připovrchového rozpojení puklin jizerského souvrství s volnou hladinou podzemní
vody. Tunel se nachází poblíž styku rozvodnic 3 hydrologických povodí (4-10-02-079 Borušovský potok, 4-10-02-074 - Bílý potok, 4-10-02-054 - Mírovka). Infiltrační území
je relativně malé, asi 0,2 km2, směr odtoku podzemních vod je k Z až JZ, sleduje uklonění
křídových vrstev (ZJZ, max. 10°) a přibližně odpovídá sklonu povrchu. Přítok podzemní
vody do tunelu bude omezen a bude se pohybovat maximálně v nižších jednotkách l/s.
Stavba tunelu ve své východní části prochází pásmem aerace nad hladinou podzemní
vody spodnoturonské zvodně vázané na písčité prachovce bělohorského souvrství.
Stavba i provoz tunelu se může negativně projevit na jakosti podzemní vody v tomto
kolektoru a s ohledem na skutečnost, že daná oblast je infiltračním zázemím významné
spodnoturonské zvodně, je třeba při projekci díla a jeho výstavbě tuto skutečnost
zohlednit přijetím příslušných ochranných opatření, a to na základě podrobného
hydrogeologického průzkumu.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, OPVZ ani do ochranného pásma
přírodních léčivých zdrojů.
Hladina podzemní vody je v tomto úseku zakleslá hluboko pod terénem, min. 10 m ode
dna zářezu. Sezónně, po větších deštích, je možné očekávat, že se v zářezu objeví větší
množství vody infiltrované v oblasti elevace Vysokého vrchu, tvořící infiltrační oblast
kolektoru A. Z hlediska kvality je možné ovlivnění vod kolektoru A, návrh případných
ochranných opatření bude proveden na základě podrobného hydrogeologického
průzkumu.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, OPVZ ani do ochranného pásma
přírodních léčivých zdrojů.
Násypy zbudované pod komunikací způsobí zhutnění podkladu a tím mírně omezí
komunikaci podzemních vod. Tento vliv bude pro nízkou výšku násypů a celkovou
morfologii terénu nevýznamný. Kvalitativní ohrožení hrozí při výstavbě i při případné
havárii. Ohroženy by byly podzemní vody migrující v pásmu připovrchového rozpojení
puklin v metaprachovcích. Zároveň by tím byl následně ohrožen i blízký povrchový tok,
který zde vytváří místní erozní bázi a podzemní vody částečně drénuje.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, ochranného pásma vodního zdroje ani
do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů.
Ve zvoleném úseku postupu trasy je výraznější kvantitativní ovlivnění vod
nepravděpodobné, neboť trasa vede po morfologické elevaci s max. hloubkou zářezů 6
m. Kvalitativně by mohla být ohrožena zvodeň vázaná na zónu připovrchového
rozpojení puklin ve skalním masívu, zejména při výstavbě či případné havárii.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, OPVZ ani do ochranného pásma
přírodních léčivých zdrojů.
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97,68599,800
(V1)

Zvodnění je v tomto úseku vázáno na zónu připovrchového rozpojení puklin
v horninovém masivu. Její hladina je asi 10 m pod terénem a sezónně kolísá. Samotnými
stavebními pracemi nebudou podzemní vody ovlivněny, ohrožení by mohly znamenat
splachy nebo případná havárie, které by se pak mohly projevit i v povrchových tocích,
které drénují vodu infiltrovanou v oblasti stavby.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV ani do ochranného pásma přírodních
léčivých zdrojů. V místě st. 99,5 – 99,8 km je stavba však navržena v těsném sousedství
ochranného pásma Mírov – Obora, které původně sloužilo k ochraně dnes již
nevyužívaných zdrojů vody Mírov – Obora a Mírov – Býšina. Negativní vliv na zdroj
chráněný tímto OP lze vyloučit.
6
97,685- Zvodnění je v tomto úseku vázáno na zónu připovrchového rozpojení puklin
99,800 v horninovém masivu. Její hladina je asi 10 m pod terénem a sezónně kolísá. Samotnými
(V2)
stavebními pracemi nebudou podzemní vody ovlivněny, ohrožení by mohly znamenat
splachy nebo případná havárie, které by se pak mohly projevit i v povrchových tocích,
které drénují vodu infiltrovanou v oblasti stavby, jak to dokazují pramenní vývěry
potoka Býčina. Zdroje individuálního zásobování vodou v obci Krchleby leží mimo
hydraulický spád od tělesa komunikace a nebudou stavbou dotčeny.
Uvedený úsek se v místě st. 99,5 – 99,8 km dotýká ochranného pásma Mírov – Obora,
které původně sloužilo k ochraně dnes již nevyužívaných zdrojů vody Mírov – Obora a
Mírov – Býšina. Oblasti CHOPAV a ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů nejsou
dotčena. Negativní vliv na vodní zdroje chráněné OP lze vyloučit.
Porovnání variant: z hlediska ochrany vodních zdrojů jsou obě varianty v podstatě nekolizní.
7
99,800- Z hlediska kvality i kvantity podzemních vodních útvarů je ovlivnění podzemních vod
102,700 nepravděpodobné, neboť trasa vede po vrcholu morfologické elevace a hladina
podzemní vody je zaklesnuta hluboko pod terénem. V případě havárie by mohla být
ohrožena zvodeň vázaná na připovrchově rozpukaný horninový masiv a jeho
zvětralinový plášť. Tato zvodeň se skrze kvartérní říční sedimenty drénuje do
Řepovského potoka a je zde využívána jako zdroj individuálního zásobování vodou,
většinou užitkovou.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, ochranného pásma vodního zdroje
ani do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů.
8 102,700- Vysoký násyp na začátku úseku způsobí zhutnění svého podloží. Jelikož je zde hladina
103,820 podzemní vody hluboko pod terénem, ke kvantitativnímu ovlivnění vod nedojde.
V případě havárie by mohlo dojít k ohrožení kvality podzemních vod, zvláště v oblasti
přemostění Řepovského potoka, který je zde zřejmě podzemními vodami dotován.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, ochranného pásma vodního zdroje
ani do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů.
9 103,820- Ke kvantitativnímu ohrožení podzemní vody nedojde, neboť hladina je zaklesnutá
104,330 hluboko pod terénem. Výjimku by mohly tvořit lokálně zvodnělé kvartérní svahové
sedimenty, které však nejsou nikde využívány jako zdroj podzemní vody. V případě
havárie by mohlo dojít k ovlivnění podzemních vod v oblasti, navíc ve směru
hydraulického spádu leží obec Křemačov, kde je využívána zvodeň kvartérních
sedimentů dotovaná z popisovaného území, jako zdroj individuálního zásobování
především užitkovou vodou.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, OPVZ ani do ochranného pásma
přírodních léčivých zdrojů.
10 104,330- Samotné stavební úpravy vzhledem k jejich charakteru podzemní vody neovlivní. Při
105,430 případné havárii by byl ohrožen zdroj vody vázaný na kvartérní štěrkopísky, případně
na rozpukané skalní podloží. Příslušná zvodeň je využívána jako zdroj individuálního
zásobování vodou v obci Křemačov, která leží ve směru hydraulického spádu od trasy
záměru. Voda je využívána jako pitná i užitková.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, OPVZ ani do ochranného pásma
přírodních léčivých zdrojů.
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105,430- Z hlediska podzemních zdrojů vod se v daném úseku zásadní ovlivnění nepředpokládá.
107,000 Při případné havárii by byl ohrožen zdroj vody vázaný na zvodeň pliopleistocénních
štěrkopísků a kvartéru Mírovky se značně rozkolísanou hladinou. Zmíněná zvodeň
je využívána v obci Podolí jako zdroj individuálního zásobování vodou.
Uvedený úsek nezasahuje do oblastí CHOPAV, OPVZ ani do ochranného pásma
přírodních léčivých zdrojů.
107,000- Přeložením koryt dvou potoků dojde ke změně místních poměrů proudění podzemní
109,000 vody, které buď potoky dotují, nebo jsou jimi dotovány. Ovlivněna bude zvodeň vázaná
na terciérní štěrkopísky v podloží spraší, případně lokální zvodně vázané na kvartérní
sedimenty povrchových toků. Hladina podzemní vody kvůli nehomogenitě horninového
prostředí značně kolísá. V daném úseku nejsou tyto zvodně využívány jako zdroj vody.
Uvedený úsek zasahuje do oblasti CHOPAV Kvartér řeky Moravy (konec úseku v místě
st. 108,4 – 109,9 km). Ochranná pásma vodního zdroje ani ochranná pásma přírodních
léčivých zdrojů nejsou dotčena.

N ÁVRH OPATŘENÍ
V následující tabulce jsou uvedena opatření navržená k ochraně povrchových a
podzemních vod. Navržena jsou havarijní zařízení (dešťové usazovací nádrže – DUN).
Pro návrh DUN platí TP 83 Ministerstva dopravy ze dne 6. 2. 2014, návrh se zpravidla
řídí ČSN EN 858. Obecně pro návrh platí:
 Velikost kalového prostoru ve velikosti 100/200 násobku nominální velikosti.
 Záchytnou kapacitu DUN je doporučeno dimenzovat na záchyt havárie cisterny cca
30 m3 ropných látek v případě gravitačního odlučovače ropných látek; v případě
použití jiného odlučovače ropných látek (s koalescenčními popř. sorpčními filtry)
není tento požadavek nutno zohledňovat.
 Sjezdy k DUN jsou navrhovány přednostně z hlavní trasy.
Tabulka 92: Opatření ke zmírnění negativních vlivů záměru na povrchové vody
č.
DUN-1
DUN-2
DUN-3
DUN-4
DUN-5
DUN-6
DUN-7
DUN-8
DUN-9
DUN-10
DUN-11
DUN-12
DUN-13
DUN-14
DUN-15
DUN-16
DUN-17

odvodňovaný úsek trasy
od
do
(89,7) 91,1
92.12
92.12
93.19
94.29
94.55
94.55
96.10
96.10
96.90
96.90
97.80
97.80
98.85
98.85
101.30
101.30
103.10
103.10
105.64
105.64
106.27
105.64
107.50
107.50
108.15
108.15
108.40
108.40
109.15
109.15
110.00
I/44

Mosty pro převedení vodních toků jako opatření ke zmírnění negativních vlivů záměru
na vodní toky jsou popsány v kap. B.I.6.
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Z hlediska ovlivnění jakosti podzemní nebo povrchové vody a případně pro přesnější
detekci rizika jejich kvantitativního ovlivnění bude nezbytné ve fázi projektové přípravy
provést následující průzkumné práce:
 Celoplošný monitoring průtoků a jakosti vody na vodotečích. Cílem tohoto typu
průzkumných prací je získat ucelený přehled o velikosti průtoků v jednotlivých
vodotečích i nestálých, které křižují nebo se významně přibližují k nové komunikaci.
V daném případě se jedná především o Třebářovský potok a jeho přítoky, o Mírovku a
její četné přítoky, o tok Jahodná a o potok Újezdka. Získané výsledky budou sloužit
především pro návrh technických prvků stavby (záchytné příkopy, propustky, mosty,
aj.) a k bilanci zásob vod v území pro potřeby návrhů drenážních systémů, díky
jakostnímu monitoringu i k posuzování geneze vody ve vodotečích, apod.
 Sondážní průzkum a návazný celoplošný monitoring stavů hladin a jakosti
podzemní vody. Cílem tohoto průzkumu, doporučeného realizovat v místech, kde
silnice představuje potenciální kvalitativní nebo kvantitativní riziko především pro
podzemní vody, je ověřit odporově-kapacitní parametry horninového prostředí
v hloubkové etáži střetů zájmů (tunel, hluboké zářezy), tlakové poměry podzemní
vody a její jakost, a to vždy ve vazbě na konkrétní vodní útvar, případně vodní zdroj.
Získané výsledky budou sloužit pro návrh odvodňovacích a záchytných prvků
komunikace, pro návrh případných aktivních ochranných prvků jako jsou např.
purifikační zařízení či pasivní ochranné prvky jako jsou těsnicí elementy, apod. Úsek,
kde je tento průzkum doporučen, a to včetně hlubších sondážních prací se nachází
v km 91-97, kde komunikace prochází oblastí infiltrace severovýchodního křídla
rajónu 4262 Kyšperská synklinála jižní část, povrchová prospekce bez hlubších
sondážních prací je pak nezbytná i v dalších úsecích posuzované trasy. Výjimkou je
oblast tunelu v km 93,08-94,18, kde je podrobný průzkum spojený s hlubší sondáží
nezbytný. Do této kategorie preventivních opatření spadá i zakládání objektů (mosty,
náspy, propustky) mimo dosah povrchových toků, respektive jejich průtočného
profilu.

M ETODIKA
Hodnocení vlivů na podzemní vody bylo zpracováno na základě analýzy archivních
geologických, hydrogeologických a hydrologických podkladů a podrobného
povrchového geologického a hydrogeologického průzkumu, v jehož rámci bylo
dokumentováno více než 50 hydrogeologických dokumentačních bodů a vyčleněny byly
3 základní typy kolektorských hornin. Jedná se tedy o zcela dostatečné podklady pro
prognózu vlivu záměru na vodní režim a pro návrh opatření ve fázi přípravy a realizace
záměru tak, aby období provozu stavby nemělo významnější vliv na zdejší vodní
ekosystém. Navrhované průzkumné práce budou sloužit jen pro projekci ochranných
prvků stavby.

P OROVNÁNÍ VARIANT
Z hlediska vlivu na hydrologické charakteristiky zájmového území nedochází realizací
aktivních variant k zásadnímu negativnímu ovlivnění. Nulová varianta představuje
zvýšené riziko z hlediska vlivu na jakost vod, hrozí zde vlivem rostoucích intenzit
dopravy a nevyhovujícího technického řešení vyšší riziko kontaminace. Riziko
EVERNIA s.r.o.
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kontaminace je na aktivních variantách minimalizováno systémem odvodnění s instalací
havarijních zařízení (DUN). Nulová varianta navíc prochází OPVZ II. stupně Červená
Hospoda.
Zásadní negativní ovlivnění podzemních vod realizací aktivních variant
nepředpokládá. V tomto ohledu jsou aktivní varianty prakticky rovnocenné.

se

V následující tabulce je uvedeno porovnání variant a přiřazeno hodnocení podle
stupnice uvedené v kap. Metodika.
Tabulka 93: Porovnání variant – hodnocení vlivů
č.
1
2

3
4

vliv
vlivy na
hydrologické
charakteristiky
vlivy na jakost
vod
úpravy
povrchových
toků
vlivy na vodní
zdroje

V1 a V2
komentář

V0
komentář

Vliv nízký.

vliv
-1

vliv
-1

Vliv nízký.

-1

Vliv nízký, veškeré vodní
toky jsou odpovídajícím
způsobem přemostěny.
Vliv nízký.

-1

Vliv
střední,
VO
nemá
odpovídající systém odvodnění,
hrozí
kontaminace
vod,
prochází OPVZ II. stupně.
Bez vlivu.

-1

Vliv nízký až střední.

Vliv nízký.

-2

0
-1
/-2/

Dílčí závěr kapitoly D.I.4.3 Vlivy na podzemní vody a vodní zdroje:
Vliv záměru na povrchové toky je v obou variantách na standardní úrovni běžné pro daný
typ komunikace. Minimalizace zásahů do průtokových i kvalitativních poměrů je řešitelná
navrženými technickými opatřeními.
Trasa prochází z více než 90 % územím tvorby podzemní vody, tedy v infiltračním území
vodních zdrojů, kde je hladina podzemní vody zakleslá hlouběji pod povrchem terénu.
Vodní zdroje s výjimkou západní části území v oblasti kyšperské synklinály a
nejvýchodnějšího okraje u Mohelnice nejsou vodárensky významné, a proto ani nejsou pro
tento účel využívány.
Ve vzdálenosti do 1 km od záměru se nachází 51 objektů podzemní vody, které slouží buď
pro odběr vody pro individuální zásobování (zpravidla pouze pro užitkové účely) nebo se
jedná o přirozené pramenní vývěry. Před realizaci záměru bude třeba v rámci zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení konfrontovat technické řešení stavby s
existujícími individuálními zdroji a v případě možné kolize navrhnout ochranná opatření.
Porovnání variant: Z hlediska vlivu na povrchové vody je vliv obou aktivních variant
rovnocenný. V porovnání s variantou nulovou je třeba zdůraznit, že ochrana povrchových
vod na nové komunikaci bude na mnohem vyšší úrovni, než je tomu u nulové varianty.
Z hlediska vlivu na podzemní vody jsou obě aktivní varianty rovnocenné.
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D.I.5 VLIVY NA PŮDU
O BECNÉ VLIVY DOPRAVY
Problematika vlivu na půdu je zpracována samostatně v rámci přílohy č. 6. Následující
kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.
Negativní vlivy působící na půdu mohou být kvantitativního nebo kvalitativního
charakteru. V následující tabulce je uveden přehled potenciálních vlivů dopravy na půdu.
V dalších podkapitolách jsou vlivy samostatně hodnoceny.
Tabulka 94: Potenciální vlivy dopravy na půdu
č.
1

vliv
zábor půdy

2

kontaminace
půdy

3
4

stabilita půdy
další
degradační
faktory
vlivy na lesní
půdu

5

charakteristika
Zábory půd jsou nejvážnějším (kvantitativním) negativním faktorem v důsledku
výstavby liniových staveb. Jedná se o vlivy přímé a nevratné. Proto je třeba
upřednostnit takové řešení, které má nejmenší dopady na zábor ekologicky a
produkčně hodnotných půd. Rozlišujeme zábor trvalý a dočasný.
V průběhu výstavby vzniká riziko kontaminace půdy zejména z úniků
pohonných hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru staveniště. Při
provozu a údržbě dochází ke kontaminaci okolních pozemků z několika zdrojů:
a) Emise výfukových plynů – jsou směsí desítek různých chemických látek.
Z hlediska kontaminace půd jsou sledovány zejména: oxidy dusíku (možnost
eutrofizace), polycyklické aromatické uhlovodíky (jako zástupce
persistentních organických látek) a těžké kovy – Pb, Zn, Cd, platinové kovy.
b) Obrušování pneumatik, brzdových destiček a vozovky (rizikové prvky).
c) Zimní údržba komunikací posypovými materiály (chloridy, sodík – zasolení
půdy).
d) Úniky pohonných hmot a mazadel z vozidel při provozu nebo haváriích (ropné
látky).
Eroze a sesuvy půdy.
Dalšími degradačními faktory působícími na půdu jsou ztráty organické hmoty,
ztráty biodiverzity, zhutnění, záplavy, acidifikace a zasolování.
Samostatně jsou v kapitole hodnoceny vlivy na lesní půdu (dotčení jednotlivých
lesních typů, vlivy na potenciál lesů aj.).

H ODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
D.I.5.1 Z ÁBORY PŮDY
Zábory půd jsou nejvážnějším (kvantitativním) negativním faktorem v důsledku
výstavby liniových staveb. Proto je třeba upřednostnit takové řešení, které má nejmenší
dopady na zábor ekologicky a produkčně hodnotných půd.
Plošnou ochranu půdního fondu upravují především zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje ustanovení o ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Tyto dva zákony zajišťují přímou ochranu dvou
ekologicky i produkčně nejvýznamnějších druhů pozemků, a to na zhruba 85 % území
České republiky.
Varianta V0
Bez vlivu, zachováním stávající situace nedojde k novým záborům půdy.
EVERNIA s.r.o.
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Varianty V1 a V2
Závažnost záboru půdy není daná pouze jeho absolutní velikostí, ale také zastoupením
půd různé kvality. Hodnocení vychází z BPEJ, které jsou sdruženy do 5 tříd ochrany (1.
třída = nejvyšší ochrana, 5. třída = nejnižší, viz kap. C.2.5.1).
Tabulka 95: Absolutní a relativní zastoupení tříd ochrany ZPF na trase po dle variant –
celková plocha záboru
třída
ochrany
PUPFL
ZPF
1
2
3
4
5
celkem

V1;

V2

plocha (m2)

% plochy

plocha (m2)

% plochy

210130

18,6

199130

17,65

171316
360010
224982
46087
118699
1131223

15,1
31,8
19,9
4,1
10,5
100,0

172549,9
354288,9
231881,7
45378,03
125243,4
1128472

15,29
31,39
20,55
4,02
11,10
100

Tabulka 96: Absolutní a relativní zastoupení tříd ochrany ZPF na trase podle variant –
pouze plocha ZPF
třída
ochrany
1
2
3
4
5
celkem

V1
plocha

(m2)

171316
360010
224982
46087
118699
921093

V2
% plochy
18,60
39,09
24,43
5,00
12,89
100

plocha

(m2)

172578,8
354265,2
231870,8
45351,89
125275,3
929342

% plochy
18,57
38,12
24,95
4,88
13,48
100

Z výše uvedených tabulek vyplývají následující závěry:
 Z hlediska trvalého záboru ZPF prochází záměr všemi kategoriemi ochrany. Nejvíce je
zastoupena 2. třída (vyšší kvalita): cca 39 % ve variantě V1 a 38 % ve variantě V2.
Výrazně je rovněž zastoupena půda střední kvality ve 3. třídě ochrany (cca 24 %).
 Celkově tvoří první dvě nejkvalitnější třídy ochrany cca 57 % záboru půdy. Nejméně
kvalitní půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dohromady tvoří cca 17 % záboru.
 Celkově je možné konstatovat, že záměr zabírá půdy vysoké kvality, převážně ve 2. a
3. třídě ochrany (viz následující obrázek).

EVERNIA s.r.o.
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Rozdělení trasy na úseky – hodnocení vlivů
V následující tabulce je zhodnocen vliv na jednotlivé úseky, kde trasa prochází ZPF.
Stupeň hodnocení viz stupnice v kap. Metodika. Hodnocení je provedeno pouze pro
faktor plošného záboru za použití kritéria třídy ochrany ZPF. Ostatní faktory mají plošný
dopad a nelze specifikovat rozdíly ve velikosti vlivu pro jednotlivé úseky.
Tabulka 97: Průchod trasy ZPF
od-do (km)
91,1-92,73
95,50-96,65
97,150-97,45
98,40-99,83
100,07-100,15
100,15-100,8
100,8-102,50
102,75-102,86
103,04-110,00

charakteristika
1 630 m
převážně 1., částečně 2. třída ochrany
1 150 m
5. třída ochrany
300 m
5. třída ochrany
1 430 m - úsek variantního řešení
převážně 5. třída ochrany, kratší úsek v 1. třídě ochrany
80 m
5. třída ochrany
650 m, částečný zásah
5. třída ochrany
1 700 m
prvních cca 700 m vede po okraji lesa dále převážně 3. třídou
ochrany ZPF
110 m
svažitý terén ve 4.-5. třídě ochrany
6 960 m
převažuje 2. a 3. třída ochrany a ostatní půda v zastavěné části

vliv
-2
-1
-1
-1/-2
-1
-1
-1/-2
-1
-2

D.1.5.2 K ONTAMINACE PŮDY
V daném území není zjištěno plošné zvýšení obsahů rizikových látek v půdě vlivem
geologických podmínek nebo předešlé antropogenní činnosti (údaje dle registru
kontaminovaných ploch ÚKZÚZ).
Provoz a údržba
(a, b) Emise a obrusy z vozidel
Doprava je zdrojem rizikových anorganických i organických látek. Jedná se především o
polyaromatické uhlovodíky. Dále jsou posuzovány některé další organické polutanty a
rizikové prvky (Cd, Zn, Ni, Be, Cr, As, Hg, Cu), jejichž zdrojem mohou být nejen
emise výfukových plynů, ale i oděr a obrušování pneumatik, brzdových destiček,
karoserií vozidel, samotné vozovky apod.
Emise a obrusy z vozidel mohou způsobovat kontaminaci pozemků kolem komunikace
v různých vzdálenostech podle intenzity a doby provozu a podle lokálních podmínek.
Úroveň kontaminace však klesá exponenciálně se vzdáleností od krajnice. U dálnice se
uvažuje o kontaminaci soustředěné především do krajnice a silničního příkopu a do
10 m od okraje komunikace.
(c) Kontaminace půd zimní údržbou je daná dvěma mechanismy:
 Primární kontaminací sněhu při posypu, pluhování, frézování komunikace a vlivem
rozstřiků vozidel – tato kontaminace je maximální na krajnici, potom prudce klesá a
ve vzdálenosti 20 m od krajnice vozovky již není rozeznatelná od okolí. Zvláštním
případem je šíření aerosolu soli v okolí dálnic a rychlostních silnic (tam, kde je
vysoká intenzita provozu a auta jezdí velkou rychlostí). Tato kontaminace je
EVERNIA s.r.o.
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analyticky prokazatelná i ve vzdálenosti nad 100 m od vozovky, ale v nízkých
koncentracích, které nejsou pro půdu rizikové.
Sekundární kontaminace – rozplavováním zasoleného sněhu v době tání do okolí.
Tam, kde se vlivem geomorfologie terénu vytváří při tání „potoky“ ze silniční vody, se
mohou vyšší koncentrace sodíku i chloridů dostat do větší vzdálenosti. To je
problémem na prudkých svazích a především u lesních pozemků. Kontaminace tak
může mít mozaikovitý charakter. U záměru, kde je srážková voda odváděna centrální
kanalizací, je tento vliv minimální.

Navíc jako u všech hodnocení kontaminace je třeba brát v úvahu působení i dalších
zdrojů, kterými v zájmovém území jsou průmyslová hnojiva – důležité z hlediska
koncentrací sodíku, chloridů a těžkých kovů.
Varianta V0
Na stávající nulové variantě dochází k výše popsaným vlivům, kontaminace bude vlivem
narůstající intenzity dopravy růst, nejedná se však o významný negativní vliv, je běžný
pro daný typ stavby.
Varianta V1
Kromě výše popsaných jevů je zde možné riziko kontaminace půdy během výstavby,
zejména z úniků pohonných hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru
staveniště. Riziko kontaminace půdy v průběhu výstavby lze minimalizovat udržováním
předepsaného technického stavu veškeré mechanizace, její preventivní pravidelnou
údržbou a dodržováním bezpečnostních předpisů. Celkově budou vlivy nízké, na běžné
úrovni pro daný typ stavby.

D.I.5.3 S TABILITA PŮDY – EROZE A SESUVY
Varianta V0
Stávající silnice prochází zejména lesními pozemky, kde nehrozí zásadní negativní
ovlivnění vodní ani větrnou erozí.
Varianta V1
Vodní eroze půd je rizikovým faktorem na svazích násypů a zářezů. Jedná se ale o
známou a technicky podchycenou záležitost a exponované svahy jsou chráněny
protierozními opatřeními, především vegetační výsadbou (viz dále).

D.I.5.4 D ALŠÍ DEGRADAČNÍ FAKTORY
Dalšími degradačními faktory působícími na půdu jsou ztráty organické hmoty, ztráty
biodiverzity, zhutnění, záplavy, acidifikace a zasolování. Z těchto faktorů se významněji
uplatňuje pouze zasolení v bezprostřední blízkosti komunikace (viz. část kontaminace),
popř. zhutnění na okolních pozemcích dočasného záboru.

D.I.5.5 V LIVY NA LESNÍ PŮDU
V této části je hodnocen vliv na les z pohledu lesního hospodářství. Hodnocení lesa
z hlediska biologického je v kap. D.I.7. Kromě obecných potenciálních vlivů na půdu
uvedených v tabulce v kap. D.I.5.1 jsou v následující tabulce uvedeny specifické vlivy
týkající se lesní půdy.
EVERNIA s.r.o.
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Tabulka 98: Potenciální vlivy dopravy na lesní půdu
č.
1

vliv
zábor půdy

2
3

kontaminace půdy
stabilita lesních
porostů

4

zhoršení
zdravotního stavu
vlivem dopravního
zatížení

charakteristika
Viz tab. kap. D.I.5.1. Odlesnění pro dopravní stavby může mít vliv na stabilitu
lesních porostů, na zdravotní stav porostů a na půdu při nestandardních
stavech, např. havárie při přepravě nebezpečných nákladů.
viz tab. kap. D.I.5.1.
Stabilitou lesních dřevin a lesních porostů se v lesnické praxi obvykle rozumí
schopnost odporu proti abiotickým vlivům (vichřici, sněhu, námraze, ohni).
Za stabilní se považují porosty, které dosahují stanovený produkční cíl bez
podstatných ztrát vyvolávaných těmito škodlivými činiteli. Tato stabilita se
označuje jako stabilita statická či mechanická. Dále je možno ještě posuzovat
tzv. ekologickou stabilitu lesních porostů.
Emise a další faktory související s dopravou mohou mít negativní vliv na
zdravotní stav porostů. Lze to očekávat především u dálnic s vysokou
intenzitou dopravy.

Varianta V0
Bez vlivu, zachování stávajícího stavu si nevyžádá nové zábory lesních půd.
Varianta V1
Zábor lesní půdy
Předpokládaný trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) činí u
varianty V1 21,01 ha (z toho hlavní trasa 20,65 ha a přeložky cest 0,36 ha) a dočasný
zábor 1,69 ha. U varianty V2 je předpokládaný trvalý zábor 19,91 ha a dočasný zábor
1,59 ha.
Pasparty souborů lesních typů
Pasparty souborů lesních typů jsou uvedeny v následující tabulce. Pouze okrajově (úsek
98,7-102,8) se trasa dotýká lesních komplexů SLT 3S, 3K, bez většího negativního vlivu
na les, proto nejsou v tabulce uvedeny.
Vysv.: Přirozená druhová skladba: vyjádření určitého průměrného rekonstrukčního modelu
přibližujícího se předpokládanému potenciálnímu původnímu složení dřevin na mozaice stanovišť
příslušného lesního typu.
Cílová druhová skladba: optimalizovaná dřevinná skladba, kterou lze dosáhnout stabilních lesních
společenstev na daných stanovištích.
Zkratky dřevin: SM = smrk ztepilý, BO = borovice lesní, JD = jedle bělokorá, JDO = jedle obrovská, DG =
douglaska tisolistá, MD = modřín opadavý, LP = lípa velkolistá a malolistá, JV = javor klen a mléč, OL = olše
šedá a lepkavá, OLŠ = olše šedá, BŘ = bříza bělokorá, BŘP = bříza pýřitá, BK = buk lesní, JS = jasan ztepilý,
OS = topol osika, DB = dub letní a zimní, DBL = dub letní, JŘ = jeřáb ptačí, JL = jilm horský, habrolistý a vaz.

Tabulka 99: Pasparty souborů lesních typů
název
4b – bohatá bučina
Potenciální výskyt přírodních
stanovišť NATURA 2000
Zastoupení
Půdní typ
Půdní druh
Minerální síla půdy
Meliorační a zpevňující dřeviny

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
9130 Asperulo-Fagetum beech forests
4394,20 ha (5,5 %)
kambizemě, fluvizemě
lehké, středně těžké až těžké půdy, písčitohlinité, hlinitopísčité,
hlinité až jílovitohlinité, místy štěrkovité, slabě kamenité, čerstvě
vlhké, soudržné, drobivé až kypré, středně hluboké až hluboké
střední; mírně kyselá až mírně alkalická půda – pH /H2O/ 5,5 – 7,5
25 % - BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, HB, TŘ, JDO
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Přirozená druhová skladba
Cílová druhová skladba
Biodiverzita
Potenciály a intenzita
hospodaření
Potenciály funkcí lesů
Statická stabilita
Ohrožení lesa
Stabilita lesních ekosystémů
Zranitelnost lesních ekosystémů
4K – kyselá bučina
Potenciální výskyt přírodních
stanovišť NATURA 2000
Zastoupení
Půdní typ
Půdní druh

Minerální síla půdy
Meliorační a zpevňující dřeviny
Přirozená druhová skladba
Cílová druhová skladba
Biodiverzita
Potenciály a intenzita
hospodaření
Potenciály funkcí lesů
Statická stabilita
Ohrožení lesa
Stabilita lesních ekosystémů
Zranitelnost lesních ekosystémů
4V – vlhká bučina
Potenciální výskyt přírodních
stanovišť NATURA 2000
Zastoupení
Půdní typ
Půdní druh

Minerální síla půdy
Meliorační a zpevňující dřeviny
Přirozená druhová skladba
Cílová druhová skladba
Biodiverzita
Potenciály a intenzita
hospodaření
Potenciály funkcí lesů
Statická stabilita
Ohrožení lesa

EVERNIA s.r.o.
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BK 8, JD2, DB, LP, JV, JS
SM 7, BK (DB) 2, (LP, JD, JV, JS, MD) 1, BO, DG, JDO, OS, JL HB, TŘ
2
PP = 5,5, EP = 1, IH = A
FvBP = 5, FvES = 2, FvHV = 2, FvEP = 3, FvSR = 4, FvZH = 5, ΣFv =
21; třída RPfl = IV
ST = 3
vítr = 1, sníh = 1/0, námraza = 0, zamokření = 0, eroze = 0/1,
degradace = 0, buřeň = 1(2)
3
3
9110 Luzulo-Fagetum beech forests
8623,38 ha (10,9 %)
oligotrofní kambizem až podzol, fluvizem
lehké až středně těžké půdy, hlinitopísčité až písčitohlinité, hlinité až
jílovitohlinité, vysýchavé, mírně až čerstvě vlhké, místy štěrkovité,
dospodu kamenité, soudržné, drobivé, kypré i sypké, středně
hluboké až hluboké, SLT 3,4 I uléhavé
slabá až střední; silně kyselé až středně kyselé půdy – pH /H2O/ 4,0
- 5,5
25 % - BK, DB, LP, HB, JD, DG
BK7, DB1, JD2, (BO, SM)
SM (BO) 7, BK (DB) 2, (LP, JD, MD) 1, BŘ, HB, DG, VJ
1
PP = 4, EP = 1, IH = B
FvBP = 3, FvES = 2, FvHV = 2, FvEP = 3, FvSR = 3, FvZH = 5, ΣFv =
18; Třída RPfl = III
ST = 5
vítr = 1/0, sníh = 1/0, námraza = 0, zamokření = 0, eroze = 0/1,
degradace = 1, buřeň = 0/1
5
1
91E0 Mixed asch-alder alluvial forests of temperate and Boreal
Europe, 9130 Asperulo-Fagetum beech forests
423,70 ha (0,5%)
pseudogleje
středně těžké až těžké půdy, písčitohlinité, hlinité, jílovitohlinité,
hlinitojílovité až jílovité, slabě štěrkovité, vlhké, čerstvě vlhké až
střídavě vlhké, dospodu uléhavé, soudržné až vazké, středně hluboké
až velmi hluboké
střední; středně kyselá až neutrální půda – pH /H2O/ 4,5 – 7,0
25 % - JD, BK , DB, KL ,JS, LP, JL, HB, JDO
BK 4, JD 4, DBL 1, JV 1, JL, JS, OL, SM
SM 7, (JD, BK, DB) 2, (LP, JS, OL, JV, MD, BO) 1, BŘ, OS, JL, HB, JDO, DG
4
PP = 6, EP = 2(3), IH = A
FvBP = 4, FvES = 3, FvHV = 2, FvEP = 3, FvSR = 4, FvZH = 5, ΣFv
= 21; Třída RPfl = IV
ST = 2
vítr = 2, sníh = 1, námraza = 0, zamokření = 1-2, eroze = 0, degradace
= 0, buřeň = 1/2
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Stabilita lesních ekosystémů
Zranitelnost lesních ekosystémů
5K – kyselá jedlová bučina
Potenciální výskyt přírodních
stanovišť NATURA 2000
Zastoupení
Půdní typ
Půdní druh

Minerální síla půdy
Meliorační a zpevňující dřeviny
Přirozená druhová skladba
Cílová druhová skladba
Biodiverzita
Potenciály a intenzita
hospodaření
Potenciály funkcí lesů
Statická stabilita
Ohrožení lesa
Stabilita lesních ekosystémů
Zranitelnost lesních ekosystémů

Dokumentace EIA
3
3
9110 Luzulo-Fagetum beech forests
5175,49 ha (6,5%)
oligotrofní kambizem až podzol, fluvizem.
lehké až středně těžké půdy, hlinitopísčité až písčitohlinité, hlinité
až jílovitohlinité, vysýchavé, mírně až čerstvě vlhké, místy štěrkovité,
dospodu kamenité, soudržné, drobivé, kypré i sypké, středně
hluboké až hluboké, SLT 3,4 I uléhavé
slabá až střední; silně kyselé až středně kyselé půdy – pH /H2O/ 4,0
- 5,5
25 % - BK, DB, LP, HB, JD, DG
JD3,5, BK5,5, SM1, BR
SM (BO) 7, BK (DB) 2, (LP, JD, MD) 1, BŘ, HB, DG, VJ
2
PP = 4, EP = 1, IH = B
FvBP = 3, FvES = 2, FvHV = 2, FvEP = 3, FvSR = 3, FvZH = 5, ΣFv =
18; Třída RPfl = III
ST = 5
vítr = 1/2, sníh = 1/2, námraza = 0, zamokření = 0, eroze = 1,
degradace = 1, buřeň = 0/1
4
1

Tabulka 100: Tabulka potenciálních hodnot souborů lesních typů
SLT

hodnota
PP
EP
celkový celospolečenský
stabilita zranitelnost
biodiverzity
potenciál
4B
2
5,5
1
IV
3
3
4K
1
4
1
III
5
1
4S
1
4,5
1
IV
4
1
4V*
4
6
2(3)
IV
3
3
5K
2
4
1
III
4
1
*SLT z hlediska biodiverzity jednoznačně nejhodnotnější, s nejvyšším ekologickým potenciálem, relativně
zranitelný, ale s minimálním zastoupením v území

Zcela zásadní část trasy záměru je vedena lesními porosty zařazenými do SLT 4K a 4S s
nejnižší potenciální hodnotou biodiverzity, s nejvyšší stabilitou a nejnižší zranitelností.
Úzký pás lesních porostů podél vodoteče zařazených do SLT 4V, s vysokou hodnotou
biodiverzity a relativně vysokou (střední) zranitelností, překonává záměr optimálně v
kolmém směru. Proto není nutné z hlediska optimalizace zásahů do lesních porostů na
navrhované trase provádět zásadní změny.
Záměr prochází pouze lesy hospodářskými, lesy ochranné nejsou vůbec dotčeny.
Záměr nepředstavuje významný konflikt ve vztahu k ochraně genofondu lesních dřevin.
Záměr neprochází žádnou genovou základnou lesních dřevin a v trase nejsou
kvalifikované ani testované zdroje reprodukčního materiálu, ani selektované zdroje
reprodukčního materiálu lesních dřevin fenotypové třídy „A“. V trase se vyskytují pouze
zdroje reprodukčního materiálu fenotypové třídy „B“, které nepodléhají ochraně.
Z vyhodnocení všech dostupných podkladů a rozboru přírodních podmínek (zejména
stanovištních) vyplývá, že stavbou záměru sice dojde ke zvýšení negativního vlivu na
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PUPFL, ale v míře únosné pro stabilitu lesních porostů, které jsou v trase relativně
stabilní s nízkou zranitelností.
Často je záměr veden po okraji lesního komplexu, čímž dojde k vykácení lesního pláště a
otevření porostu, který se tak stává náchylnější k polomům. Tento negativní vliv stavby
bude třeba minimalizovat realizací vhodných vegetačních úprav komunikace, které
zajistí v dohledné době obnovení lesního pláště a vhodnou rekultivací dočasných záborů
zalesněním.
K ohrožení stávajících lesních půd erozí by nemělo dojít, protože po dokončení stavby a
rekultivace dočasně odnímaných ploch nezůstane žádná lesní půda bez vegetačního
krytu.
Ve větší míře nedojde ani ke zhoršení možností hospodaření v důsledku fragmentace.
V km 97-97,2 dojde k oddělení cípu lesa od lesního komplexu, a tudíž bude obtížné tento
fragment obhospodařovat.
Rozdělení trasy na úseky – hodnocení vlivů
Vzhledem k tomu, že pozitivní vliv záměru na PUPFL nelze očekávat, je použita pouze 4členná stupnice /0, -1, -2, -3/ (viz kap. Metodika).
Tabulka 101: Hodnocení vlivů na lesní půdu – rozdělení na úseky
č.
1

km
92,15

2

92,73095,500

3

96,65097,150
(500 m)
97,45098,400
(950 m)

4

5

99,500

6

99,830100,070
(240 m)
100,150100,800
(650 m)

7

8

101,60

9

102,500-

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
Úzký výběžek lesa, trasa oddělí a zmenší jeho plochu. Zásah do
porostů bude mít minimální vliv na stabilitu porostů vzhledem
k malému záboru. Vzhledem k hospodaření by bylo vhodné vyjmout
celý zbytek PUPFL za silnicí a navrhnout vhodné vegetační úpravy
silničního tělesa.
Trasa významně zasahuje do rozsáhlého lesního komplexu v délce
necelých 3 km (2770 m). Z toho je 1100 m vedeno v tunelu a 160
metrů je řešeno mostem přes přeložku cesty. Před a za tunelem je
trasa vedena v zářezu. Povrchová část vede různověkými porosty,
což minimalizuje negativní vliv na stabilitu porostů. Nedojde
k odkácení a otevření žádné porostní stěny.
Trasa zasahuje do okrajové části velkého lesního komplexu a je
vedena různověkými porosty, ke zmírnění vlivu je navržen most
přes polní cestu dl. 40 m. Zbytek trasy je veden v zářezu.
Trasa zasahuje do okrajové části velkého lesního komplexu, ke
zmírnění vlivu je navržen most dl. 190 m přes potok. Před mostem
je trasa vedena v zářezu, za mostem nejprve v zářezu, pak v násypu.
Okrajový naprosto nevýznamný zásah do okraje lesa násypem
silnice.
Trasa odděluje výběžek lesa, zmenšuje jeho plochu (trasa v zářezu).
Trasa silnice zasahuje do lesního pláště velkého lesního komplexu
(trasa v zářezu), čímž dojde k vykácení lesního pláště a otevření
porostu, který se tak stává náchylnější k polomům. Tento negativní
vliv stavby bude třeba minimalizovat realizací vhodných
vegetačních úprav komunikace, které zajistí v dohledné době
obnovení lesního pláště a vhodnou rekultivací dočasných záborů
zalesněním. Okraj komplexu je různověký, což obnovu usnadní.
Okrajový zásah do lesa, dojde ke kácení několika dřevin na okraji
lesa.
Trasa záměru zasahuje asi třetinu lesního porostu, odděluje cíp lesa,

vliv
-1

tunel 0
most -1
silnice v zářezu
-1 až -2
most -1
silnice v zářezu
-1 až -2
most -1
silnice v zářezu
-1 až -2
silnice v násypu
-2
0 až -1
-1
-1 až -2

0 až -1
0 až -1
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dojde k vykácení části různověkého porostu. Polovina trasy lesem je
v násypu a polovina pod mostem.
Okrajový zásah do lesního porostu v části, která zasahuje pod
mostní objekt.

0 až -1

Dílčí závěr k hodnocení vlivů na PUPFL: Z vyhodnocení všech dostupných podkladů a
rozboru přírodních podmínek (zejména stanovištních) vyplývá, že stavbou záměru sice
dojde ke zvýšení negativního vlivu na PUPFL, ale v míře únosné pro stabilitu lesních
porostů, které jsou v trase záměru relativně stabilní s nízkou zranitelností.
Jde o poměrně rozsáhlý zásah do lesních porostů, ale celkový vliv záměru na PUPFL je malý
až střední.

N ÁVRH OPATŘENÍ
V následující tabulce jsou uvedena navržená opatření k omezení negativních vlivů na
zemědělskou a lesní půdu.
Tabulka 102: Navržená opatření k omezení negativních vlivů na půdu
P – PŮDA
č.
typ
P1
zábory půdy
P2

vegetační
úpravy

P3

omezení
zemědělské
produkce

P4

omezení vlivu
na PUPFL

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
Při detailním upřesnění trasy se snažit o minimalizaci záborů kvalitní ZPF a
PUPFL.
Veškeré násypy a zářezy budou chráněny protierozní výsadbou vhodnou pro
daný charakter zářezu nebo násypu (hydroosev, fytorohože, výsadba dřevin).
Detailněji bude řešeno v projektu vegetačních úprav v rámci DÚR.
U komunikací s vysokou intenzitou dopravy se doporučuje provést opatření
pro zamezení bezprostředního rizika vstupu rizikových látek do potravního
řetězce člověka, např. v bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m)
vyloučit zemědělskou produkci.
 Z hlediska lesního hospodářství a ochrany těchto pozemků je nutné v dalším
stupni projektové dokumentace provést přesné vymezení těchto ploch.
 Zpracovat výpočet náhrad škod na PUPFL a určit výši poplatku za trvalé a
dočasné odnětí dotčených PUPFL.
 Zpracovat projekt rekultivace lesních pozemků dočasně odňatých z PUPFL a
projekt vhodných sadových úprav v místě dotčení PUPFL.
 Minimalizovat kácení na nezbytně nutný rozsah, neumisťovat na lesní
pozemky dočasné skládky zeminy a plochy zařízení staveniště. Lesní porosty
mimo plánovanou trasu nesmí být poškozovány pojezdem stavebních
mechanizmů.
 V období provozu komunikace bude nutno provést následnou péči o nově
založené lesní porosty (plochy z dočasného odnětí PUPFL) až do stadia jejich
zajištění ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.
 Pro minimalizaci vlivu na lesy je v km 93,190-94,290 navržen tunel dlouhý 1
100 m, na který navazuje mostní objekt dlouhý 160 m. V průběhu výstavby
je nutné minimalizovat rozsah dočasných záborů a kácení porostů v lesních
komplexech, neumísťovat zde skládky zeminy a zařízení staveniště.
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P OROVNÁNÍ VARIANT
Z hlediska záborů půd vychází přirozeně nejlépe varianta nulová, která si nevyžádá
žádné nové zábory zemědělské ani lesní půdy. Z hlediska vlivu aktivních variant na
zábor ZPF a PUPFL vyplývají z výše uvedeného hodnocení následující závěry:
 Z celkové plochy trvalého záboru ZPF bude činit zábor kvalitních půd v I. a II. třídě
ochrany více než polovinu: cca 58 % (53 ha) ve variantě V1, cca 57 % (53 ha) ve
variantě V2.
 Největší plochu zabírá 2. třída ochrany (V1 39 %, V2 38 %), významně je zastoupena i
půda 3. třídy ochrany (cca 25 %). Půdy ve 4. a 5. třídě ochrany jsou zastoupeny
méně, dohromady cca 18 %.
 Vzhledem k délce rozdílně vedeného úseku se varianty mezi sebou příliš neliší,
varianta V2 zabírá méně kvalitní půdy.
 Z hlediska PUPFL je varianta V2 příznivější, je kratší a její zábor PUPFL je o cca 1,2 ha
menší.
Kontaminace půdy bude u aktivních variant běžná pro daný typ stavby. Navíc dojde ke
snížení zátěže podél stávající silnice a k rozložení zátěže do většího území. Vzhledem
k moderním parametrům komunikace bude oproti nulové variantě minimalizováno
riziko případných havárií. Obě aktivní varianty mají vzhledem k přítomnosti vysokých
násypů a zářezů vliv na stabilitu svahů. Negativní vliv bude minimalizován navrženými
opatřeními (protierozní výsadba).
V následující tabulce je uvedeno porovnání variant a přiřazeno hodnocení podle
stupnice uvedené v kap. Metodika.
Tabulka 103: Hodnocení vlivů – porovnání variant
č.

vliv

1

zábor půdy

2

kontaminace
půdy

3

stabilita půdy

4

další
degradační
faktory
vlivy na lesní
půdu

5

V1 a V2
komentář
Vliv střední, záměr zabírá kvalitní
zemědělské půdy.
Na úrovni běžné pro daný typ stavby,
kontaminace pouze v bezprostředním
okolí dálnice.
Vliv malý až střední, negativní vliv
vysokých násypů a zářezů je nutné
minimalizovat
opatřeními
(zejm.
vegetační úpravy).
Na úrovni běžné pro daný typ stavby,
vliv nízký.
Vliv malý až střední, ovlivnění je únosné
pro stabilitu lesních porostů.

vliv
-2

V0
komentář
Bez vlivu.

vliv
0

-1

Vliv nízký.

-1

-1

Bez vlivu.

0

-1

Vliv nízký.

-1

-1 až -2

Vliv nízký.

-1

Dílčí závěr kap. D.I.5 Vlivy na půdu:
ZPF: Vliv záměru na ZPF je možné hodnotit jako středně významný, rozsah záboru
odpovídá danému typu stavby. Trvalý zábor ZPF je stanoven na 92,1 ha ve variantě V1,
92,93 ha ve variantě V2. Záměr prochází půdami vysoké kvality, v obou variantách cca 58
% v 1. a 2. třídě ochrany ZPF. Méně kvalitní půdy v 4. a 5. třídě ochrany zaujímají
dohromady cca 18 % plochy.
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PUPFL: Trvalý zábor PUPFL je stanoven ve variantě V1 na 21,01 ha, ve variantě V2 na
19,91 ha. PUPFL zaujímá cca 19 % plochy záboru. Celkově stavbou záměru sice dojde ke
zvýšení negativního vlivu na PUPFL, ale v míře únosné pro stabilitu lesních porostů, které
jsou v trase silnice relativně stabilní s nízkou zranitelností.
Na základě vyhodnocení záborů stavby dotýkajících se PUPFL, a zhodnocení všech
dostupných podkladů a praktických zkušeností z již provedených a provozovaných
liniových staveb je možno konstatovat a dovodit, že vliv stavby na stabilitu okolních
porostů nebude výrazně negativní.
Z rozboru podmínek, které mohou stabilitu lesních porostů ovlivnit a lesní ekosystémy ve
větší míře ohrozit, zcela jednoznačně vyplývá, že výstavbou záměru nedojde k
významnému ovlivnění žádného faktoru vedoucímu ke zhoršení současného stavu lesních
porostů.
Porovnání variant: Z hlediska vlivu na ZPF se vzhledem k délce rozdílně vedeného úseku
varianty mezi sebou příliš neliší, varianta V2 zabírá méně kvalitní půdy. Z hlediska vlivu na
PUPFL je varianta V2 příznivější, je kratší a její zábor PUPFL je o cca 1,2 ha menší.

D.I.6 VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
O BECNÉ VLIVY DOPRAVY
Problematika vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje je zpracována samostatně
v rámci přílohy č. 5. Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy. V následující
tabulce je uveden přehled potenciálních vlivů dopravy na horninové prostředí a přírodní
zdroje.
Tabulka 104: Potenciální vlivy dopravy na horninové prostředí a přírodní zdroje
č.
1

vliv
vliv na ložiska
nerostů

2

vliv na poddolovaná
území

3

vliv na dobývací
prostory
vliv na sesuvy

4
5
6
7

kontaminace
horninového
prostředí
těžba a přemísťování
velkého množství
hornin
vliv na geologické a
paleontologické
lokality

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
Ložiska nerostů definuje zákon č. 44/1988 („horní zákon"), jedná se o
přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole,
opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností
a obsahují nerosty.
Jako poddolovaná území se rozumí polygony, zahrnující známý nebo
předpokládaný výskyt hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby
nebo průzkumu nerostných surovin.
Jako dobývací prostory se rozumí administrativní hranice stanovená pro
těžbu nerostů povrchově i dolem.
K sesuvům půdy dochází při porušení stability svahu, a to v důsledku
přírodních procesů nebo lidské činnosti (výstavba, těžba). Sklon svahu
náchylného k sesuvu bývá zpravidla větší než 22°.
Kontaminace vlivem výstavby, běžného provozu nebo při haváriích.
Těžba v důsledku výstavby záměru.
Lokality s výskytem významných geologických nebo paleontologických
jevů.
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HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

Varianta V0
Zachováním současného stavu nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí
a přírodních zdrojů. Nulová varianta se nedostává do kontaktu s žádnými geologickými
objekty.
Varianta V1
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou malé. Jediným prvkem, se
kterým se záměr dostává do kontaktu, je poddolované územím Křemačov 1 (cca km
103,1), které se dostává do přímého kontaktu s trasou Řepovského potoka, ve kterém se
v minulosti těžily polymetalické rudy. Toto poddolované území zasahuje trasa pouze
okrajově, navíc v místě navrženého mostního objektu přes Řepovský potok. Přesnou
lokalizaci poddolovaného území je třeba v dalším stupni zkonfrontovat s návrhem
umístění mostních pilířů.

N AVRŽENÁ OPATŘENÍ
Bez speciálních opatření.

P OROVNÁNÍ VARIANT
Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje vychází nejlépe varianta
nulová. Vlivy aktivních variant jsou velmi malé.
Tabulka 105: Hodnocení vlivů – porovnání variant
č.
1
2

3
4
5
6
7

vliv
vliv na ložiska
nerostných surovin
vliv na poddolovaná
území
vliv na dobývací
prostory
vliv na sesuvy
kontaminace
těžba a přemísťování
hornin
vliv na geologické a
paleontologické
památky

V1 a V2
komentář
Bez vlivu.

V0
komentář

vliv
0

Bez vlivu.

vliv
0

Okrajový kontakt
s poddolovaným
územím Křemačov 1.
Vliv nízký.
Bez vlivu.

-1

Bez vlivu.

0

0

Bez vlivu.

0

Bez vlivu.
Bez vlivu.
Vliv nízký.

0
0
-1

Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.

0
0
0

Bez vlivu.

0

Bez vlivu.

0

Dílčí závěr ke kap. D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Vlivy záměru na horninové prostředí je možné označit jako malé. Na území se nenacházejí
žádné zdroje nerostných surovin, dobývací prostory ani sesuvy půd. Vliv na poddolované
území Křemačov 1 je pouze okrajový, bude třeba jeho přítomnost zohlednit při návrhu
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umístění mostních pilířů. Při realizaci záměru nedojde k významnému ovlivnění
horninového prostředí.

D.I.7 VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
O BECNÉ VLIVY DOPRAVY
Stavba dopravní komunikace může mít vážné negativní dopady na faunu, flóru a
ekosystémy daného území. Rozsah vlivu závisí vždy na konkrétních podmínkách, tj. (i)
na typu a technickém řešení komunikace a (ii) na charakteru, cennosti a zastoupení
dotčených biotopů. Přehled potenciálních vlivů je uveden v následující tabulce.
Tabulka 106: Potenciální vlivy dopravy na faunu, flóru a ekosystémy
č. vliv
výstavba
1
přímá
likvidace
stávajících
biotopů
2

disturbance
(rušení)
3
znečištění
prostředí
provoz
4
fragmentace
krajiny
5

bariérový
efekt

6
7
8

mortalita
disturbance
znečištění
prostředí

9

změny ve
využití
krajiny
změny

10

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
Jedná se o nejzávažnější vlivy, protože při nich dochází k nevratné a trvalé
likvidaci určitých biotopů. O závažnosti zásahu rozhodují především dvě
skutečnosti: (i) rozsah zásahu a technické řešení včetně minimalizačních opatření,
(ii) přítomnost daného biotopu v zájmovém území, kde je velmi důležitou
skutečností, zda je postižená lokalita jediným refugiem daných společenstev
v oblasti, nebo zda je tento biotop v oblasti hojně zastoupený, tedy nahraditelný.
Hluk, vibrace vlivem výstavby (zvýšená aktivita v území, těžká mechanizace atd.).
Odpadní vody ze staveniště, možná kontaminace ropnými látkami z těžké
mechanizace atd., možné ovlivnění vodních druhů.
Proces, kdy dochází k rozdělení souvislých biotopů/populací vlivem bariéry
(komunikace) na menší a menší části. Tyto části postupně ztrácejí potenciál
k plnění původních funkcí, dochází tedy k postupnému snižování kvality biotopů.
Silnice svým liniovým charakterem působí jako bariéra pro pohyb volně žijících
živočichů v krajině. Silniční těleso rozděluje přirozené areály živočichů a
znesnadňuje nebo znemožňuje migraci za potravou, na místa rozmnožování apod.
Při nevhodném řešení může dojít k izolaci určitých částí populace a ke snižování
její životaschopnosti. Pro ptáky většinou trasa netvoří zásadní překážku, jiná
situace je u savců a u obojživelníků. Savci se pravidelně pohybují krajinou při
vyhledávání potravy. Zde je třeba zajistit dostatečnou průchodnost trasy a
současně zabránit vstupu živočichů na komunikaci z důvodu bezpečnosti
silničního provozu.
Stavba ovlivní dělicím účinkem také flóru. Zpevněné plochy vozovek a mohutné
zemní těleso rozetnou původně souvislé biotopy či mikropopulace rostlin a sníží
možnosti jejich vzájemné komunikace. V případě, že oddělené části biotopů jsou
jen malé, může to vést i k jejich zániku.
Mortalita živočichů na silnicích vlivem autoprovozu.
Hluk, vibrace, světelné rušení z autoprovozu.
Kontaminace emisemi z automobilů (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těžké kovy atd.),
další polutanty vzniklé při provozu (obrušování pneumatik, posypové materiály,
úniky látek při haváriích automobilů atd.). Zimní údržba vozovek solnými posypy
či postřiky zasahuje i půdy a vegetaci v blízkém okolí. Projíždějící vozidla rovněž
rozšiřují semena či jiné reprodukční částice různých rostlin, často geograficky
nepůvodních.
Ovlivnění dalšího vývoje přilehlých biotopů (zánik hospodářského využití, jindy
naopak nežádoucí kultivace).
Vysoké násypy či zářezy často významně modifikují ekologický režim svého

strana 212

D35 Staré Město – Mohelnice
stanovištních
poměrů

11

12

ruderalizace
přírodního
prostředí
(flóra)
pravidelná
údržba
vozovky a
krajnic,
rekonstrukce

Dokumentace EIA

blízkého okolí. Mění zde vodní režim (a to jak ve smyslu vzestupu zamokření nebo
naopak vysušení), způsobují zástin, částečně ovlivňují i vzdušné proudění a
termické poměry. Spolupůsobením těchto a dalších vlivů se může vegetace a flóra
v blízkém okolí silnic a dálnic výrazně proměnit. Zpravidla se šíří druhy
preferující vyšší dávky živin, zejména dusíku, přibývá druhů synantropních až
ruderálních, často i stínomilných. Nezřídka dochází ke spontánnímu zarůstání
dřívějších luk či jiných bezlesí, pokud tyto plochy byly silniční stavbou dopravně
odříznuty.
Stavbou dálnice (a do jisté míry i následným provozem a údržbou) může být tudíž
vegetace a flóra ovlivněna ještě mnoho metrů za hranicí zemního tělesa. Tyto
změny mohou v průběhu let vyznívat a v delším časovém horizontu se mohou za
určitých podmínek vytvořit zajímavé biotopy i přímo na zemním tělese.
Expanze ruderálních rostlinných společenstev na odkrytých plochách silničního
tělesa a nebezpečí zavlečení invazních druhů. Je tedy diskutován zejména
v kapitole vlivů na flóru.
V okolí silnice se hromadí cizorodý materiál a často dochází i k narušení již
regenerované přísilniční vegetace.

H ODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
D.I.7.1 V LIVY NA FAUNU
Problematika vlivu na faunu byla zpracována na základě podrobného biologického
průzkumu, který je uveden v samostatné příloze č. 8. Ve formě samostatné přílohy je
prezentována i Rámcová migrační studie (příloha č. 9), která řeší opatření ke snižování
bariérového efektu komunikace pro živočichy. V této kapitole jsou uvedeny základní
závěry.
Varianta V0
Vzhledem k dlouhodobě ustálené situaci v území má nulová varianta na faunu pouze
omezené vlivy. Vlivem zvyšující se intenzity dopravy porostou negativní vlivy rušení
(hluk, emise, světelné znečištění) a kontaminace prostředí. Rovněž se bude zvyšovat
bariérový efekt silnice.
Fragmentace krajiny, bariérový efekt, mortalita živočichů
Silnice I/35 svým šířkovým uspořádáním, na rozdíl od záměru ve čtyřpruhovém
uspořádání, nepůsobí jako neprůchodná bariéra, na druhou stranu zde nejsou adekvátně
řešena migrační opatření, tedy kombinace odpovídajících migračních objektů a plocení.
Silnice navíc kříží celkem 4 dálkové migrační koridory (koncepce ochrany konektivity
pro velké savce viz kap. C.2.7.1), což dokládá průchod migračně relativně významným
územím. Silnice prochází rozsáhlými lesními komplexy Zábřežské vrchoviny, kromě
běžných denních migrací zde dochází i k migracím regionálního významu. Tyto koridory
nejsou odpovídajícím způsobem převedeny. Silnice není soustavně oplocena.
Je tedy možné předpokládat, že vzhledem k rostoucí intenzitě dopravy, průchodu
lesními komplexy a absenci opatření, bude docházet na nulové variantě ke zvýšené
mortalitě živočichů. Vliv je možné označit jako nízký až střední.
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Varianta V1 a V2
Přímá likvidace stávajících biotopů
Rozsah zásahu záměru odpovídá danému typu stavby, technické řešení bylo
projektováno s cílem minimalizace zásahů do cenných biotopů. V rámci zoologického
průzkumu byly popsány biotopy v zájmovém území a vytipovány cenné lokality.
V následujícím textu jsou komentovány:
A. Vlivy na biotopy v zájmovém území.
B. Vlivy na jednotlivé lokality zoologického průzkumu.
C. Vlivy na jednotlivé skupiny živočichů (včetně zvláště chráněných druhů).
A. Vlivy na biotopy v zájmovém území
Biotopy v trase lze velice zhruba rozdělit na 4 základní typy: (i) pole , (ii) lesní porosty
(přirozené i kulturní), (iii) louky (suché i vlhké), (iv) vodní toky a nádrže.
(i) Pole. Podstatná část posuzované trasy je tvořena rozsáhlými poli, tj. biotopy
antropogenně velmi silně ovlivněnými a přírodně málo cennými. Jedná se přibližně o
úseky v km 91,0-91,8; km 92,1-92,5; km 96,0-96,7; km 98,5-99,7; km 100,6-102,1; km
103,0-103,8; km 103,8-105,3; km 105,8-108,0. V úseku cca km 108,0-109,0 vede trasa
zahrádkami mezi zástavbou na jižním okraji města Mohelnice. Tyto úseky mají
z hlediska fauny jen velmi omezený význam a přímé i nepřímé vlivy stavby na živočišná
společenstva zde nebudou rovněž významné. Celkem zahrnují pole a zahrádky cca
10,1 km, což představuje více jak 50 % z celkové délky posuzované trasy.
(ii) Lesní porosty. Dalším významně zastoupeným biotopem v trase jsou lesní porosty.
Lesní stanoviště jsou samozřejmě biologicky cennější než pole a vedle přímých vlivů se
zde výrazněji projeví i vlivy nepřímé (rozdělení areálů a populací). Nejdelší lesní úsek
v trase se nachází mezi cca km 92,8 a 95,5. Významnost vlivu dělícího účinku
komunikace je v tomto případě významně snížena tím, že je zde polovina úseku vedena
tunelem o délce cca 1,1 km. Tunel tak vytváří nejen široký migrační prostor pro
živočichy, ale současně zajišťuje propojení celého ekosystému (kategorie G klasifikace
podle migračních nároků, viz kap. C.2.1.7).
Do lesních porostů, resp. jejich okrajů, trasa zasahuje ještě v úsecích cca km 96,6–97,1;
km 97,4-98,3; km 99,8-100,0; km 102,1-102,6. Zde je dělící efekt poněkud snížen tím, že
zde bude postaveno několik mostů přes lesnatá údolí, potoky a cesty (např. v úsecích km
94,4; km 94,9; km 97,1; km 97,8; km 98,1). Do údolí a podél potoků se soustřeďují
migrační trasy živočichů, jejichž průchod tělesem komunikace bude umožněn pod
těmito mosty. Určitým problémem může být negativní ovlivnění biotopů, nacházejících
se pod mosty, srážkovým a světelným stínem. Tento efekt se ale projevuje především u
nízkých mostů (do 10 m výšky nad terénem), u vyšších mostů přes údolí má velmi malý
plošný rozsah (pás do 10 m šířky) a z hlediska celého ekosystému je nevýznamný.
(iii) Louky. Louky, většinou kulturní a intenzívně obhospodařované, jsou v trase
zastoupeny v úsecích km 91,8-92,1 (vlhké); km 92,6-92,8 (suché); km 95,5-96,8 (vlhké i
suché); km 97,15-97,45 (suché); km 99,7-99,8 (vlhké); 100,0-100,6 (suché); km 102,8103,0 a km 105,3-105,8 (vlhké). Obecně významnější z hlediska fauny jsou vlhčí louky
v nivách potoků, které jsou druhově bohatší a nejsou tak pečlivě koseny jako louky sušší
(výjimku tvoří druhově velmi bohatá louka v úseku km 100,0-100,2). Vlivy na poměrně
bohatou a cennou faunu těchto vlhčích luk budou omezeny tím, že naprostá většina
z nich se nachází v údolích potoků, které budou přemostěny. Důležité je omezit terénní
úpravy mimo vlastní těleso komunikace v rámci stavby mostů.
EVERNIA s.r.o.
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(iv) Vodní toky a nádrže. Nejvýznamnější vodní plochou v blízkosti trasy je rybník
v mělkém údolí v úseku č. 3 (Maletín-rybník). Tuto vodní plochu bude nutné ušetřit
veškerých terénních úprav a zásahů. Vodní toky, zejména Mírovka, Řepovský potok a
Bílý potok, kde je soustředěna poměrně cenná a druhově bohatá fauna, jsou
překonávány dostatečně dlouhými mosty. Při jejich stavbě bude důležité omezení
dočasného záboru a šetrné zásahy do břehových porostů.
B. Vlivy na jednotlivé lokality zoologického průzkumu
V následující tabulce je popsán vliv záměru na jednotlivé úseky zoologického průzkumu.
V rámci úseků bylo vytipováno celkem 7 významnějších zoologických lokalit (viz popis
v tabulce) a 6 lokalit rozmnožování obojživelníků (ty jsou popsány v zoologickém
průzkumu a rovněž v Rámcové migrační studii, viz následující obrázek).
Tabulka 107: Popis vlivů na jednotlivé úseky zoologického průzkumu
č.
1

název
Dětřichov
I.
(91,092,6)

2

Dětřichov
II.
(92,694,0)

3

Maletínles
(94,095,0)

4

Maletínrybník
(95,096,0)
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vliv záměru na lokalitu
Zjištěno celkem 12 významných druhů, z toho 9 zvláště chráněných. Naprostá
většina významných druhů zjištěných v tomto úseku je vázána na luční stanoviště
a břehové porosty Bílého potoka.
Významnější zoologická lokalita: 1 – louka s výskytem modráska očkovaného,
jediné potvrzené stanoviště tohoto druhu v trase, 2 – luční stanoviště a břehové
porosty Bílého potoka.
Opatření: Na loukách mohou být významné přímé vlivy stavby, které je zde třeba
omezit. Jde o trvalý i dočasný zábor lučních stanovišť zejména při stavbě mostu
přes Bílý potok.
Zjištěno 21 významných taxonů, z toho 6 zvláště chráněných. Významnější roli
zde mohou hrát přímé vlivy, způsobené zejména trvalým i dočasným záborem
lesních okrajů a lučních lemů při stavbě portálu tunelu, skladování vytěženého
materiálu apod., který je třeba omezit.
Významnější zoologická lokalita: 3 – zbytek přirozené svahové bučiny – toto
stanoviště by nemělo být stavbou významně ovlivněno. V tomto úseku se také
vyskytuje největší kolonie lesních mravenců s kupovitými hnízdy (řádově desítky
hnízd podél cest v lesním porostu). Všechna hnízda jsou ovšem situována
v úseku, ve kterém povede silnice tunelem, a proto není transfer hnízd ani žádné
jiné opatření vyžadováno.
Opatření: Omezit trvalý i dočasný zábor lesních okrajů a lučních lemů při stavbě
portálu tunelu, skladování vytěženého materiálu apod.
V tomto lesním úseku bylo zjištěno 12 významných taxonů, z toho 7 zvláště
chráněných. Předpokládáme, že vzhledem k tomu, že severně od trasy se
nacházejí rozsáhlé lesní porosty podobného druhového složení a věkového
zastoupení a s velkou pravděpodobností i s podobným složením fauny, nebudou
v tomto úseku přímé vlivy na populace živočichů příliš významné. Významnější
mohou být nepřímé vlivy, zejména dělící efekt komunikace a vlivy z provozu na
komunikaci. Ty mohou být omezeny jednak tím, že část silnice v tomto úseku
povede tunelem nebo v zářezu a lesní údolí bude překonáno mostem o délce
160 m, jednak vybudováním oplocení podél úseků, vedoucích po povrchu.
Významnější zoologická lokalita: -Opatření: Oplocení, most.
Jeden z druhově nejbohatších a nejvýznamnějších úseků v trase, ve kterém bylo
zjištěno 27 významných druhů, z toho 15 zvláště chráněných. Značná druhová
rozmanitost je způsobena velkou diverzifikací biotopů.
Významnější zoologická lokalita: 4 – vedle nezastíněného revitalizovaného
rybníku v těsné blízkosti trasy se zde nachází luční prameniště, potok
s břehovými porosty, vlhké i sušší louky, nad nimiž začíná rozsáhlý lesní komplex,
v této části tvořený především smrkovou monokulturou, v lemu s přimísenými
listnáči (klen, osika, buk). Jde o nejvýznamnější místo rozmnožování i zimování
obojživelníků v trase a stanoviště řady významných, zejména mokřadních a

vliv
-1

-1

-1

-2
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MaletínŠvédská
cesta
(96,097,5)

6

Javoří
(97,599,0)

7

Krchleby
(99,0101,0)

8

Řepová
(101,0103,8)

9

Křemačov
(103,8110,0)
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lučních živočichů.
Vlivy na faunu by zde mohly být značné, pouze pokud by došlo při stavbě
k nešetrnému zásahu zejména do litorálu rybníka a přilehlých mokřadů a vlhkých
luk. Naopak přímé vlivy (trvalý zábor) mohou být výrazně omezeny plánovaným
přemostěním údolí v délce 270 m. Tento most může sloužit zároveň i jako
migrační průchod pro obojživelníky, kteří mají své zimní i letní úkryty na okrajích
lesního komplexu Jahodnice a Vysoký vrch.
Opatření: Omezit zejména dočasný zábor stanovišť při stavbě mostu.
Zaznamenáno pouze 6 významných druhů, z toho 2 zvláště chráněné. Přímé i
nepřímé vlivy stavby na populace zde nebudou významné vzhledem k tomu, že
severně od trasy se nacházejí rozsáhlé lesní porosty s enklávami luk, kde
pravděpodobně žije fauna obdobného složení jako ve sledované trase.
Významnější zoologická lokalita: -Opatření: Bez speciálních opatření.
Zaznamenáno pouze 6 významných druhů. Společně s předchozím jde o úsek
s nejnižším počtem zjištěných i významných druhů. Přímé vlivy stavby na
populace živočichů zde nebudou tak významné vzhledem k tomu, že severně od
trasy se nacházejí rozsáhlé lesní porosty s enklávami luk, kde pravděpodobně žije
fauna obdobného složení jako ve sledované trase. Východní část úseku je vedena
po polích, která mají pro faunu jen velice omezený význam. Hluboké lesní údolí
v západní části úseku je přemostěno dlouhým a vysokým mostem o délce 240 m,
čímž mohou být sníženy nepřímé vlivy, zejména dělící účinek komunikace.
Významnější zoologická lokalita: -Opatření: Bez speciálních opatření.
Zaznamenáno 12 významných druhů, z toho 9 zvláště chráněných. Trasa zde vede
jednak po polích, jednak po loukách v kontaktu s okrajem lesního porostu. Přímý
i nepřímý vliv stavby na lesní druhy s rozsáhlejším teritoriem (čáp černý, datel
černý, krahujec obecný, krkavec velký) nebude významný, neboť tyto druhy
ptáků hnízdí v rozsáhlejším lesním komplexu jižně od trasy.
Významná zoologická lokalita: 5 – jedna z nejkvalitnějších suchých luk v celé
trase v úseku km cca 100,0–100,2 s poměrně bohatou faunou motýlů, ale i dalších
skupin živočichů. Možný negativní vliv dočasného záboru.
Opatření: Na louku v km cca 100,0-100,2 neumísťovat deponie materiálu, je
třeba omezit jakékoliv zásahy mimo vlastní trasu.
Zjištěno 20 významných taxonů, z toho 10 zvláště chráněných.
Významnější zoologická lokalita: 6 – niva Řepovského potoka – nejvýznamnější
a druhově nejbohatší v rámci tohoto úseku. Je zde soustředěna většina
významných druhů. Přímé i nepřímé vlivy stavby na faunu budou v tomto úseku
výrazně sníženy tím, že celé údolí bude překlenuto mostem o délce 500 m.
Opatření: Při stavbě mostu minimalizovat zásah do nivy Řepovského potoka.
Zhruba v úseku km 102,5 bude vhodné provést technické opatření v tělese silnice
– migrační průchod pro obojživelníky směrem k vodní nádrži v obci Řepová.
Jeden z druhově nejbohatších úseků s 31 zjištěnými významnými taxony, z toho
devíti zvláště chráněnými.
Významnější zoologická lokalita: 7 – niva potoka Mírovka – zde je soustředěna
naprostá většina zjištěných druhů včetně významných (vlastní tok s přirozenými
břehy a úzký příbřežní pás s vlhkými loukami a lemy keřové a stromové vegetace
uvnitř oboustranné protipovodňové hráze).
Zbývající části tohoto dlouhého úseku tvoří pole a zahrady v zástavbě, které mají
pro faunu jen omezený význam. Proto je důležité co možná nejvíce eliminovat
přímé i nepřímé vlivy stavby na faunu nivy Mírovky.
Opatření: Při stavbě mostu (km 105,655) omezit zásahy do nivy včetně
břehových porostů.

-1

-1

-1

-1

-1
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C. Vlivy na jednotlivé skupiny živočichů (včetně zvláště chráněných druhů)
V následujícím textu je uvedeno zhodnocení vlivů na jednotlivé skupiny živočichů.
Stupnice hodnocení je upravena pro hodnocení zvláště chráněných druhů, vychází ze
základní stupnice popsané v kap. Metodika (viz následující tabulka). Podrobnější slovní
zhodnocení je uvedeno v samostatné příloze č. 8.
Tabulka 108: Stupnice hodnocení vlivů záměru na druhy zvláště chráněné
kategorie

symbol

neutrální
vliv

/0/

míra
vlivu
žádný

negativní
vliv

/-1/

malý

/-2/

střední

/-3/

velký

charakteristika
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv, vliv na populace druhu je
nulový, zanedbatelný, trasa vede mimo území výskytu nebo je
převedena dostatečným objektem (př. tunel, most).
Záměr má velmi omezený nevýznamný negativní vliv či potenciál
k negativnímu vlivu na populace druhu, na hranici prokazatelnosti.
Druh nebo jeho stanoviště je v území hojné nebo záměr přímo
nezasahuje do místa výskytu. Není třeba přijímat žádná opatření.
Záměr má reálný negativní vliv na populace druhu, který odpovídá
běžnému vlivu u daného typu záměrů, např. vliv z trvalého a
dočasného záboru na konkrétní místa výskytu druhu. Je třeba hledat
a přijímat minimalizační a kompenzační opatření.
Vysoce negativní vliv, který může vést ke znehodnocení nebo
likvidaci místní populace daného druhu. Druh je v zájmovém území
zastoupen pouze v daném místě střetu se záměrem.

Pavouci. V celé trase bylo zjištěno 118 druhů pavouků, z nichž 12 je možno považovat
za významné druhy a bioindikátory biotopů. Největší počet ekologicky významných
druhů (Alopecosa inquilina, Araneus sturmi, Centromerus incilium, Haplodrassus
soerenseni, Mecopisthes silus, Palliduphantes alutacius, Pelecopsis elongata) byl zjištěn na
úseku č. 2 (Dětřichov II, ekoton les-louka, lesní biotop). Zejména okraj smíšeného lesa
(úzký travnatý pruh mezi lesem a loukou) se ukázal jako významné refugium pro řadu
vzácných a cenných druhů.
Na základě výsledků arachneologického průzkumu lze konstatovat, že zejména lesní
osluněné lemy slouží v krajině s převažujícími polními monokulturami jako významná
refugia řady ekologicky významných a vzácných druhů pavouků. Nelze ani přehlédnout,
že také mokřady (nivy potoků, pobřežní mokřady stojatých vod) jsou rovněž
významnými útočišti vzácných druhů. Zároveň je však nutné poznamenat, že tyto
biotopy nejsou v zájmovém území vzácné a ojedinělé, trasa do nich v naprosté většině
přímo nezasahuje, nivy potoků jsou přemostěny. V okolí trasy se vyskytuje dostatek
vhodných a podobných biotopů jakými trasa prochází, dá se zde tedy předpokládat
obdobné druhové složení. Celkový vliv na faunu pavouků tedy nebude významný.
Tabulka 109: Hodnocení vlivu – pavouci – druhy zvláště chráněné (ZCH), zařazené
v červených seznamech (ČS) a evropsky významné (EVD), zjištěné v trase a jejím
nejbližším okolí
ZCH – kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: KO – kriticky ohrožený druh, SO –
silně ohrožený druh, O – ohrožený druh.
ČS – kategorie Červených seznamů bezobratlých a obratlovců ČR : CR – kriticky ohrožený druh, EN –
ohrožený druh, VU – zranitelný druh, NT – téměř ohrožený druh, LC – málo dotčený druh, NE –
nevyhodnocený druh. (Legenda platí pro všechny tabulky v této podkapitole).
vědecké jméno
kategorie
vliv
Alopecosa inquilina
ČS – LC
-1
Araneus sturmi
ČS – LC
-1
Centromerus incilium
ČS –VU
-1
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Haplodrassus soerenseni
Mecopisthes silus
Pelecopsis elongata
Diplocephalus permixtus
Improphantes nitidus
Piratula knorri
Pistius truncatus
Synema globosum

ČS – LC
ČS – LC
ČS – LC
ČS – LC
ČS – LC
ČS – VU
ČS – LC
ČS – LC

Dokumentace EIA
-1
-1
-1
0
0
-1 (0)
-1 (0)
-1 (0)

Denní motýli. Ve sledovaném území bylo zjištěno celkem 48 druhů denních a ve dne
létajících motýlů, z nichž modrásek kozincový, modrásek bahenní, perleťovec
prostřední, okáč voňavkový a soumračník slézový jsou zařazeni v červeném seznamu
motýlů ČR (zranitelné druhy), ohniváček černočárný a navíc i modrásek očkovaný jsou
chráněni evropskou legislativou (evropsky významné druhy) a zároveň i domácí
legislativou (silně ohrožené druhy). Další dva druhy, otakárek fenyklový a batolec
červený, jsou chráněni domácí legislativou jako ohrožené.
Pro účely vyhodnocení vedení trasy je nejdůležitější zjištění výskytu modráska
očkovaného v úseku č. 1, který se vyznačuje velmi silnou vazbou na živnou rostlinu, a
tím i na jím obývaný biotop. Trasa do tohoto biotopu přímo nezasahuje.
Tabulka 110: Hodnocení vlivu – denní motýli – druhy zvláště chráněné (ZCH), zařazené
v červených seznamech (ČS) a evropsky významné (EVD), zjištěné v trase a jejím
nejbližším okolí
české jméno
otakárek fenyklový
modrásek kozincový
modrásek očkovaný
ohniváček černočerný
batolec červený
perleťovec prostřední
okáč voňavkový
soumračník slézový

vědecké jméno
Papilio machaon
Glaucopsyche alexis
Phengaris (=Maculinea) telejus
Lycaena dispar
Apatura ilia
Argynnis adippe
Brinthesia circe
Carcharodus alceae

kategorie
ZCH – O
ČS – VU
ZCH – SO, ČS – VU, EVD
ZCH – SO
ZCH – O
ČS – VU
ČS – VU
ČS – VU

vliv
0
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-1

Střevlíkovití a velcí drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae:
Staphylinina). Průzkumy z let 2008 a 2015 bylo v celém sledovaném území zjištěno
136 druhů střevlíkovitých a 8 druhů drabčíkovitých brouků. Zjištěný počet
střevlíkovitých brouků představuje více jak čtvrtinu (26,3 %) z celkového počtu 518
druhů a poddruhů evidovaných z České republiky, což je hodnota, která zkoumané
území řadí mezi carabidologicky velmi bohaté, a tím i přírodně nadprůměrně zachovalé.
Z hlediska vyhodnocení vlivů je důležitou skutečností, že v okolí trasy se vyskytuje
dostatek vhodných a podobných biotopů jakými trasa prochází, dá se zde tedy
předpokládat obdobné druhové složení.
Tabulka 111: Hodnocení vlivu – střevlíkovití a velcí drabčíkovití brouci – druhy zvláště
chráněné (ZCH), zařazené v červených seznamech (ČS) a evropsky významné (EVD),
zjištěné v trase a jejím nejbližším okolí
české jméno
střevlík
střevlík
prskavec menší
střevlík
střevlík měděný

EVERNIA s.r.o.

vědecké jméno
Acupalpus maculatus
Amara chaudoiri incognita
Brachinus explodens
Carabus arcensis arcensis
Carabus cancellatus

kategorie
ČS – VU
ČS – VU
ZCH – O
ZCH – O
ČS – NT

vliv
-1
-1
0
-1
-2
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střevlík
svižník polní
svižník lesomil
drabčík
drabčík

Carabus scheidleri helleri
Cicindela campestris
Cicindela sylvicola
Ocypus biharicus
Tasgius morsitans

Dokumentace EIA
ZCH – O
ZCH – O
ZCH – O
ČS – VU
ČS - [VU]

-1
0
0
0
0

Další skupiny brouků a bezobratlých. V trase bylo zaznamenáno 7 dalších
významných druhů drabčíků, tři reliktní druhy nosatců, dále jeden významný druh
lesknáčka a jeden významný druh krasce. V úsecích 4, 5, 7 a 9 byl pozorován zvláště
chráněný zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), expanzivní druh, jehož zařazení mezi
chráněné druhy však již v současné době neodpovídá realitě. Zejména v úseku č. 2 byl
zaznamenán rozsáhlý metapopulační systém hnízdních kolonií mravenců z okruhu
Formica rufa / polyctena. Také v úsecích č. 3, 8, 9 byla zjištěna přítomnost mravenců, ale
buď jen volně se pohybující jedinci (bez lokalizace hnízd) nebo ojedinělé hnízdo v trase.
Ve dvou potocích byl učiněn pokus o nalezení raků, který však byl přes veškerou snahu
neúspěšný. Přítomnost raků v obou tocích však zpracovatelé průzkumu zcela nevylučují.
Tabulka 112: Další skupiny brouků a bezobratlých – druhy zvláště chráněné (ZCH),
zařazené v červených seznamech (ČS) a evropsky významné (EVD), zjištěné v trase a
jejím nejbližším okolí
české jméno
drabčík
drabčík
drabčík
drabčík
drabčík
drabčík
nosatec
nosatec
zlatohlávek tmavý
lesknáček
krasec
mravenec
čmelák

vědecké jméno
Deinopsis erosa
Gabrius appendiculatus
Hygronoma dimidiata
Gabrius astutoides
Quedius riparius
Zyras haworthi
Acalles fallax
Acallocrates colonnellii
Oxythyrea funesta
Ipidia binotata
Buprestis haemorrhoidal
Formica spp.
Bombus spp.

kategorie
ČS – VU
ČS – VU
ČS – VU
ČS – CR
ČS – VU
ČS – VU
ČS – NT
ČS – NT
ZCH – O
ČS – VU
ČS – NT
ZCH – O
ZCH – O

vliv
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
-1

Obratlovci. V celé sledované trase byl průzkumem v letech 2008 a 2015 zjištěn výskyt
101 druhů obratlovců, z toho 1 druh ryby, 5 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů, 78
druhů ptáků a 14 druhů savců.
Nejvyšší počet druhů byl zaznamenán v úsecích č. 9 – Křemačov (53 druhů), č. 8 –
Řepová (47 druhů), č. 4 – Maletín-rybník (41 druhů) a č. 7 – Krchleby (39 druhů). Počet
zaznamenaných druhů v jednotlivých úsecích trasy je značně ovlivněn charakterem
jednotlivých úseků, z nichž některé zahrnují více typů stanovišť s rozdílnou druhovou
rozmanitostí. Vyšší druhová rozmanitost je ovlivněna mj. přítomností vodního toku
(úseky č. 8 a 9) a vodní plochy (úsek č. 4).
Úsek č. 9 (Křemačov) je v rámci celé trasy odlišný složením fauny obratlovců, která se
dosti liší od ostatních úseků v trase. Řada druhů je pro tento úsek specifická
(z významných druhů je to vranka obecná, ropucha zelená, ledňáček říční, skorec vodní,
slavík obecný, strakapoud malý a vrabec polní). Tento úsek se nachází ještě na západním
okraji Hornomoravského úvalu, kde vyznívají některé teplomilnější prvky, které se dále
v dalších úsecích trasy, nacházejících se již ve vyšších nadmořských výškách Zábřežské
vrchoviny, již nevyskytují nebo pouze sporadicky. K těmto druhům můžeme přiřadit
EVERNIA s.r.o.
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např. ropuchu zelenou, čejku chocholatou, labuť velkou nebo slavíka obecného. Zároveň
se zde ale objevují i podhorské druhy, k nimž můžeme přiřadit např. vranku obecnou
nebo skorce vodního.
Specifická fauna obývá i rybník a jeho bezprostřední okolí v úseku č. 4 (Maletín –
rybník), který je jedinou významnou vodní plochou ležící v blízkosti trasy. Pouze zde
byly zaznamenány rozmnožující se populace čolka obecného, ropuchy obecné a skokana
skřehotavého, nebo hnízdění slípky zelenonohé. Ostatní úseky v trase mají podobné
složení fauny obratlovců, zahrnující jak druhy lesní, tak luční a polní, což odpovídá
mozaice stanovišť, která se v těchto úsecích nacházejí. Trasa do rybníka přímo
nezasahuje, migrace obojživelníků je zajištěna velkým mostním objektem.
Dále byl proveden průzkum vodních nádrží nacházejících se v blízkém okolí trasy z
důvodu zmapování potenciálních tras obojživelníků, které mohou v některých případech
přetínat trasu sledované silnice. Bylo zjištěno, že obojživelníci využívají k rozmnožování
následující vodní nádrže: Maletín – zatopený lom (skokan hnědý), Starý Maletín,
rybníček u odbočky lesní cesty (ropucha obecná, skokan hnědý), Maletín, rybník pod
Jahodnicí (čolek obecný, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan skřehotavý), Maletín,
rybníky v obci (ropucha obecná, skokan hnědý), Řepová, vodní nádrž v obci (ropucha
obecná, skokan hnědý) a rybníček u Křemačovského rybníka (skokan hnědý). Zajištění
migračních tras obojživelníků je řešeno v migrační studii.
Tabulka 113: Hodnocení vlivu – obratlovci – druhy zvláště chráněné (ZCH), zařazené
v červených seznamech (ČS) a evropsky významné (EVD), zjištěné v trase a jejím
nejbližším okolí
české jméno
vranka obecná
čolek obecný
ropucha obecná
ropucha zelená
skokan hnědý
skokan skřehotavý
ještěrka obecná
slepýš křehký
užovka obojková
bramborníček hnědý
čáp bílý
čáp černý
čejka chocholatá
datel černý
holub doupňák
chřástal polní
jiřička obecná
krahujec obecný
krkavec velký
krutihlav obecný
křepelka polní
labuť velká
ledňáček říční
lejsek černohlavý
lejsek šedý
ořešník kropenatý
skorec vodní
slavík obecný
slípka zelenonohá
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vědecké jméno
Cottus gobio
Lissotriton vulgaris
Bufo bufo
Bufo viridis
Rana temporaria
Rana ridibunda
Lacerta agilis
Anguis fragilis
Natrix natrix
Saxicola rubetra
Ciconia ciconia
Ciconia nigra*
Vanellus vanellus
Dryocopus martius
Columba oenas
Crex crex
Delichon urbica
Accipiter nisus
Corvus corax
Jynx torquilla
Coturnix coturnix
Cygnus olor
Alcedo atthis
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striga
Nucifraga caryocatactes
Cinclus cinclus
Luscinia megarhynchos
Gallinula chloropus

kategorie
ZCH – O, ČS – VU, EVD
ZCH – SO, ČS – NT
ZCH – O, ČS – NT
ZCH – SO, ČS – NT
ČS – NT
ZCH – KO, ČS – NT
ZCH – SO, ČS – NT
ZCH – SO, ČS – LC
ZCH – O, ČS – LC
ZCH – O, ČS – LC
ZCH – O, ČS – NT, EVD
ZCH – SO, ČS – VU, EVD
ČS – VU
ČS – LC, EVD
ZCH – SO, ČS – VU
ZCH – SO, ČS – VU
ČS – NT
ZCH – SO, ČS – VU
ZCH – O, ČS – VU
ZCH – SO, ČS – VU
ZCH – SO, ČS – NT
ČS – VU
ZCH – SO, ČS – VU, EVD
ČS – NT
ZCH – O, ČS – LC
ZCH – O, ČS – VU
ČS – LC
ZCH – O, ČS – LC
ČS – NT

vliv
0
-1
-1
0
-1 (-2)
-1
-1 (0)
-1 (0)
-1
-2
0
0
-2
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
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strakapoud malý
ťuhýk obecný
vlaštovka obecná
volavka popelavá
vrabec polní
žluna šedá
žluna zelená
žluva hajní
veverka obecná
zajíc polní

Dokumentace EIA

Dendrocopos minor
Lanius collurio
Hirundo rustica
Ardea cinerea
Passer montanus
Picus canus
Picus viridis
Oriolus oriolus
Sciurus vulgarit
Lepus europaeus

ČS – VU
ZCH – O, ČS – NT, EVD
ZCH – O, ČS – LC
ČS – NT
ČS – LC
ČS – VU
ČS – LC
ZCH – SO, ČS – LC
ČS – NE
ČS – NT

-1
-1
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Dílčí závěr: Celkově lze konstatovat, že záměr prochází územím, které je z hlediska
výskytu fauny středně významné. V širším kontextu se nejedná o typicky cenné přírodní
území s ekologicky hodnotnými biotopy, spíše se jedná o fragmenty biotopů cennější
v místním kontextu antropogenně ovlivněné, převážně zemědělské krajiny. Vyskytují se zde
chráněné a vzácnější druhy, nejedná se však o druhy vázané konkrétně na specifický
biotop, který je v daném území ojedinělý nebo vzácný. Naopak, obdobné typy biotopů, kde
se vyskytují nalezené vzácnější druhy, se v zájmovém území nachází ve větší míře. Výjimku
tvoří krvavcová louka s výskytem modráska očkovaného v úseku č. 1 a Maletín-rybník. Do
obou biotopů trasa přímo nezasahuje, ale v návrhu opatření je jim věnována příslušná
pozornost, zejména pro vliv ve fázi výstavby.
Fragmentace krajiny, bariérový efekt, mortalita živočichů
V rámci dokumentace byla zpracována samostatná Rámcová migrační studie (dále jen
RMS), která hodnotí principiální průchodnost záměru pro volně žijící živočichy. Na
základě zoologického průzkumu a vlastního terénního šetření byly vytipovány
významné migrační trasy živočichů a problémová místa při kontaktu se záměrem. Byl
posouzen výskyt jednotlivých kategorií živočichů a ovlivnění jejich migračních možností,
jsou vyhodnoceny primární migrační objekty (navržené v rámci technické studie) a jsou
navržena optimalizační opatření (viz dále).
V následujícím textu jsou uvedeny pouze základní závěry, týkající se:
A. Hodnocení jednotlivých primárních migračních objektů.
B. Hodnocení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů.
C. Hodnocení průchodnosti celého úseku.
A. Hodnocení primárních migračních objektů
V následující tabulce je pomocí barevné stupnice (viz tab. níže) uvedený výsledný
migrační potenciál pro jednotlivé kategorie živočichů A-C.
Tabulka 114: Přehled hodnocených mostních objektů a jejich migrační potenciál
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

staničení
91,235
91,820
92,125
92,665
93,190-94,290
94,495
95,005
95,955
96,620
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N/P
N
P
P
P
N
P
P
P
N

š
9
45
100
20
1100
160
20
270
6

rozměry (m)
v
d
70
6
14
5

A

kategorie
B

C

21
10
16
70
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

97,195
97,900
98,875
99,755
100,255
101,300
102,850
104,040
105,485
105,655
105,865
106,040
106,840
108,165
108,350
108,575
109,170

P
P
P
P
N
P
P
N
P
P
N
N
N
P
P
P
P
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40
190
30
20
6
30
500
9
45
60
10
10
10
20
20
20
45

13
35
7
5
60
8
40
60
6
6
60
80
70
5
4
5
5,5

Tabulka 115: Kategorizace migračního potenciálu
MP
1,0 – 0,8
0,79 – 0,6
0,59 – 0,4
0,39 – 0,2
0,19 – 0,0

charakteristika migrační funkčnosti profilu
Výborný – zcela funkční stav blížící se ideálnímu řešení
Nadprůměrný – vysoká funkčnost, pouze s malými omezeními
Průměrný – střední funkčnost, se zřetelně omezujícími prvky
Podprůměrný – nízká funkčnost, řada omezujících prvků
Nevyhovující – blíží se úplné neprůchodnosti pro živočichy

barva

Z tabulky vyplývá, že z celkového počtu 26 hodnocených objektů jsou pro migraci
nevhodné pouze objekty umístěné do mimoúrovňových křižovatek nebo objekty
nacházející se v prostoru obchvatu Mohelnice, tedy v území se souvislou zástavbou,
které je migračně nevýznamné (objekty č. 20-26). Ostatní objekty, které se nachází ve
volné krajině, jsou pro živočichy dobře využitelné, často nadstandardních rozměrů.
B. Hodnocení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů
Kategorie A – velcí savci
Pro kategorii A, kde posuzujeme nadregionální migraci, je zájmové území záměru
migračně významné. Trasa kříží tři dálkové migrační koridory, které jsou z hlediska
převedení prioritní. Jsou zde vymezeny migrační profily. Převedení DMK je následující
(viz následující tabulka).
Tabulka 116: Převedení dálkových migračních koridorů
č.
505

km
93,9-94,4

532

98,0-98,5,
v prostoru
MÚK
Maletín
103,2103,7

519
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popis
migrační profil č. 2,
průchod
lesním
komplexem
migrační profil č. 4,
propojení dvou lesů
přerušených
zemědělskou půdou
migrační profil č. 6 –
údolí Řepovského potoka

opatření
objekt č. 5 (tunel) délky 1100 m, dále navazuje velký
most (objekt č. 6) šířky 160 m a výšky 21 m. Oba
objekty mají výborný migrační potenciál.
převedení pomocí objektu č. 11 v těsné blízkosti
vedení koridoru. Jedná se o podchod šířky 190 m a
výšky 35 m s výborným migračním potenciálem.
převedení pomocí objektu č. 16 v těsné blízkosti
vedení koridoru. Jedná se o most šířky 500 m a výšky
40 m s výborným migračním potenciálem.
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že dálkové migrační koridory jsou převedeny
nadstandardně – tunelem a velkými mosty s výborným migračním potenciálem. Kromě
těchto objektů se na trase nachází dostatek dalších vhodných objektů. V trase celkové
délky cca 19 km se nachází celkem 5 mostů s šířkou přes 100 m. Četnost objektů je
dostatečná.
Dílčí závěr: Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie A.
Kategorie B – ostatní kopytníci
Živočichové této kategorie (zejména srnec, prase divoké) se v daném území hojně
vyskytují. Probíhá zde takřka plošná migrace v rámci celého zájmového území. Dochází
k běžným denním pohybům mezi místy potravy a odpočinku (pole – les aj.) v závislosti
na potravní nabídce. Kromě výše zmíněných profilů s dálkovými migračními koridory je
pro tuto kategorii důležité převedení všech lokálních přirozených migračních cest, př.
údolí, vodní toky s doprovodnou vegetací, propojení les – pole aj. Jedná se o následující
prvky:
 Bílý potok s doprovodnou vegetací (lokální ÚSES) – migrační profil č. 1 – převedení
pomocí objektu č. 3 (most šířky 100 m a výšky 14 m).
 Prostor průchodu lesním komplexem v km 92,5-95,5 – viz migrační profil č. 2 –
převedení tunelem a velkým mostem šířky 160 m.
 Dlouhé široké údolí s vodním tokem a rybníkem navazující na les (cca km 95,7-96) –
převedeno objektem č. 8 – most šířky 270 m a 16 m.
 Lokální biokoridor v km 97,2 (v lesním úpadu, funkční) – převedení objektem č. 10
(most šířky 40 m a výšky 13 m).
 Hluboké lesnaté údolí přítoku Jahodné v km cca 97,8-98 – převedení objektem č. 11
(velký most šířky 190 m a výšky 35 m).
 Prostor v km 100-102: průchod mezi lesem J od záměru a poli a loukami S od záměru
– převedení pomocí objektu č. 15 (podchod šířky 30 m a výšky 8 m).
 Údolí Řepovského potoka – viz migrační profil č. 6 – převedení objektem č. 16 (velký
most šířky 500 m a výšky 40 m).
 Niva potoka Mírovka s doprovodnou vegetací v km 105,6-105,7 – migrační profil č. 7
– převedení objektem č. 19 (most šířky 60 m a výšky 6 m).
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že důležité přirozené liniové prvky v krajině
podporující migraci živočichů jsou odpovídajícím způsobem převedeny. Celkem 13
objektů je možné využít k migraci (MP průměrný a vyšší). Četnost migračních objektů je
dostatečná. Dále je navrženo umístění rámových propustků (ideálně 2x2 m), které jsou
rovněž pro tuto kategorii principiálně využitelné.
Dílčí závěr: Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie B.
Kategorie C – savci střední velikosti
U této kategorie nebývají hlavním problémem rozměry objektů, ale jejich dostatečná
četnost. Z 26 hodnocených objektů je vhodných pro migraci celkem 18 objektů (MP
průměrný a vyšší). Nevhodné jsou pouze objekty umístěné v mimoúrovňových
křižovatkách nebo převádějící silnice.
Tato kategorie navíc intenzivně využívá propustky na komunikacích, které nejsou
v současné fázi projekční přípravy navrženy. V rámci RMS byly navrženy propustky
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(celkem 6 propustků rozměrů 2x2 m), jejichž rozměrové parametry a přesné umístění
bude upřesněno v detailní migrační studii ve stupni DÚR.
Dílčí závěr: Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie C.
Kategorie D – obojživelníci, plazi, drobní savci
Migrační cesty obojživelníků lze očekávat v blízkosti každé trvalé vodní plochy vhodné
pro rozmnožování. Jednotlivé vodní nádrže potenciálně vhodné pro rozmnožování
obojživelníků byly zmapovány a byla navržena příslušná opatření. Jedná se o následující
nádrže a prostory:
1. Maletín – zatopený lom: bez většího významu, umístěný v lese, migrační cesty
nebudou narušeny.
2. Starý Maletín – rybníček (cca km 94-95). Trasa v tomto úseku vede v tunelu a
následně překonává lesní údolí dlouhým mostem (č. 6). Potenciální migrační trasy
obojživelníků z lesního komplexu do rybníčku nebudou přerušeny. Bez dalších
opatření.
3. Maletín, rybník pod Jahodnicí (cca km 95,5-96,2). V km 95,955 navržený velký most
(č. 8), který umožní migraci obojživelníků z okraje lesního komplexu Jahodnice, kde
se pravděpodobně nacházejí zimoviště i letní úkryty. Dále zde byl navržen
doprovodný rámový propustek cca v úseku 95,4-95,6.
4. Maletín – rybníky v obci (cca km 95,5-96,2). Rybníky jsou v dostatečné vzdálenosti od
trasy, k potenciální migraci může sloužit velký most (viz výše).
5. Řepová – vodní nádrž v obci: cca km 102-103. V těchto místech je navržen migrační
průchod pro obojživelníky – rámový propustek cca km 102,2-102,5 o rozměrech 2x2
m s instalací naváděcích bariér.
6. Rybníček u Křemačovského rybníka (cca km 105,5-105,7). Mírovka je přemostěna
mostem (č. 19). Toto přemostění může zároveň sloužit jako průchod pro
obojživelníky, další migrační objekt zde není navržen.
7. Křemačovský rybník: bez opatření.
Dílčí závěr: Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie D.
Kategorie E – ryby a ostatní vodní živočichové
V zájmovém území se vyskytují zejména drobné lokální vodoteče. Veškeré vodní toky
jsou převedeny odpovídajícími mostními objekty. Při respektování principů převedení
vodních toků pod mostními objekty je záměr průchozí pro živočichy kategorie E.
Dílčí závěr: Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie E.
Kategorie F – ptáci a netopýři
Základními negativními vlivy dopravy jsou:
i) Mortalita způsobená kolizemi s vozidly – často v místě křížení s vodními toky. Ve
stávajícím návrhu jsou vodní toky převáděny dostatečně velkými mostními objekty
pro případný průlet ptáků. Nemělo by tedy docházet k častým kolizím s vozidly.
ii) Mortalita na průhledných protihlukových clonách. Protihlukové clony budou
respektovat podmínky dané v rámcové migrační studii.
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Dílčí závěr: Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie F.
Kategorie G – ekosystémy
V zájmovém území je tato kategorie reprezentována pouze rozsáhlým lesním
komplexem, který prochází ve směru S-J a který trasa kříží cca v km 93-95,5. Kontinuita
ekosystému je zachována, záměr je v daném úseku veden v tunelu délky 1100 m a na něj
navazuje velký mostní objekt.
Dílčí závěr: Záměr je dostatečně průchozí pro kategorii G.
C. Hodnocení průchodnosti celého úseku
V celém zájmovém území v délce cca 19 km je možné vymezit jak místa migračně
atraktivní, tak místa nepříliš významná. Místa, kde dochází ke křížení migrační cesty
s pozemní komunikací, se nazývají migrační profily. Zde se střetává biotická a
technická složka. V rámci celého úseku byly vymezeny migrační profily, jejichž optimální
převedení je prioritou. Popis celého úseku je v následující tabulce.
Tabulka 117: Hodnocení průchodnosti migračních profilů
č.
1

km
92,1-92,2

2

93,9-94,5

3

95,6-95,9

4
5

98,0-98,5
102,5-102,7

6

102,9-103,7

7

105,6-105,7

charakteristika
křížení Bílého potoka s doprovodnou
vegetací
křížení DMK a nadregionálního
biokoridoru
křížení migrační cesty obojživelníků
mezi rybníkem u Maletína (J od trasy)
a lesem (S od trasy)
křížení DMK a lokálního biokoridoru
křížení migrační cesty obojživelníků
(les – vodní nádrž Řepová)
křížení údolí Řepovského potoka jako
přirozené migrační cesty živočichů,
křížení DMK
niva potoka Mírovka s doprovodnou
vegetací

způsob převedení
objekt č. 3 (podchod š 100 m, v 14 m)
objekt č. 5 (tunel) a č. 6 (podchod š. 160
m, v 21 m)
objekt č. 8 (podchod š 270 m, v 16 m),
navržený propustek
objekt č. 11 (podchod š 190 m, v 35 m)
navržený propustek 2x2 m
objekt č. 16 (podchod š 500 m, v 40 m)
objekt č. 19 (podchod š 60 m, v 6 m)

Vhodné migrační objekty se nacházejí od sebe ve vzdálenosti cca 1 km. Vzhledem
k tomu, že budou v dalším stupni PD doplněny propustky, které výrazně zvýší
průchodnost trasy pro drobné a střední savce, je možné považovat průchodnost záměru
za nadstandardní.
Vlivy na myslivost
Myslivost je upravena zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění. Myslivostí
se rozumí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako
součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic
a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. (§ 2, písm. a).
Myslivost lze provozovat jen v rámci uznané honitby. Záměr prochází celkem 10
honitbami, které budou záměrem různou měrou dotčeny. V průběhu posuzování byli
konzultováni jednotliví držitelé a uživatelé honiteb. Za hlavní problémové okruhy jsou
považovány (i) narušení migračních tras zvěře, (ii) narušení pravidelných stávanišť
spárkaté, drobné zvěře a hnízdišť pernaté zvěře, (iii) mortalita na silnicích.
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V zájmovém území záměru se hojně vyskytují druhy savců, které jsou v zákoně
vymezené jako lovná zvěř: např. daněk skvrnitý (Dama dama), jelen evropský (Cervus
elaphus), jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus), jezevec lesní (Meles meles), kuna
lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina), liška obecná (Vulpes vulpes), prase
divoké (Sus scrofa), sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec obecný (Capreolus
capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus).
Tyto druhy v zájmovém území migrují takřka plošně, zejména na začátku (okolí Starého
Města) a konci úseku (oblast Řepové, Křemačova, Mohelnice) prochází záměr
rozsáhlými polními kulturami, kde se zvěř běžně plošně pohybuje v závislosti na
potravní nabídce (osevní skladbě zemědělských plodin). Vlivem záměru dojde
k přerušení jejich pravidelných migračních tras. Negativní vliv zde bude snížen
dostatečným množstvím průchodů – migračních objektů, které jsou na trase navrženy
(viz Rámcová migrační studie).
Záměrem dojde k narušení pravidelných stávanišť spárkaté, drobné zvěře a hnízdišť
pernaté zvěře. Zde je důležité zdůraznit, že tyto druhy jsou vázány na rozsáhlé polní
kultury, které se běžně vyskytují v celém širším zájmovém území. Záměrem nedojde
k negativnímu ovlivnění hodnotného biotopu těchto druhů.
V zájmovém území dochází k poměrně vysoké mortalitě zvěře na silnicích I., II. a III. tříd,
v místech vysokého migračního tlaku (především v poslední třetině trasy v okolí
Mohelnice) a dále v úseku navazující D35, i přes instalaci různých odpuzovacích
opatření (pachové ohradníky aj.). Z hlediska záměru je pozitivní, že, na rozdíl od silnic
nižších tříd, je na nových dálnicích již standardní instalace oplocení, které je
v současnosti hlavním opatřením k redukci morality živočichů na silnicích. Z hlediska
mysliveckých sdružení je instalace oplocení celé trasy požadována. Toto opatření je
zařazeno v kap. D.IV. Dále jsou v Rámcové migrační studii navržena další opatření
k redukci mortality, která bude nutné prověřit v Detailní migrační studii ve stupni DÚR.
Další vlivy
V období výstavby se nepředpokládá významný vliv, jedná se o dočasný vliv, který bude
odpovídat danému typu stavby. V období provozu jsou v blízkosti komunikace
živočichové ovlivněni imisemi, hlukem a v noci osvětlením z aut. Většina druhů je na tyto
vlivy značně adaptabilní. Částečným ochranným opatřením může být dostatečné a
vhodné ozelenění trasy.

D.1.7.3 V LIVY NA FLÓRU
Varianta V0
Vzhledem k dlouhodobě ustálené situaci v území má nulová varianta na flóru pouze
omezené vlivy. Vlivem zvyšující se intenzity dopravy porostou negativní vlivy z hlediska
kontaminace prostředí.
Varianta V1 a V2
Přímá likvidace stávajících biotopů
Rozsah zásahu záměru odpovídá danému typu stavby, technické řešení bylo
projektováno s cílem minimalizace zásahů do cenných biotopů. V rámci botanického
průzkumu byly popsány biotopy v zájmovém území a vytipovány cenné lokality.
V podkapitole jsou komentovány:
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A. Vlivy na biotopy v zájmovém území.
B. Vlivy na významnější botanické lokality.
C. Vlivy na jednotlivé skupiny rostlin (včetně zvláště chráněných druhů).
A. Vlivy na biotopy v zájmovém území
Nejvýraznější vliv záměru na flóru a vegetaci území se bude týkat období výstavby. Na
značně velké ploše, která zhruba odpovídá délce 19 km a průměrné šířce 50 metrů bude
odstraněn stávající rostlinný pokryv a následně zde proběhnou zemní práce. Po
dokončení stavby budou velkou část trvalého záboru pokrývat zpevněné plochy trvale
prosté vegetace a zbytek antropogenní půdy, které budou ozeleněny (zatravněním a
výsadbou dřevin). Tyto porosty „náhradní vegetace“ na zemním tělese, uvnitř křižovatek
a na dalších funkčně souvisejících plochách budou dílem udržovány (sečením a
příležitostným výřezem dřevin), dílem ponechány samovolnému vývoji (převážně jen
bylinná vegetace ve větší vzdálenosti od vozovky). Na části plochy trvalého záboru tak
zanikne rostlinný pokryv úplně a na další části se bude výrazně odlišovat od dnešního
stavu.
Závažnost tohoto vlivu je přímo úměrná kvalitě stávajících biotopů a druhovému složení
současné květeny. V trase záměru je dominantně zastoupena orná půda, na dalším místě
pak lesy, většinou hospodářsky ovlivněné a přírodě vzdálené, v o něco menší míře je
trasa vedena víceméně kulturními loukami. Pouze na krátkých úsecích prochází trasa
hodnotnějšími biotopy. Jedná se o zbytky květnatých jedlobučin (zejména v západní
části trasy), liniové fragmenty potočních luhů (v nivě Řepovského potoka a Mírovky) a
floristicky pestřejší polokulturní louky (na začátku trasy a jižně od Krchleb). Výčet
těchto lokalit je uveden formou tabulky v kapitole C.2.7.2 a zopakován v následující
tabulce, kde jsou i stručně komentovány vlivy stavby na tyto lokality.
V průběhu stavby budou do určité míry ovlivněny i plochy mimo trvalý stavební zábor.
Tyto plochy dočasného záboru budou po dokončení stavby vráceny původnímu využití. I
na těchto plochách bude stávající vegetace většinou odstraněna či přinejmenším výrazně
narušena, později však bude do jisté míry obnovena. Tato obnova bude vždy spojena
s určitou degradací a teprve v dlouhodobějším výhledu může dojít k přiblížení
k výchozímu stavu.
Přírodní biotopy zaujímají jen malou část koridoru. Jedná se pouze o běžné biotopy dané
fytogeografické oblasti, zejména acidofilní a květnaté bučiny a mezofilní ovsíkové louky.
Dotčené biotopy jsou vesměs degradované a plošně omezené, jejich význam je pouze
v lokálním měřítku. Fragmenty květnatých bučin v západní části trasy leží z větší části
v tunelovém úseku a nebudou tak významněji zasaženy. Dotčení fragmentů potočních
luhů při Řepovském potoce a Mírovce bude zmírněno navrženým přemostěním, které
zachová migrační funkci toku a víceméně i spojitost nivních biotopů.
Lesy. V případě lesů je nejvýraznějším účinkem trvalý zábor, jehož význam je přímo
úměrný velikosti záboru a nepřímo velikosti dotčeného lesa. Důležitá je rovněž
biologická kvalita lesa, stáří porostu a jeho druhové složení. Vlivy na pozemky určené
k plnění funkcí lesa jsou zhodnoceny v kapitole D.I.4.
Trasa zasahuje do lesních porostů v následujících úsecích:
 cca km 93-95,5: Souvislý průchod lesem v západní části trasy je podstatně zmírněn
navrženým tunelem o délce 1100 metrů. I tak zde ovšem trasa prochází lesem v délce
cca 1,5 km. Dotčené lesní porosty jsou většinou hospodářsky pozměněné a obnovně
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rozpracované (četné mlaziny), v menší části trasy se ale nacházejí i porosty relativně
přirozeného složení, s hojným bukem a vtroušenou jedlí bělokorou.
km 96,8-98,5: Další významný zásah do lesa spadá mezi km 96,8 a 98,5. Lesy jsou zde
většinou kulturní povahy, místy i s převahou náletových dřevin a většinou mladého
věku. Pouze maloplošně jsou dochovány zbytky jedlobukových lesů. Trasa je ve druhé
části tohoto úseku navržena variantně, přičemž varianta V1 zasahuje do lesa výrazně
větší měrou než varianta V2.
km 99,9 a 100,8: probíhá trasa po rozhraní zemědělské půdy (většinou trvalých
travních porostů) a lesa. Dotčené lesy jsou většinou středního věku, místy
s převažujícím bukem. Mají tudíž poněkud zvýšený přírodovědný potenciál.
Odtěžením lesních okrajů pravděpodobně nedojde k výraznějšímu narušení stability
lesa vzhledem k věku a druhovému složení většiny porostů.
km 102,35-102,75: Poslední významnější zásah do lesa se týká úseku mezi km 102,35
a 102,75, kde trasa zasahuje do okrajové části menšího samostatného lesa. Vzhledem
k rozloze tohoto porostu bude zásah poměrně výrazný, i když jeho převážná většina
nebude stavbou přímo dotčena. Nelze rovněž vyloučit následné rozvrácení odkrytých
porostních stěn větrem.
km 103,0: Menší (víceméně „liniové“), o to však biologicky cennější porosty, se
nacházejí v blízké nivě Řepovského potoka, v km 103,0. Zásah do lesa zde bude
minimalizován přemostěním o velké světlé výšce.









B. Vlivy na významnější botanické lokality
V následující tabulce jsou zhodnoceny vlivy na významnější botanické lokality v trase.
Čísla lokalit odpovídají číslům v následujícím obrázku.
Tabulka 118: Významnější botanické lokality v trase
č.

km

1

92,07-92,18

2

92,67-92,84

3

93,36-93,45

4

93,45-94,28

5

94,28-94,54

6

94,9-95,35

7

95,6-96,04

8
9

97,27-97,54
97,54-98,48
(–98,08)*
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popis
niva Bílého potoka (zkulturněné
louky) a přilehlý svahový les (na
S acidofilní bučina, na J smíšený
porost)
kulturní louka, druhově středně
bohatá
zkulturněná
louka,
druhově
středně bohatá
lesy,
většinou
hospodářsky
pozměněné,
často
obnovně
rozpracované (paseky, mlaziny),
místy s četnějším bukem a
vtroušenou jedlí
fragmenty květnatých bučin,
paseka,
potoční
niva
s mokřadními lady
hospodářsky pozměněné lesy
s prameništi
a
drobnými
fragmenty olšin
mezofilní a vlhké louky, mokřadní
lada u rybníčku
kulturní louka
kulturní a sukcesní lesy, zčásti jen
mlaziny, místy vtroušené vzrostlé
jedle

botan.
lokal.
3, 4

míra dotčení

vliv

z větší části přemostěno,
průchod lesem v jeho méně
kvalitní části

-1

5

nízké zemní těleso

-1

7

tunelový úsek

0

8, 9

tunelový úsek

0

10

portál tunelu, zemní těleso,
delší most

-1

13, 14

rozsáhlejší zemní těleso

-1

15, 16

vyšší násyp a most, zásah do
prameniště
hluboký zářez
dno údolí přemostěno, jinak
většinou zářezy; větší zábor
u V1

-1

21
22,
23,
24, 26

-2
-1
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10 99,75-99,93
11 99,93-100,77
12 100,77-100,95
13 101,21-101,41
14 101,67-101,73
15 102,35-102,75
16 102,93-103,07
17 105,63-105,68

druhově bohaté lemy polních
cest, okrajově vlhká louka
polokulturní louky a okraje
smíšených
lesů,
zčásti
přirozeného složení
nevyužívaná polní cesta se
zajímavou suchomilnou květenou
údolí se zkulturněnými i relativně
přirozenými mezofilními loukami
remízek s fragmentem smíšené
bučiny
smíšený
hospodářský
les
s vtroušenou jedlí, zčásti obnovně
rozpracovaný
údolí
Řepovského
potoka:
potoční luh, vlhká lada, svahový
háj
tok
Mírovky
s břehovými
doprovody – druhově bohatý
fragment potočního luhu
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29

nízké
zemní
těleso,
významnější vliv u V2
zemní těleso střední šířky,
poměrně výrazný zásah do
lesa
lokalita leží celá v ploše
záboru
přemostění, většina biotopu
leží mimo zábor
v těsné blízkosti trasy

-1

35

významný zásah do sv. části
lesa

0

36

přemostění, pouze omezený
zásah

-2

39, 40

krátký most, v nivě násyp,
při pravém břehu rozsáhlá
křižovatka

-2

30, 31
32
33
34

-1
-1
-1
0

bot. lok. – číslo lokality v botanickém průzkumu

C. Vlivy na jednotlivé skupiny rostlin (včetně zvláště chráněných druhů)
Zvláště chráněné druhy rostlin dle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, nebyly v koridoru zjištěny a nebudou tak s velkou
pravděpodobností záměrem dotčeny. V zájmovém území byla zaznamenána řada méně
běžných či fytogeograficky zajímavých druhů rostlin, z nichž některé jsou zařazeny do
červeného seznamu cévnatých rostlin, vždy však jen v nižších kategoriích C3 a C4. Výčet
těchto druhů viz kapitola C.2.7.2 a příloha Botanický průzkum. Řada těchto druhů
přitom nebude záměrem významněji dotčena, u dalších mohou být negativně ovlivněny
místní populace, avšak bez významnějšího dopadu na rozšíření daného druhu v širším
území.
Disturbance, znečištění prostředí
Nepředpokládá se významný vliv, jedná se o dočasný vliv, který bude odpovídat danému
typu stavby.
Další vlivy (nepřímé)
Další vlivy jako je dělící účinek komunikace a změny stanovištních poměrů je možné
považovat za méně významné.
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D.I.7.3 V LIVY NA EKOSYSTÉMY
Obecné vlivy silniční komunikace popsané v úvodu kap. D.I.7 působí komplexně na
ekosystémy v daném území. Obecně je možné považovat výstavbu pozemní komunikace
jako typický civilizační stresor dočasného i trvalého charakteru.
V období výstavby se jedná o dočasné vlivy, které budou odpovídat danému charakteru
stavby. Vzhledem k charakteru zájmového území je možné tyto vlivy považovat za
přijatelné. V zájmovém území se nenacházejí žádné významné ani cenné ekosystémy.
Dále je hodnocen vliv na: A) Zvláště chráněná území, B) Soustavu Natura 2000, C)
Významné krajinné prvky, D) Územní systém ekologické stability krajiny, E) Památné
stromy.
A. Zvláště chráněná území
Varianta V0
Bez vlivu. Stávající silnice neprochází žádným zvláště chráněným územím, nejbližší PP
Hradisko se nachází v dostatečné vzdálenosti od silnice.
Varianta V1 a V2
Bez vlivu. V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nejbližší ZCHÚ (přírodní
památky a CHKO Litovelské Pomoraví) leží ve vzdálenosti 2,5–5 km od trasy.
B. Natura 2000
Varianta V0
Bez vlivu. Stávající silnice neprochází územím soustavy Natura 2000. Ve vzdálenosti cca
500 m se přibližuje severní hranici EVL Bohdalov (viz následující obrázek).
Varianta V1 a V2
Bez vlivu. EVL i PO leží v dostatečné vzdálenosti od trasy. Významný vliv byl vyloučen i
stanovisky Pardubického kraje (č. j. KrÚ 27294/2015/OŽPZ/Pe ze dne 15. 5. 2015 a č. j.
74356/2016/OŽPZ/Pe ze dne 8. 11. 2016) a Olomouckého kraje (č. j. KUOK 49038/2015
ze dne 25. 5. 2015 a č. j. KUOK 106236/2016 ze dne 27. 10. 2016). Všechna stanoviska
jsou přiložena v příloze v kap. H.
C. Významné krajinné prvky
Varianta V0
Silnice se dostává do kontaktu s VKP kategorie „les“ a „vodní tok“. Bez významnějšího
vlivu.
Varianta V1 a V2
V blízkosti záměru se nenacházejí žádné registrované významné krajinné prvky.
Zasahuje sem ale řada neregistrovaných VKP, jejichž výčet je taxativně upraven
zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jedná se především o VKP v kategorii „les“, menší
měrou i kategorie „údolní niva“ a „vodní tok“, v jednom případě též kategorie „rybník“.
Tyto významné krajinné prvky budou záměrem ovlivněny v různé míře. Celkové
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zhodnocení míry vlivu je uvedeno v následující tabulce. Stupnice uvedená v kap.
Metodika je upravena následovně:
Tabulka 119: Stupnice celkového hodnocení vlivu záměru na VKP
kategorie

symbol

neutrální
vliv
negativní
vliv

/0/

míra
vlivu
žádný

/-1/

malý

/-2/

střední

/-3/

velký

charakteristika
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv, ani pozitivní, ani negativní.
VKP leží mimo reálný dosah záměru, nebo je vliv zanedbatelný.
Záměr má velmi omezený nevýznamný negativní vliv, na hranici
prokazatelnosti. Prochází v blízkosti VKP, jeho ekologická funkce
nebude narušena. Není třeba přijímat žádná opatření.
Záměr má reálný negativní vliv, který odpovídá běžnému vlivu u
daného typu záměrů. Záměr částečně prochází VKP, jeho ekologická
funkce bude vlivem záměru negativně ovlivněna. Je třeba hledat a
přijímat minimalizační a kompenzační opatření.
Vysoce negativní vliv, který může vést ke znehodnocení nebo
likvidaci VKP. Záměr zasahuje do VKP takovým způsobem, že ho
významně ovlivní či zcela likviduje, jeho ekologická funkce je
zásadně narušena.

Tabulka 120: Vliv na VKP
kategorie komentář vlivu
VKP ze zákona
rašeliniště Bez vlivu.
vodní
km 105,6-106,1: Nejvýznamnější zásah do údolní nivy se týká nivy Mírovky u
toky
Křemačova. Vlastní tok je zde překlenut krátkým a poměrně nízkým mostem.
Trasa je sice vedena po nevysokém násypu, zásah do nivy je ale výrazně zesílen
umístěním rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky Mohelnice-sever. Ve výsledku tak
stavební zábor jen v nivě činí více jak 10 ha. Ačkoliv je niva v tomto úseku takřka
celá zorněna, jedná se o vážný zásah do specifického geomorfologického útvaru
s řadou ekologických funkcí (potenciální záplavové území, sedimentační prostor,
migrační koridor bioty); v neposlední řadě jde o významnější zásah do zemědělské
půdy o vysoké bonitě.
U dalších údolních niv v trase dálnice se jedná o menší vliv. Tyto nivy (Bílého
potoka, bezejmenného lesního potoka v km 94,5, Řepovského potoka) jsou
poměrně úzké a negativní dopad je zde zmírněn delším přemostěním. Takové
přemostění sice chybí u Podolského potoka v závěru trasy u Mohelnice, zde je však
niva v otevřené zemědělské krajině stěží identifikovatelná a samotný potok je
svedený do umělého napřímeného koryta. Z tohoto důvodu nelze považovat za
významnější újmu navrhovanou přeložku potoka v délce 1050 m.
rybníky
Bez vlivu. V blízkosti km 95,8 se jižně od trasy nachází malý, teprve před několika
lety zbudovaný rybník. Trasa probíhá jen několik desítek metrů od rybníka,
navržen je zde vysoký násyp v předpolí navazujícího mostu. Rybníček nebude
stavbou přímo dotčen, mohou se na něm však odrazit vlivy provozu (emise
z dopravy, znečištění vody rozstřikem solanky, případné úniky provozních
kapalin).
jezera
Bez vlivu.
údolní
viz část vodní toky.
nivy
lesy
viz kap. D.I.7.3.
Registrované OOP
Bez vlivu, v blízkosti záměru se nenachází žádné registrované VKP.
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0
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0

strana 233

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

D. Územní systém ekologické stability
Varianta V0
Silnice kříží nadregionální, regionální i lokální prvky ÚSES, které nejsou odpovídajícím
způsobem převedeny. Vliv je možné označit jako nízký až středně významný.
Varianta V1 a V2
Navržená dálniční trasa nenarušuje žádné z vymezených či navržených (i nefunkčních)
biocenter, několik biocenter ale leží v její blízkosti. Je třeba vyloučit jejich okrajové
dotčení stavebními pracemi. Jedná se o lokální biocentra Strážná hora a Nad farmou,
která se nacházejí jen několik desítek metrů od předpokládaného stavebního záboru.
Případné ovlivnění se ovšem týká jen okrajových částí biocentra, aniž by tím byla
významněji ovlivněna funkčnost ÚSES.
Významnější je kolize posuzovaného záměru s některými biokoridory. Navržená trasa
dálnice kříží celkem sedm biokoridorů, včetně jednoho regionálního a nadregionálního
biokoridoru (resp. jeho osy). Další biokoridory probíhají v blízkosti trasy, aniž by však
byly záměrem přímo dotčeny. Křížení biokoridorů je ve většině případů provedeno
přemostěním, takže nedochází k přerušení biokoridoru, i když jeho funkčnost může být
v zasaženém úseku omezena. Toto omezení závisí na technických parametrech mostu
(jeho délce, výšce nad terénem, terénních úpravách pod mostem).
Problematická křížení:
 Lokální biokoridor mezi Javořím a Krchleby (cca km 98,5). Varianta V1 kříží
biokoridor v úseku, kde sleduje členitý okraj lesa, přičemž v daném úseku není
navrženo žádné přemostění. Na variantě V2 je tentýž biokoridor křížen v nefunkčním
úseku navrženém na orné půdě, a to v místě, kde dálniční trasa kříží přeložku silnice
III. třídy, přesněji řečeno v prostoru mimoúrovňové křižovatky.
Návrh převedení: Vzhledem k tvaru křižovatky se zde nabízí řešení vyvést biokoridor
na nadjezd, po němž je vedena silnice (dálnice je zde navržena v zářezu), biokoridor
by zde ale stěží mohl mít lesní charakter. Jako optimální navrhujeme dvě varianty:
(i) posunutí biokoridoru jižním směrem a zaústění do jednoho z lesních úpadů, kde
lze biokoridor vykřížit mostem (objekt č. 11 – most délky 190 m). Otevřenou otázkou
ale zůstává účel tohoto biokoridoru, neboť na k. ú. Krchleby na Moravě není ujasněna
jeho návaznost, zejména pak umístění nejbližšího lokálního biocentra;
(ii) posunutí biokoridoru severním směrem a převedení mostem č. 13 (most přes
přeložku polní cesty délky 20 m). Tím je koridor rovněž veden maximálně lesem.
 Regionální biokoridor jihozápadně od Řepové (km 101,1 a 101,8). Biokoridor
spojující lokální biocentra Strážná hora a Nad Řepovou kříží trasu dálnice na dvou
místech. Protože biokoridor propojuje řadu lesních biocenter, měl by mít i ucelený
lesní charakter; to by znamenalo zalesnění části dnešních poměrně kvalitních luk. Pro
úplnost je třeba uvést, že biokoridor o celkové délce cca 1 km (tj. více než metodicky
maximálně přípustných 700 metrů) je navržen z převážné části na orné půdě.
pozn.: rozdílné vedení koridoru je dáno rozdílnými mapovými podklady. Křížení v km
101,1 je převzato z územně analytických podkladů města Mohelnice, křížení v km
101,8 je v platné ZÚR Olomouckého kraje.
Návrh převedení: RBK je vhodné převést velkým mostem přes údolí Řepovského
EVERNIA s.r.o.
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potoka (most o délce 500 m). Druhým možným řešením je převedené pod mostem
v km 101,3 (most délky 30 m). Oba návrhy viz následující obrázky.
Obrázek 8: Návrh na
přerušovanými šipkami)

převedení

Obrázek 9: Návrh převedení
přerušovanými šipkami)

lokálního

regionálního

biokoridoru

(návrh

je

označen

biokoridoru

(návrh

je

označen

 Lokální biokoridor toku Mírovky. Dalším místem, kde dochází k významnějšímu
střetu s prvky ÚSES, je křížení lokálního biokoridoru sledujícího tok Mírovky pod
Křemačovem. Nepříznivý efekt bude zesílen dalším přemostěním přeložkou silnice
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strana 235

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

I/44 o 300 metrů níže po proudu říčky.
 V závěrečné části trasy, při jihozápadním okraji Mohelnice, kříží trasa dálnice
nefunkční lokální biokoridor na regulované vodoteči Újezdka. Asi 100 metrů západně
od trasy pak leží navržené lokální biocentrum Dolní Krčmy. Zde realizací záměru
nedojde ke zhoršení funkce ÚSES, neboť trasa je vedena po stávajícím zemním tělese,
které spolu s navazující mimoúrovňovou křižovatkou biokoridor přerušuje. Vzhledem
k zastavěnosti území jsou možnosti, jak zajistit alespoň částečnou průchodnost
biokoridoru, velmi omezené.
Celkové zhodnocení míry vlivu viz následující tabulka. Stupnice uvedená v kap. Metodika
je upravena následovně:
Tabulka 121: Stupnice celkového hodnocení vlivu záměru na ÚSES
kategorie

symbol

neutrální
vliv

/0/

míra
vlivu
žádný

negativní
vliv

/-1/

malý

/-2/

střední

/-3/

velký

charakteristika
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv, ani pozitivní, ani negativní.
Biocentrum či biokoridor leží mimo reálný dosah záměru, nebo je vliv
zanedbatelný.
Záměr má velmi omezený nevýznamný negativní vliv, na hranici
prokazatelnosti. Prochází v blízkosti biokoridoru nebo biocentra,
jejich funkčnost nebude narušena. Není třeba přijímat žádná opatření.
Záměr má reálný negativní vliv, který odpovídá běžnému vlivu u
daného typu záměrů. Biokoridor je záměrem přerušen, je však
odpovídajícím způsobem převeden tak, že jeho funkčnost bude nadále
zajištěna. V případě biocentra je částečně snížena jeho funkčnost,
ovšem vliv není významný. Je třeba hledat a přijímat minimalizační a
kompenzační opatření.
Vysoce negativní vliv, který může vést ke znehodnocení nebo likvidaci
biocentra nebo biokoridoru. Biokoridor je záměrem přerušen a jeho
funkčnost není zajištěna. V případě biocentra do něj záměr zasahuje
takovým způsobem, že ho významně ovlivní či zcela likviduje, jeho
funkčnost je zásadně narušena.

Tabulka 122: Ovlivnění skladebných části ÚSES ležících v blízkosti dálniční trasy
staničení
92,15

č.
1

92,2-92,6

2

94,5

3

97,2

4

98,47
(var. V1)
98,56
(var. V2)
101,1

5

101,42

7

102,16-102,30

8
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5
6

skladebná část ÚSES
lokální biokoridor, v dotčeném
úseku funkční, travnatá úžlabina
a svahový les
lokální biocentrum Kamenný
lán, nejednoznačně ohraničené

míra dotčení
křížení mostem, omezený vliv

vliv
-1

leží cca 50-100 m severně od trasy,
možné dotčení stavbou a nepřímými
vlivy z provozu
nadregionálního křížení vysokým mostem

osa
biokoridoru
lokální biokoridor, vymezený,
funkční
lokální biokoridor v lesním
okraji
lokální biokoridor, nefunkční,
navržený na orné půdě
regionální biokoridor nefunkční,
navržený na orné půdě
lokální biocentrum Strážná hora

křížení kratším mostem (údolní zářez)

přetnutí biokoridoru, možný odklon a
mimoúrovňové vykřížení
kolize s navrženou MÚK na var. V2,
nutný odklon biokoridoru
přetnutí biokoridoru, možný odklon
pod nedaleký most
okraj biocentra jen 20-30 m od
navržené silnice, možné dotčení
stavbou i provozem
lokální biocentrum Nad farmou, trasa probíhá ve vzdálenosti 30-50

-1
-1
-1
-2
-2
-2
-1
-1

strana 236

D35 Staré Město – Mohelnice

102,95-103,1

105,65

108,05-108,35

108,35

funkční, lesního typu
regionální biokoridor v blízkosti
lokálního
biocentra
Pod
Kamennou, funkční úsek v údolí
Řepovského potoka
10 lokální
biokoridor
v nivě
Mírovky, funkční
9

Dokumentace EIA
metrů, nepřímé vlivy
biokoridor souběžný s trasou ve
vzdálenosti 80-120 m, biocentrum více
než 150 metrů

křížení biokoridoru nízkým mostem,
v těsné blízkosti rozsáhlá mimoúr.
křižovatka, další křížení přeložkou sil.
I/44
11 lokální biocentrum Dolní Krčmy, vzdálenost od silnice 50-100 metrů,
nefunkční, navržené na orné nefunkční
biocentrum
navrženo
půdě,
s navazujícími k realizaci
nefunkčními biokoridory při
Podolském potoce a jeho
navržené přeložce
12 lokální
biokoridor kolize se stávající komunikací i
v antropogenním reliéfu při křižovatkou, nutné přerušení ve dvou
stávající silnici I/35, nefunkční, úsecích
navržený

-1

-1

0

-2

E. Památné stromy
Varianta V0
Bez vlivu.
Varianta V1 a V2
Bez vlivu. Nejbližší chráněné objekty této kategorie (lípa v Krchlebech a dub v Újezdu) se
nacházejí v téměř kilometrové vzdálenosti od navržené dálnice a jejich ovlivnění
záměrem tudíž nelze očekávat.

N ÁVRH OPATŘENÍ
V následující tabulce je uvedený přehled navržených opatření k minimalizaci vlivů na
biotu. Je nutné zdůraznit, že navržené umístění na trase u těch opatření, která nejsou
součástí technického projektu, je nutné považovat pouze za orientační. Zejména
v případě návrhu propustků byl kladen důraz na jejich četnost a vzdálenost od sebe
(doporučená četnost je v rozmezí 0,5-1,0 km), nikoli na přesné umístění. Staničení je
proto záměrně uváděno ve formě od-do (např. v úseku 100 m). Přesné umístění
jednotlivých opatření bude možné provést až ve stupni Dokumentace pro územní
rozhodnutí, kde bude trasa již fixována.
Tabulka 123: Navržená opatření k minimalizaci vlivů na faunu
D – DRUHOVÁ OCHRANA, EKOSYSTÉMY
D1
minimalizace
Technické upřesnění trasy v DÚR:
zásahu do
 Minimalizovat zásah do ekologicky citlivých území, zejména lokalit zvláště
cenných
chráněných druhů živočichů, lesních porostů, vodních toků a jejich niv.
ekosystémů
 Křížení biokoridorů technicky řešit tak, aby zde zůstal zachován migrační
profil o minimální šířce 20 metrů s dobrou průchodností a pokud možno
nezpevněným přírodním povrchem.
 U mostů v km 94,5 (údolí bezejmenného potoka v lesním komplexu), km
97,9 (lesní údolí s bezejmenným potokem) a km 103,0 (údolí Řepovského
potoka) neumísťovat pilíře mostu do blízkosti dna údolí a omezit stavební
zásah do zalesněných svahů.
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D2

opatření ve
fázi výstavby

D3

bariéry
vstupu na
staveniště
záchranné
transfery

D4
D5

vegetační
úpravy

D6

migrační
objekty

D7

bariéry
vstupu –
oplocení
speciální
opatření

D8
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Plán organizace výstavby (POV) musí respektovat požadavky na ochranu
rostlin a živočichů, zejména:
 Zařízení staveniště, veškeré manipulační plochy, další doprovodné plochy a
pojezdy techniky zřizovat mimo ekologicky citlivé lokality, zejména lokality
zvláště chráněných druhů živočichů, lesní porosty, vodní toky a jejich nivy.
Minimalizovat i jakýkoliv nepřímý negativní vliv na tyto lokality při
výstavbě.
 Kácení stromů a výřez keřů provádět mimo vegetační období.
 Musí být respektovány životní cykly dotčených živočichů.
 Minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně i trvalých travních porostů,
manipulační plochy, včetně dočasných deponií přednostně umísťovat na
orné půdě.
 V dalším stupni PD dořešit křížení lokálního biokoridoru v km 98,5 a
regionálního biokoridoru v km 101,1 (101,8) jejich přesunutím do míst, kde
je možné zajistit jejich mimoúrovňové vykřížení (viz návrh v kap. D.I.7.3.
 Zajištění funkce ekodozoru na stavbě.
Proti vniknutí živočichů do prostoru staveniště instalovat dočasné bariéry.
Upřesněno bude v POV.
Záchranné transfery živočichů realizovat v případě, že budou doporučeny a
upřesněny biologickým průzkumem před zahájením stavby a odsouhlaseny
příslušným orgánem ochrany přírody.
Bude součástí samostatné studie v rámci dokumentace DÚR. Doporučení viz
kap. D.I.5.3 a kap. D.I.8. K vegetačním úpravám zemního tělesa nové silnice
přednostně použít geograficky původní a stanovištně vhodné dřeviny.
Jako migrační objekty jsou využitelné primárně navržené objekty v technické
studii. Celkově je průchodnost záměru na nadstandardní úrovni, navrženy jsou
velké mostní objekty, souvislým lesním porostem prochází trasa v tunelu.
V RMS je navržena dílčí optimalizace vybraných objektů. Navíc je v rámci
migrační studie řešeno zvýšení propustnosti pro živočichy kat. C a navrženo
rámcové umístění propustků. Celkem je navrženo umístit na trasu 6 rámových
propustků (viz kap. D.IV). V rámci DÚR bude umístění propustků
aktualizováno, navíc budou navrženy propustky plnící vodohospodářskou
funkci, které jsou také živočichy využívané.
Je navrženo oplocení celé trasy a instalace speciálních bariér pro obojživelníky
v místech vyššího migračního tlaku.
Pro jednotlivé zvláště chráněné druhy jsou navržena příslušná opatření (viz
příloha č. 8 Biologický průzkum) a kap. D.IV.

M ETODIKA
Fauna: Zhodnocení vlivů na faunu bylo provedeno na základě vlastních terénních
šetření. Zoologický průzkum byl proveden jednak v roce 2008 (jaro-podzim), opakovaný
průzkum v roce 2015-2016 (jaro-podzim) a oba průzkumy tedy plně pokryly jarní i letní
aspekt.
Účelem průzkumu v roce 2015 byla jednak aktualizace a doplnění původního průzkumu
provedeného ve stejné trase již v roce 2008, jednak rozšíření průzkumu o další živočišné
skupiny. Průzkum bezobratlých byl nově zaměřen na celý řád pavouků, z třídy hmyzu
byl nově sledován řád motýlů, a to konkrétně motýli aktivní ve dne. Opakovaně byl
sledován řád brouků, a to zejména terestrické čeledi střevlíkovitých a drabčíkovitých,
přičemž z posledně jmenovaných byli kompletně determinováni jen zástupci tzv.
velkých drabčíků. Intenzivně sledováni byli zástupci dalších skupin druhově velmi
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bohaté čeledi drabčíkovitých, dále byli sledováni také zástupci dalších čeledí brouků a
jiných řádů (blanokřídlí), a to zejména druhy z červeného seznamu nebo druhy zvláště
chráněné. Taktéž opakovaně byli sledováni obratlovci s výjimkou kruhoústých a ryb.
Flóra: Zhodnocení flóry a vegetace bylo provedeno na základě vlastních terénních
šetření, která postihla jarní a letní aspekt. Postupně byly navštíveny jednotlivé lokality
ležící v trase předpokládaného záboru, včetně většiny hodnotnějších lokalit v blízkém
okolí. V celém sledovaném prostoru byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy
cévnatých rostlin. Dále byl pořízen jednoduchý slovní popis významnějších lokalit, tj.
zejména větších seskupení dřevin, přirozenějších travních porostů a vodních ploch.
Z těchto dílčích zápisů byl pak sestaven výsledný floristický seznam a popis vybraných
botanických lokalit.

P OROVNÁNÍ VARIANT
Z hlediska vlivu na faunu je možné obě aktivní varianty považovat za rovnocenné.
Z hlediska vlivů na flóru je mírně výhodnější varianta V2. Varianta nulová představuje již
ustálenou komunikaci v rámci daného území. Nezasahuje do žádných zoologicky ani
botanicky cenných lokalit, ani je významným způsobem neovlivňuje. Intenzitou dopravy
představuje pro živočichy významnou bariéru, tento vliv je ale oproti posuzovaným
variantám na nižší úrovni (není zde instalováno oplocení, nižší návrhová kategorie), na
druhou stranu zde nejsou odpovídajícím způsobem řešeny migrační objekty.
V následující tabulce je uvedeno porovnání variant a přiřazeno hodnocení podle
stupnice uvedené v kap. Metodika.
Tabulka 124: Hodnocení vlivů – porovnání variant
č.

vliv

výstavba
1
přímá
likvidace
stávajících
biotopů
2
disturbance
(rušení)
3

znečištění
prostředí

provoz
4
fragmentace
krajiny
5
bariérový
efekt
6

mortalita

7

disturbance
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V1 a V2
komentář

V0
komentář

vliv

vliv

Vliv
střední.
Zásah
je
minimalizován vedením trasy a
navrženými opatřeními.

-2

Bez vlivu.

0

Vliv nízký až střední, dočasný,
běžný
pro
daný
typ
komunikace.
Vliv nízký, dočasný, běžný pro
daný typ komunikace.

-2

Vliv nízký, očekává se nárůst
vlivem
růstu
intenzit
dopravy.
Vliv nízký, očekává se nárůst
vlivem
růstu
intenzit
dopravy.

0

Vliv střední, hodnoceno v kap.
D.I.8.
Vliv střední. Záměr působí jako
neprůchodná bariéra (navrženo
oplocení), zároveň je zde ale
dostatek migračních objektů.
Vliv nízký, záměr bude oplocen
a
migrace
je
zajištěna
dostatkem migračních objektů.

-2

Vliv nízký.

-1

-2

Vliv nízký, s očekávaným
nárůstem intenzit dopravy
se bude vliv zvyšovat.

-1

-1

Vliv střední, silnice není
trvale oplocena, nejsou zde
dostatečně řešeny migrační
objekty.
Vliv
nízký,
s vyššími
intenzitami
bude
vliv
narůstat.

-2

Vliv nízký až střední.

-1

-1
/-2/

0

-1

strana 239

D35 Staré Město – Mohelnice
8

znečištění
prostředí

Vliv nízký až střední.

9

změny ve
využití
krajiny
změny
stanovištních
poměrů
ruderalizace
přírodního
prostředí
(flóra)

Vliv střední, negativní vlivy jsou
kompenzovány
navrženými
opatřeními.
Vliv střední, negativní vlivy jsou
kompenzovány
navrženými
opatřeními.
Vliv nízký.

10
11
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-1
/-2/
-2
-2
-1

Vliv
nízký,
s vyššími
intenzitami
bude
vliv
narůstat.
Vliv
nízký,
trasa
je
dlouhodobě
ustálená
v krajině.
Vliv
nízký,
trasa
je
dlouhodobě
ustálená
v krajině.
Vliv zanedbatelný.

-1
-1
-1
0
/-1/

Dílčí závěr ke kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:
Fauna: V trase se vyskytují čtyři základní typy biotopů: (i) pole, (ii) lesní porosty, (iii)
louky, (iv) vodní toky a nádrže. Podstatná část silnice (více jak 50 %) prochází rozsáhlými
agrocenózami, přímé vlivy na významné lokality i druhy jsou zde poměrně omezené.
V lesních porostech, kde jsou biotopy cennější, se kromě přímých vlivů mohou výrazněji
projevit i vlivy nepřímé, zejména dělící účinek komunikace (viz dále). Louky jsou v území
většinou kulturní a intenzivně obhospodařované. Cennější jsou vlhké louky v nivách potoků.
Vlivy na poměrně bohatou a cennou faunu těchto vlhčích luk budou omezeny tím, že
naprostá většina z nich se nachází v údolích potoků, které budou přemostěny.
Nejvýznamnější vodní plochou je rybník u Maletína, který ale není trasou přímo zasažen.
Z hlediska výskytu druhů se jedná o území relativně zachovalé. V rámci zoologických
průzkumů bylo v trase zjištěno celkem 36 zvláště chráněných druhů živočichů, k jejichž
ochraně jsou navržena cílená opatření.
Záměr je principiálně průchozí pro všechny kategorie živočichů. Dělící účinek záměru
v rozsáhlém lesním komplexu, kterým trasa prochází, je minimalizován vedením podstatné
části trasy v tomto prostoru v tunelu. Veškeré lokálně i regionálně významné migrační
trasy jsou převedeny dostatečně velkými mostními objekty, řešeny jsou migrační cesty
všech kategorií živočichů, včetně obojživelníků. Četnost migračních objektů je na celé trase
nadstandardní.
Flóra: Celkově je možné konstatovat, že vliv stavby na květenu a vegetaci území (resp.
biotopy) bude středně významný. Žádný z přírodních biotopů v trase přitom nelze
považovat za skutečně hodnotný v širším než lokálním měřítku. V trase záměru převažuje
orná půda a ve zbylé části území se nacházejí většinou méně hodnotné biotopy. Negativní
dopad na některé významnější lokality je snížen přemostěním, vliv na lesy v západní části
trasy je omezen tunelem o délce 1100 metrů. Skutečně cenné botanické lokality se ve
sledovaném území nevyskytují, stejně jako zde nebyl zjištěn výskyt vzácné květeny.
Záměrem nebudou rovněž dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin.
Ekosystémy: Záměr neovlivní zvláště chráněné části přírody (ZCHÚ, Natura 2000), a to
ani nepřímým způsobem. Z VKP je poměrně výrazný zásah do lesa (viz výše), významný
bude rovněž zásah do údolní nivy Mírovky u Křemačova, především z důvodu umístění
rozsáhlé MÚK Mohelnice-sever.
Trasa koliduje s několika skladebnými částmi ÚSES. Kříží celkem sedm biokoridorů, z toho
pět lokálního, jeden regionálního a jeden nadregionálního významu. Vykřížení je ve většině
případů řešeno přemostěním, které zachovává alespoň částečnou „propustnost“
EVERNIA s.r.o.

strana 240

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

biokoridoru v daném úseku. Pouze u jednoho lokálního a jednoho regionálního biokoridoru
není mimoúrovňové křížení vyřešeno. V obou případech však existuje možnost dílčího
posunu biokoridoru pod blízké mosty. K přerušení dochází i v případě nefunkčního
lokálního biokoridoru na jz. okraji Mohelnice – v tomto případě jde ale o zachování
stávajícího stavu. Vliv na ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru v západní části
trasy je výrazně omezen vedením trasy ve více jak kilometr dlouhém tunelu. Biocentra
nebudou záměrem přímo dotčena.
Porovnání variant: Obě aktivní varianty je možné považovat za rovnocenné a celkově
z hlediska vlivů na biotu přijatelné. Varianta nulová představuje již ustálenou komunikaci
v rámci daného území.

D.I.8 VLIVY NA KRAJINU
O BECNÉ VLIVY DOPRAVY
V následující tabulce je uveden přehled potenciálních vlivů dopravy na krajinu.
Tabulka 125: Potenciální vlivy dopravy na krajinu
č.
1

vliv
vlivy na
krajinný ráz

2

vlivy na
fragmentaci
krajiny

3

vlivy na
rekreační
využití
krajiny

charakteristika
Silniční stavby mohou významně ovlivnit krajinný ráz, což je dáno jejich liniovým
charakterem a řadou technických objektů, které se na stavbě vyskytují. Základní
objekty, které je třeba obecně z pohledu krajinného rázu hodnotit, jsou tyto:
a) vlastní těleso silnice
b) mimoúrovňové křižovatky
c) velké technické objekty – především velké mosty a tunely
d) velké násypy a zářezy
Pro hodnocení krajinného rázu je klíčovou otázkou vizuální vnímání daných
objektů. To je závislé mimo jiné na vzdálenosti, ze které objekt pozorujeme. Při
hodnocení je proto třeba se zabývat jednak vlivem na bezprostřední okolí, jednak
ovlivněním pohledů z krajinných dominant.
Postupné dělení souvislých krajinných celků na stále menší části vlivem různých
antropogenních bariér (př. pozemních komunikací) označované jako fragmentace
krajiny, představuje v současné době jedno z klíčových rizik pro zachování
biodiverzity v krajině.
Doprava může působit v krajině z hlediska rekreace v zásadě dvojím způsobem: (i)
pozitivně – snadné zpřístupnění daného území pro turisty a cyklisty a tím
zatraktivnění celé lokality, (ii) negativně – silnice bude v krajině působit rušivě
(vizuálně, hluk, intenzity dopravy aj.) a bude tak na rekreanty působit odrazujícím
dojmem.

H ODNOCENÍ VLIVŮ
D.I.8.1 K RAJINNÝ RÁZ
Problematika vlivu záměru na krajinný ráz je zpracována samostatně v rámci přílohy
č. 10. Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.

EVERNIA s.r.o.
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Varianta V0
Stávající silnice je dlouhodobou součástí krajiny, jejím zachováním nedojde k otevření
nového dopravního koridoru do volné krajiny se všemi negativními dopady na krajinný
ráz.
a) Vliv vlastního tělesa silnice. Vlastní trasa silnice je významným liniovým prvkem, na
kterém probíhá automobilový provoz. A je to právě pohyb vozidel, který je zvláště při
dálkových pohledech patrný. Oko vnímá mnohem citlivěji pohyb, než statické objekty.
Proto prvořadou záležitostí je vlastní vedení trasy a teprve na druhém místě je šířka
(kategorie) komunikace. Je zřejmé, že obecně širší silnice má vyšší rizikový potenciál pro
krajinný ráz, než užší, ale neplatí zde přímá úměra. Z tohoto pohledu působí V0
negativně svými stále rostoucími intenzitami dopravy, oproti aktivním variantám má
menší šířkové uspořádání. Její viditelnost je navíc snížena vedením trasy převážně
v lesním komplexu.
b) Vliv velkých technických objektů (MÚK, mosty, násypy a zářezy) – z tohoto pohledu
má V0 oproti aktivním variantám menší negativní dopad na krajinný ráz, její součástí
nejsou velké technické objekty a mimoúrovňové křižovatky v takové míře, jako u
aktivních variant.
Varianta V1, V2
a) Vliv vlastního tělesa silnice. Viditelnost trasy je ovlivněna především celkovým
technickým řešením a zvláště podílem úseků, které jsou vedeny v zářezech a jsou tedy
málo viditelné jak z blízkých, tak vzdálených pohledů. Zcela zásadní skutečností je
možnost realizace vhodných vegetačních úprav trasy, které dokáží pohyb vozidel po
komunikaci na naprosté většině úseků odclonit. Výjimkou jsou velké mostní objekty –
viz dále. V následující tabulce jsou komentovány jednotlivé okruhy viditelnosti.
Tabulka 126: Okruhy viditelnosti
č.
1

km
91,092,7

2

92,7103,0

3

103,0107,0

4

107,0-

EVERNIA s.r.o.

hodnocení vlivu
Část trasy od ZÚ po vstup do lesního komplexu. Otevřená, mírně zvlněná krajina je
přehledná bez významných terénních nebo vegetačních bariér. Prochází mezi obcemi
Třebařov, Staré Město, Petrušov a Dětřichov u Moravské Třebové. V této části lze
předpokládat významný vizuální kontakt s trasou záměru a to především v blízkých i
dálkových pohledech.
Trasa prochází územím s výrazně členitým reliéfem a výskytem rozsáhlých lesních
komplexů. Uplatňují se zaříznutá údolí s významnými vegetačními bariérami. V úseku
mezi Petrušovem a Maletínem vede trasa lesním komplexem v tunelu o délce 1 100 m.
Vzhledem ke konfiguraci terénu a vedením trasy v tunelu je viditelnost v této části
minimální, přestože zde bude při výstavbě největší rozsah zemních prací. Obec Maletín
obchází trasa severně ve vzdálenosti 650-1150 m. Významné údolní deprese
překonává mostními objekty. Viditelnost je snížena konfigurací terénu, členitostí i
přítomností významných vegetačních bariér. V km 99,0 je variantně navržena MÚK
Maletín, která je situována na zemědělských pozemcích mezi lesní komplexy. Jedna
z variant se přibližuje obci Krchleby. V úseku od km 99,0-103,0 vede trasa v blízkosti
obcí Krchleby, Mírov a Řepová. Trasa prochází po vrcholové části území, prostor se
otevírá a vizuální kontakt s trasou z blízkých pohledů je patrný. Vizuální ovlivnění je
částečně sníženo členitostí terénu, výskytem lesních porostů a liniových remízů.
Trasa se z členitého reliéfu Mírovské vrchoviny dostává do otevřené zvlněné krajiny,
kde prochází po zemědělských pozemcích. Vede v blízkosti částí obcí Křemačov, Podolí
a Újezd. Do mělké nivy regulovaného toku Mírovky je lokalizována MÚK. Trasa z obcí je
patrná a to vzhledem ke konfiguraci terénu, ale i absenci vegetačních bariér. Krajina je
přehledná a liniový prvek komunikace je viditelný z blízkých i dálkových pohledů.
Trasa se dostává do sníženiny Moravské brázdy u města Mohelnice. Prochází po
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zemědělských pozemcích i mezi zástavbou okrajových částí Mohelnice. Krajina má
agrárně-industriální charakter s převahou antropogenních prvků (průmyslové areály,
komunikace I. tř., železnice atd.). Krajina je otevřená a přehledná bez výrazných
vegetačních bariér. Vizuální kontakt lze předpokládat od obytných domů na okraji
města Mohelnice a obce Loštice.

Z hlediska krajinného rázu je nutné zohlednit viditelnost záměru z blízkých krajinných
dominant. V následující tabulce jsou pro každou krajinnou dominantu uvedeny úseky,
které mohou být viditelné. Úsek je vymezen staničením začátku a konce a
charakterizován rovněž vzdáleností (km) od dominanty.
Tabulka 127: Rekapitulace viditelných úseků (obě varianty)
krajinná dominanta
vrch Skalník (587 m n.m.)
Hrad Mírov (400 m n.m.)
vrch Kamenná (394 m n.m.)
Městská věž v Mohelnici (270 m n.m.)

začátek viditelného úseku
staničení vzdálenost od
(km)
dominanty
95,6
2,3 km
98,0
2 km
104,0
200 m
104,0
4,2 km

konec viditelného úseku
staničení
vzdálenost od
(km)
dominanty
99,9
1,8 km
99,0
2 km
106,0
2,9 km
109,0
1,0 km

Dílčí závěr: Širší zájmové území je určeno vzdáleným pohledovým horizontem. Ten je na
začátku trasy patrný ve směru severovýchod – jihovýchod (Třebařov – Staré Město).
Střední část trasy je pohledově otevřená jižním směrem z hřebene mezi vrcholy Jahodnice a
Skalník. Konec úseku je dobře patrný západním směrem od vrchu Kamenná. Nejedná se o
skutečné pohledové dominantní body, spíše jde o vyvýšené lokality ve zvlněné až členité
krajině. Dálkové pohledy na záměr budou z Městské věže v Mohelnici. Záměr bude částečně
odcloňovat zvlněný reliéf krajiny, lesní porosty a navržená technická řešení (tunel) i
navržené vegetační úpravy a zelené pásy. Přes tyto skutečnosti bude záměr tvořit
v zájmovém území výrazný liniový prvek patrný z blízkých i dálkových pohledů.
b) Vliv mimoúrovňových křižovatek (MÚK). MÚK představují často velké objekty
s rozsáhlým záborem půdy. Složitost a rozsah MÚK je dán především kategorií silnic,
které se zde kříží. V obou variantách jsou navrženy 4 MÚK.
Dílčí závěr: Lze konstatovat, že lokalizace MÚK je částečným zásahem do krajinného rázu
území. Mimoúrovňové křižovatky jsou lokalizovány na rozlehlých zemědělských pozemcích.
Ovlivní prostorové vztahy a je třeba začlenit je do přehledné zvlněné krajiny takovými
vegetačními úpravami, které výrazně přispějí ke snížení jejich pohledové exponovanosti a
zajistí jejich začlenění do krajiny. Všechny MÚK jsou zařazeny do problémových míst
krajinného rázu.
c) Vliv velkých technických objektů. Z velkých technických objektů se na trase vyskytují
velké mosty a tunely.
Velké mostní objekty. Velké mostní objekty jsou obecně nejrizikovějšími prvky silniční
stavby z hlediska krajinného rázu. Jedná se o výrazné ryze technické objekty, které se
stávají krajinnou dominantou. Existují sice mosty, které se svým charakterem staly
neodmyslitelnými pozitivními prvky v území (např. Bechyňský most přes Lužnici), ale ve
většině případů je jejich vliv rušivý. Navíc je nelze odclonit pomocí vegetačních úprav.
V následujícím přehledu jsou uvedeny velké mosty (délka 100 m a více) se sumárním
ohodnocením jejich vlivu.
EVERNIA s.r.o.
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Tabulka 128: Velké mostní objekty – varianta V1
km

název

92,125
94,495
95,955
97,900
102,850

délka (m)

výška (m)

most přes
Bílý potok
most přes
potok

100

14

160

21

most přes
silnici
III/31518
most přes
údolí
s potokem
most přes
údolí

270

16

190

35

500

40

charakteristika vlivu na krajinný ráz
problémové místo v přehledné zemědělské krajině,
pohledově odcloněno vegetačními bariérami
problémové místo, přemostění lokalizováno do
zaříznutého lesnatého údolí, vliv na přírodní
hodnoty, pohledově málo exponované místo
problémové místo, vliv na harmonické a prostorové
vztahy, nutnost optimalizace v rámci vegetačních
úprav na náspech
pohledově málo exponované místo
problémové
místo,
pohledově
významně
exponované z okolního osídlení, významné narušení
harmonických i prostorových vztahů

Tunely. Mezi km 93,190-94,290 je tunelem Maletín délky 1100 m překonáván terénní
hřeb výšky cca 85 m. Tunel je v podélném spádu 0,62 % a ve směrovém oblouku o
poloměru 2 250 m. Navržený tunel významně snižuje negativní vliv na prostorové a
harmonické vztahy při průchodu lesním komplexem. Zajišťuje migrační prostupnost
vedení nadregionálního biokoridoru.
Dílčí závěr: Obě varianty obsahují řadu velkých mostních objektů a u obou se vyskytují
problémová místa z hlediska krajinného rázu. Velké mostní objekty budou tvořit ohnisko
v dané krajině. Je to dáno navrženými parametry, kterými překonávají zaříznutá údolí.
Tyto objekty budou na sebe upoutávat pozornost. Největší zásah lze předpokládat při
přemostění údolí Řepovského potoka na okraji obce Řepová. Most o výšce 40 m a délce
500 m ovlivní krajinný ráz daného území. Navržený tunel snižuje významně negativní vliv
na prostorové a harmonické vztahy při průchodu lesním komplexem u Petrušova. Zajišťuje
migrační prostupnost územím a spojitost vedení nadregionálního biokoridoru.
d) Vliv násypů a zářezů. Vysoké násypy a hluboké zářezy mohou mít významný
negativní vliv na krajinný ráz. V trase jsou navrženy výraznější násypy i zářezy. Větší
zářezy se vyskytují cca v km 96,5-96,7; 97,2-97,6; 102,3-102,6; 106.4-106.6; nejedná se
tedy o dlouhé úseky a hloubka zářezů se pohybuje v těchto místech kolem 10 m. Větší
násyp se vyskytuje v km cca 99,1-99,4. Vliv tedy není významný.
Konfliktní místa krajinného rázu
Celkem bylo vytipováno šest konfliktních míst krajinného rázu, kde se kumulují
jednotlivé výše popsané technické objekty (viz následující obrázek). Na obrázku jsou
rovněž zakresleny navržené zelené pásy (viz kap. Návrh opatření). V rámci dokumentace
byly zpracovány vizualizace konfliktních míst krajinného rázu (viz příloha H.II.1).

EVERNIA s.r.o.
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Identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní a
historické charakteristiky, prostorovými vztahy a estetickými hodnotami
krajinné scény
Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná
stavba bude do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost celého úseku
je vyjádřena přítomností nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu v tomto úseku
trasy. Konfliktnost úseku je zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj. hodnot, které
jsou významem ojedinělé a neopakovatelné v rámci regionu (NPR, NPP, ÚSES, vizuální
scéna, scenerie). Hodnocení vlivu viz následující tabulka, podrobněji viz příloha č. 9.
Tabulka 129: Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu
navrhovaného záměru na tyto znaky
Stupnice hodnocení:
 dle pozitivních či negativních projevů: pozitivní, neutrální, negativní
 dle významu v KR: zásadní, spoluurčující, doplňující
 dle cennosti: jedinečný, význačný, běžný
 hodnocení vlivu: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah,
stírající zásah
znaky dle §12

konkrétní identifikované
znaky a hodnoty

Lesní komplex Vysoký vrch
s nadregionálním
biokoridorem
Regionální biocentrum
Vysoký vrch
Údolí říčky Mírovky
Zaříznuté údolí Řepovského
potoka
Významné krajinné prvky
(vodní toky a lesní porosty)
Znaky kulturní Kulturní památky v obcích
charakteristiky Drobné sakrální památky ve
vč. kulturních
volné krajině
dominant
Kostel sv. Mikuláše, Hrad
Mírov, kostel v Mohelnici
Znaky
Mírně zvlněná krajina
estetických
Podorlické pahorkatiny
hodnot vč.
Harmonická krajina
měřítka a
Mírovské vrchoviny
vztahů v krajině Zemědělská krajina
Mohelnické brázdy
Zaříznutá údolí Mírovky a
Řepovského potoka
Sídelní krajina u Mohelnice
Přítomnost zřetelných
architektonických dominant
Znaky a
hodnoty
přírodní
charakteristiky
KR

EVERNIA s.r.o.

klasifikace identifikovaných znaků
hodnocení
vlivu
dle
dle
dle
pozitivních významu v cennosti
či
KR
negativních
projevů
pozitivní
zásadní
význačný středně silný
pozitivní

doplňující

pozitivní
pozitivní

spoluurčující význačný středně silný
spoluurčující význačný středně silný

pozitivní

doplňující

běžný

středně silný

pozitivní
pozitivní

doplňující
doplňující

běžný
běžný

žádný
slabý

pozitivní

doplňující

běžný

žádný

neutrální

zásadní

běžný

slabý

pozitivní

zásadní

neutrální

zásadní

význačný středně silný
až silný
běžný
slabý

pozitivní

spoluurčující význačný středně silný
až silný
zásadní
běžný
slabý
doplňující
běžný
žádný

neutrální
pozitivní

běžný

slabý zásah
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Tabulka 130: Celkové zhodnocení vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného
rázu(viz §12 zákona)
Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu
vliv
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky středně silný
Vliv na stanoviště Natura 2000
žádný
Vliv na přírodní parky
žádný
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
středně silný
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky slabý
Vliv na krajinné dominanty
žádný
Vliv na estetické hodnoty
středně silný
Vliv na harmonické měřítko krajiny
středně silný až silný
Hodnocení: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah

D.I.8.2 F RAGMENTACE KRAJINY
Varianta V0
Vliv nízký, nulová varianta je v území již fixována, tvoří hranici dvou polygonů (č. 101 a
116).
Varianta V1
Z mapy výskytu polygonů UAT v zájmovém území vyplývá, že trasa prochází dvěma
polygony. Vliv je komentován v následující tabulce. Lokální vliv bariérového efektu a
fragmentace krajiny je diskutován v rámci Rámcové migrační studie a dále v kapitole
D.I.7.1 Vlivy na faunu.
Tabulka 131: Vliv na fragmentaci krajiny – polygony UAT
č.
116

101

kontakt
s trasou
91,1106,8

charakteristika

vliv

polygon v kategorii
velmi dobrý, celková
rozloha 169,07 km2

106,8108,7

polygon v kategorii
výborný,
celková
rozloha 260,23 km2

Záměr rozdělí polygon na dvě části o výměrách:

severně od D35: 105 km2

jižně od D35: 64 km2
Jižní část polygonu ztrácí díky menší rozloze vlastnosti
polygonu UAT (polygon UAT má rozlohu větší nebo rovnou 100
km2). Došlo tedy ke zmenšení UAT na 105 km2. Tento polygon
je v kategorii dobrý.
Celkový vliv: střední /-2/
Záměr rozdělí polygon na dvě části, zmenšení plochy polygonu
je zanedbatelné.
Celkový vliv: zanedbatelný 0 /-1/

Záměr má zřetelný vliv na fragmentaci krajiny, protože je veden mimo současný
dopravní koridor. Jedná se o přirozený důsledek snahy minimalizovat kontakty dálnice
s osídlením.

D.I.8.3 V LIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ KRAJINY
Varianta V0
Bez zásadního vlivu, negativním prvkem by byl postupný neúnosný nárůst intenzit
dopravy.

EVERNIA s.r.o.
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Varianta V1
Zájmové území není exponovanou a vyhledávanou turistickou oblastí, je zde vedeno
několik turistických značek, které budou odpovídajícím způsobem převedeny. Záměr
převádí polní a lesní cesty, přesto však bude v území působit jako určitá bariéra,
částečně snížená vedením v lesnatém komplexu v tunelu. Ovlivnění je spíše lokálního
charakteru.

N ÁVRH OPATŘENÍ
Záměr prochází územím, které je významně členité a stavba vyžaduje velký rozsah prací
(vysoké násypy a zářezy), dále překonává zaříznutá údolí velkými mostními objekty. Na
druhé straně vede otevřenou, zemědělskou krajinou s minimem vegetačních bariér. Tato
krajina je pohledově exponovaná z blízkých i dálkových pohledů. Proto je třeba v celé
délce dálnice realizovat taková opatření, která minimalizují vliv na krajinný ráz.
V následující tabulce je uveden přehled navržených opatření k minimalizaci vlivu na
krajinu.
Tabulka 132: Navržená opatření k minimalizaci vlivů na krajinu
K – KRAJINA
K1
vegetační
úpravy

K2

zelené
pásy

Vegetační úpravy vlastního tělesa dálnice a MÚK budou detailně rozpracovány
v samostatné studii ve stupni DÚR. Doporučujeme respektovat následující
doporučení:
 Doporučené druhy v polní krajině: lípa srdčitá, habr obecný, dub letní, dub
zimní, javor babyka, jilm polní, růže šípková, svída krvavá, ptačí zob obecný,
brslen evropský.
 Doporučené druhy ve střední části trasy: buk lesní, dub letní, dub zimní, lípa
srdčitá, javor klen, javor mléč, jilm horský, líska obecná, růže šípková, kalina
obecná, brslen evropský
 Lesní úsek (km 93-95,5; 97,5-98,5): nevysazovat dřeviny na zemním tělese,
zatravněné svahy (mimo sečené lemy) ponechat sukcesi.
Cílem je odclonění komunikace od obytné zástavby, začlenění stavby do okolní
krajiny, tj. snížení vlivu na krajinný ráz. Zelené pásy byly navrženy v úsecích, kde
dochází k možnému vizuálnímu kontaktu se zástavbou, v místech ke snížení vlivu
na harmonické měřítko a v otevřené krajině bez vegetačních bariér, tam kde trasa
kopíruje terén. Přehled a stručná charakteristika zelených pásů viz následující
tabulka, detailněji včetně fotodokumentace viz příloha č. 10. Zelené pásy jsou
navrženy jako kompenzační opatření.

Tabulka 133: Navržené zelené pásy
č.
1

km
96,0-96,5 (L),
96,0-97,14 (P)

2

100,1-100,65;

EVERNIA s.r.o.

charakteristika
zdůvodnění: Oboustranný pás s vegetačními úpravami odcloní zástavbu obce
Maletín a osadu Jahodnice od záměru.
parametry: 500 m (L), 1140 m (P), šířka do 5 m
výběr dřevin: Oboustranná výsadba stromového i keřové patra s pestrou
druhovou diverzitou. Do výsadeb je nutné volit pouze dřeviny geograficky
původní. Upřednostňovat ve stromovém patře následující dřeviny: javor mléč
(Acer platanoides) javor klen (Acer pseudoplatanus), dub letní (Quercus robur) i
dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípy (Tilia
cordata, T. platyphyllos), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Do keřového patra
z hlediska druhové diverzity volit: hloh (Crataegus monogyna), lísky (Corylus
avellana), svídy (Cornus sanguinea) a zimolezy (Lonicera nigra, L. xylosteum),
střemchu (Prunus padus) a další druhy.
zdůvodnění: Odclonění obcí Krchleby a Řepová, vizuální vjem v prostoru
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100,7-101,35
(L)

sloupu sousoší. Jedná se o harmonickou krajinu s kulturní dominantou území,
kterou je Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Ten tvoří významný estetický
prvek v dané krajině a má uměleckou, historickou i duchovní hodnotu. V rámci
dálnice bude přeložena polní cesta a turistická trasa, která prochází po
vrcholové partii Mírovské vrchoviny a vede okolo kulturní památky.
parametry: délka 1200 m, šířka do 10 m, oboustranný
výběr dřevin: Upřednostňovat ve stromovém patře dřeviny vyššího vzrůstu:
javor mléč (Acer platanoides) javor klen (Acer pseudoplatanus), dub letní
(Quercus robur) i dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus),
lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Do
keřového patra z hlediska druhové diverzity volit: hloh (Crataegus monogyna),
lísky (Corylus avellana), svídy (Cornus sanguinea) a zimolezy (Lonicera nigra, L.
xylosteum), střemchu (Prunus padus) a další druhy.
3
101,7-102,6 (L) zdůvodnění: Vegetační pás společně s vegetačními úpravami odcloní zástavbu
obce Řepová. Sníží se negativní vjem z blízkých pohledů.
parametry: 900 m, šířka cca 5 m
výběr dřevin: viz zelený pás č. 1
4
104,3-104,68
zdůvodnění: Trasa vede v přehledné zemědělské krajině mírně se svažující do
(navazuje na
Mohelnické brázdy. Obec Křemačov obchází severně. Vzhledem ke konfiguraci
PHC), poté do
terénu bude trasa dálnice patrná z blízkých i dálkových pohledů. Důvodem
km 105,6 (P);
realizace zeleného pásu je vedení trasy v rovině. Zelený pás minimalizuje
104,3-105,6 (L) vizuální kontakt s trasou především z okrajových částí obce Křemačov.
parametry: 1 šířka do 15 m
výběr dřevin: Na výsadbu oboustranného zeleného pásu upřednostňovat do
stromového patra dřeviny vyššího vzrůstu: javor mléč (Acer platanoides) javor
klen (Acer pseudoplatanus), dub letní (Quercus robur) i dub zimní (Quercus
petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos).
Do výsadeb je nutné volit pouze dřeviny geograficky původní. Do keřového
patra z hlediska druhové diverzity volit: hloh (Crataegus monogyna), lísky
(Corylus avellana), svídy (Cornus sanguinea) a zimolezy (Lonicera nigra, L.
xylosteum) a další, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení zeleně.
5
106,3-108,0
zdůvodnění: Trasa vede po jihozápadním kraji města Mohelnice a prochází
(navazuje na
v blízkosti obytné zástavby, která je soustředěná do částí Podolí, Horní Válce,
PHC, P);
Újezd, Dolní Krčmy. Trasa vede po zemědělských pozemcích v přehledné
106,3-109,15
zemědělské krajině. Dálnice bude patrná především z blízkých pohledů, neboť
(přerušeno
prochází v opravdu těsné blízkosti. Důvodem realizace zeleného pásu je vedení
dvěma PHC, L)
trasy v rovině a především odclonění obytných domů od trasy a tím snížení
vizuální exponovanosti, hlukové a imisní zátěže.
parametry: šířka do 15 m, oboustranný
výběr dřevin: Na výsadbu oboustranné zeleného pásu do stromového patra
využít dřeviny vyššího vzrůstu: javor mléč (Acer platanoides) javor klen (Acer
pseudoplatanus), dub letní (Quercus robur) i dub zimní (Quercus petraea), habr
obecný (Carpinus betulus), lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos). Na vlhčím
stanovišti, periodická vodoteč, by měly být upřednostňovány dřeviny vázané
na vlhké půdy: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior),
jilmy (Ulmus minor, U.laevis). V keřovém patře volit co nejpestřejší druhovou
skladbu.
pozn.: L – levostranný, P – pravostranný

Tabulka 134: Dřeviny doporučené pro vegetační úpravy
latinský název
český název
stromové patro
Acer platanoides
javor mléč
Acer campestre
javor babyka
Acer pseudoplatanus
javor klen
Alnus glutinosa
olše lepkavá
Betula pendula
bříza bělokorá

EVERNIA s.r.o.

latinský název
český název
keřové patro
Cornus sanguinea
svída krvavá
Cornus mas
dřín jarní
Corylus avellana
líska obecná
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Lonicera nigra
zimolez černý
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Carpinus betulus
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Pinus sylvestris
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Quercus robur
Quercus petraea
Salix fragilis
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus minor
Ulmus laevis

habr obecný
jasan ztepilý
buk lesní
borovice lesní
topol bílý
topol černý
topol osika
dub letní
dub zimní
vrba křehká
jeřáb obecný
lípa srdčitá
lípa velkolistá
jilm habrolistý
jilm vaz

Dokumentace EIA
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Rhammus cathartica
Rubus caesium
Sambucus nigra

zimolez obecný
střemcha obecná
řešetlák počistivý
ostružiník ježiník
bez černý

M ETODIKA
Hodnocení krajinného rázu vycházelo z metodického postupu: Vorel I., Bukáček R.,
Matějka P., Culek M., Sklenička P. (2006): Metodický postup posouzení vlivu navrhované
stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz.
Hodnocení fragmentace krajiny z širšího kontextu v rámci celé České republiky
vycházelo z metodické příručky „Hodnocení fragmentace krajiny dopravou“ (AOPK ČR,
2005). Tato metodika vymezuje území nefragmentované dopravou, tzv. polygony UAT.
Tyto polygony představují území, která jsou dosud dopravou málo narušená a která
z tohoto pohledu zasluhují další ochranu. Cílem je do daných polygonů pokud možno
nezasahovat, pokud je to nutné tak pouze do okrajových částí, aby se rozloha
nefragmentované oblasti zmenšila co nejméně.

P OROVNÁNÍ VARIANT
V následující tabulce je uvedeno porovnání variant a přiřazeno hodnocení podle
stupnice uvedené v kap. Metodika.
Tabulka 135: Hodnocení vlivů – porovnání variant
č.

vliv

1

vlivy na krajinný
ráz

2

vlivy na
fragmentaci
krajiny

3

vlivy na
rekreační využití
krajiny

EVERNIA s.r.o.

V1 a V2
komentář
Vliv
střední,
záměr
má
negativní vliv na krajinný ráz
území,
který
je
nutné
minimalizovat
příslušnými
opatřeními.
Vliv střední, záměr rozděluje a
snižuje kvalitu polygonu UAT,
prochází relativně dopravně
nedotčenou krajinou. Záměr
otevírá nový dopravní koridor.
Vliv nízký, možné snížení
atraktivity
území,
zároveň
zlepšení dopravní dostupnosti.

-2

V0
komentář
V0
neotevírá
nový
dopravní koridor, vliv
snížen
vedením
podstatné části v lesním
komplexu.
Vliv nízký.

-1

Vliv nízký.

vliv
-2

vliv
0

-1

-1
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Z hlediska vlivů na krajinný ráz je lepším řešením ponechání současného stavu, kdy
nedochází k otevření nového dopravního koridoru. Z hlediska vizuálního ovlivnění a
blízkosti obce Krchleby je upřednostněna podvarianta, která je dál od obce. Vliv záměru
je vzhledem k jeho umístění na nízké úrovni.
Dílčí závěr ke kap. D.I.8 Vliv na krajinu:
Krajinný ráz: Záměr otevírá nový dopravní koridor v území, které není dosud významně
fragmentované dopravou. Na začátku a na konci úseku prochází otevřenou mírně
zvlněnou zemědělskou krajinou s poměrně malým zastoupením přírodních prvků. Nicméně
vzhledem k charakteru krajiny a nízké výškové členitosti lze předpokládat, že trasa záměru
bude v těchto úsecích dobře patrná a bude představovat určitý kontrast v porovnání
s okolní krajinou. Ve střední části má krajina významně členitý reliéf a jsou zde zastoupeny
přírodní prvky. Jedná se o krajinu harmonickou, maloplošné struktury se zemědělským
charakterem. Zde dojde realizací stavby k poměrně silnému ovlivnění krajinného rázu a
k minimalizaci tohoto vlivu bude třeba realizovat vhodné vegetační úpravy jak vlastního
tělesa komunikace, tak i výsadby v krajinných prvcích navazujících na záměr.
Celkově je možné konstatovat, že záměr je navržen s ohledem na zákonná kritéria
krajinného rázu, a je proto hodnocen jako přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Fragmentace krajiny: Záměr má reálný negativní vliv na fragmentaci krajiny. Vlivem
záměru dojde ke zmenšení nefragmentované plochy (tzv. polygon UAT) z původních 169
km2 na 105 km2. To potvrzuje skutečnost, že trasa záměru je vedena v novém dopravním
koridoru, v relativně nenarušené krajině.
Porovnání variant: Z hlediska vlivu na krajinu je nejvýhodnější varianta V0. V případě
aktivních variant dojde k zásahu do krajinného rázu daného území. Jako mírně výhodnější
je možné považovat z hlediska vizuálního ovlivnění a blízkosti obce Krchleby variantu V2,
která je vedena dále od obce.

D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
O BECNÉ VLIVY DOPRAVY
Doprava může mít negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky zejména
v případě nutnosti demolic obytných nebo jiných budov. U kulturních památek může
docházet přiblížením trasy k negativnímu ovlivnění určitého estetického a
harmonického charakteru daného místa, případně může trasa procházet nebo se
přibližovat archeologickým nalezištím.

H ODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
D.I.9.1 H MOTNÝ MAJETEK
Varianta V0
Nulová varianta nevyžaduje demolici žádných objektů. Bez vlivu.

EVERNIA s.r.o.
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Varianta V1
V dokumentaci EIA z roku 2011 se uvažovalo o demolici 3 objektů podél stávající silnice
I/35 v Mohelnici. Po úpravě tohoto řešení se v rámci demolic provede pouze odstranění
přístřešku, stojanů a provozního objektu (zděné kiosky) na stávajících dvou plochách
čerpacích stanic pohonných hmot Benzina v Mohelnici. Vliv na hmotný majetek záměru
je zanedbatelný.

D.I.9.2 K ULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
Varianta V0
Nulová varianta neovlivňuje negativně kulturní ani archeologické památky. Bez vlivu.
Varianta V1
Trasa záměru prochází v celé své délce volnou, převážně lesozemědělskou krajinou.
Kulturní nemovité památky jsou soustředěny především do center obcí nebo do
blízkého okolí. Přehled kulturních památek v blízkosti trasy a hodnocení vlivu záměru
na tyto památky je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka 136: Lokalizace kulturních a ostatních památek ve vztahu k záměru
č.
1
2

obec
sídelní
útvar
Javoří u
Maletína
Řepová

3
4
5
6

Mírov
Křemačov
Mohelnice
Újezd u
Mohelnice

7

Mohelnice,
Horní
Krčmy
Krchleby –
Řepová
Křemačov

8
9
10
11

Starý
Maletín
Mírov

12

Mohelnice

EVERNIA s.r.o.

kulturní a ostatní památky

km

vzdálenost
od trasy

hodnocení vlivu

2 smírčí kříže

98,3

vliv nulový /0/

Sloup
se
sousoším
Nejsvětější Trojice

101,3

V1 1200 m
V2 1000 m
30 m

Socha sv. Jana Nepomuckého
Venkovská usedlost
Socha sv. Jana Nepomuckého
Rovinné neopevněné sídliště
– slovanská a keltská osada,
archeologické stopy
Kaple sv. Petra a Pavla

102,0
105,0
108,0
108,5

500 m
550 m
250 m
50 m

vliv střední /-2/
V úseku
km
100,0-102,0
prochází záměr harmonickou
krajinou a tento sloup tvoří
významný estetický prvek
v daném území a má velkou
uměleckou,
historickou
i
duchovní hodnotu.
vliv nulový /0/
vliv nulový /0/
vliv nulový /0/
vliv nulový /0/

108,6

250 m

vliv nulový /0/

Kříž na kamenném podstavci

102,9

30 m

vliv nízký /-1/

Kaplička u Křemačovského
rybníka
kostel sv. Mikuláše

106,2

200 m

vliv nulový /0/

96,2

1 500 m

vliv nulový /0/

hrad a sousoší Piety při
hradě
kostel
sv.
Tomáše
Canterburského
s
mariánským sloupem

102,0

1 500 m

vliv nulový /0/

107,5

750 m

vliv nulový /0/
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Archeologické lokality (UAN I., II.) se nachází v naprosté většině mimo kontakt se
záměrem. Záměr se dostává do kontaktu se čtyřmi UAN I., v koncové části trasy, na
území města Mohelnice. Jedná se o zastavěné území, vliv záměru bude nízký.

P OROVNÁNÍ VARIANT
V následující tabulce je uvedeno porovnání variant a přiřazeno hodnocení podle
stupnice uvedené v kap. Metodika.
Tabulka 137: Hodnocení vlivů – porovnání variant
č.
1
2

vliv
vlivy na hmotný
majetek
vlivy na kulturní
a archeologické
památky

V1
komentář
Vliv prakticky nulový.
Vliv nízký, pouze blízkost
jedné nemovité kulturní
památky.

vliv
0
/-1/
-1

V0
komentář
Bez vlivu.

vliv
0

Bez vlivu.

0

Dílčí závěr ke kap. D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Vliv záměru v obou variantách na hmotný majetek a kulturní památky je zanedbatelný.
Trasa si nevyžádá žádnou demolici obytných budov. Záměr nezasahuje do žádné kulturní
nemovité památky ani ostatních sakrálních památek, které se nacházejí v blízkosti trasy.
Většina z nich se nachází v dostatečné vzdálenosti a nebude dálnicí ovlivněna. Sloup se
sousoším Nejsvětější Trojice nebude výstavbou ovlivněn, ovlivnění památky lze
předpokládat v souvislosti s harmonickým obrazem dané krajiny, kde Sloup tvoří estetický
prvek a kulturní dominantu. Kulturní dominanty jako jsou kostel sv. Mikuláše v obci
Maletín, hrad Mírov a kostel sv. Tomáše Becketa v Mohelnici nebudou dálnicí ovlivněny,
neboť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti. Poutají na sebe pozornost z dálkových
pohledů.

D.II K OMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
V kapitole D.I. byl proveden základní rozbor vlivů záměru na jednotlivé složky životního
prostředí. Předmětem této kapitoly je sumarizace předchozích výsledků a komplexní
zhodnocení vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti. Zde je
třeba se zaměřit nejen na základní přímé vlivy, ale na posouzení vlivů z různých hledisek
jejich klasifikace. Délka trvání vlivu, nebo interakce mezi vlivy, či určité kritické období
mohou mít zásadní vliv na posouzení celkové významnosti.
Hodnocení je rozděleno na následující části:
(1) posouzení únosného zatížení jednotlivých složek a přehled problémových míst,
(2) hodnocení vlivů podle různých hledisek hodnocení,
(3) vymezení problémových úseků,
(4) hodnocení kumulativních vlivů,
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(5) přeshraniční vlivy.

D.II.1 POSOUZENÍ ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ŽP A
PŘEHLED PROBLÉMOVÝCH MÍST
Problémové místo bylo v kapitole Metodika definováno jako lokalita nebo menší část
úseku, kde lze pro některou složku životního prostředí očekávat negativní vliv záměru.
Problémovým místům je třeba věnovat zvýšenou pozornost v další fázi přípravy,
zejména při návrzích opatření. Staničení je uváděno pro variantu V1.
Obyvatelstvo
Současné dopravní řešení negativně ovlivňuje obyvatele několika obcí. Realizací záměru
dojde k přerozdělení dopravy a tím i přerozdělení negativních vlivů z dopravy. Vliv na
obyvatelstvo u nových variant je malý, lokálního charakteru, protože záměr se
v maximální míře vyhýbá osídlení. Jako problémová místa lze označit:
 místa zvýšené hlukové zátěže (viz dále),
 místa výrazného narušení faktorů pohody.
Tabulka 138: Problémová místa – narušení faktorů pohody (staničení je nutné brát
jako orientační)
č.
1
2
3
4

název
Krchleby
Řepová
Křemačov
Mohelnice

od km
98,5
102,0
104,5
106,0

do km
100,5
103,5
105,5
109,5

Ovzduší a klima
Záměr nemá zásadní vliv na ovzduší a klima. Vlivem přerozdělení dopravy dojde
k poklesu imisních koncentrací v území podél stávající nulové varianty. Nová trasa je
novým zdrojem emisí. Imisní příspěvky posuzované automobilové dopravy na nové
trase však budou nízké, maximálně na úrovni jednotek procent příslušných imisních
limitů. Nedojde tedy k překročení platných hygienických limitů, vliv je lokálního,
vzhledem k délce trasy až regionálního charakteru. V Mohelnici a blízkém okolí (obec
Újezd) je již v současné době doprava po dálnici D35 přítomná, záměr vedení
komunikace v nové trase zde imisní situaci nezhorší. Naopak, vzhledem k tomu, že trasu
komunikace v její severní části částečně vzdálí od zástavby města Mohelnice, do jisté
míry zde sníží imisní zátěž. Problémová místa nejsou vymezena. Vliv na klima dané
oblasti je nízký, lokálního charakteru.
Hluková situace
Záměr představuje v území nový zdroj hluku. Hluková zátěž území je na únosné úrovni.
Jako problémová místa jsou označeny lokality, kdy je třeba realizovat jako opatření
protihlukové stěny. Při realizaci protihlukových stěn budou hygienické limity splněny.
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Tabulka 139: Problémová místa z hlediska hluku
č.
1
2
3
4
5
6

km
102,596 - 103,231
104,686-105,441
106,880 – 107,030
107,672 -108,552
108,000 - 109,100
Podél stávající komunikace I/35

Voda
Vliv na povrchové a podzemní vody je na přijatelné úrovni a nenarušuje jejich funkční
využití. Systém odvodnění záměru je v celé délce řešen svedením srážkových vod ze
zpevněných ploch do kanalizace a následně jejich zadržením v havarijních zařízeních.
Minimalizace zásahů do průtokových i kvalitativních poměrů je řešitelná navrženými
technickými opatřeními. Ovlivnění je lokálního charakteru. Z hlediska podzemních vod
nemá žádná z variant zásadní vliv na jejich ochranu, vliv lokálního charakteru.
Jako problémová místa byla vymezena místa realizace dešťových usazovacích nádrží
(DUN).
Tabulka 140: Přehled problémových míst – odvodnění
DUN
č
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

název
DUN-1
DUN-2
DUN-3
DUN-4
DUN-5
DUN-6
DUN-7
DUN-8
DUN-9
DUN-10
DUN-11
DUN-12
DUN-13
DUN-14
DUN-15
DUN-16
DUN-17

odvodňovaný úsek trasy
od km
do km
(89,7) 91,1
92.12
92.12
93.19
94.29
94.55
94.55
96.10
96.10
96.90
96.90
97.80
97.80
98.85
98.85
101.30
101.30
103.10
103.10
105.64
105.64
106.27
105.64
107.50
107.50
108.15
108.15
108.40
108.40
109.15
109.15
110.00
I/44

Půda
Záměr prochází jak kvalitními, tak méně kvalitními zemědělskými půdami a také
PUPFL. Vzhledem k tomu, že zábor ZPF je předem daný vlastním charakterem stavby a
jedná o plošný vliv, a také navržená opatření jsou spíše plošného charakteru
(minimalizace dočasného záboru, ploch staveniště atd.), nejsou z hlediska ZPF vymezena
problémová místa.
Celkově prochází záměr PUPFL v deseti úsecích, míra vlivu v jednotlivých průchodech
zde není stejná, vlivy byly hodnoceny maximálně jako středně významné /-2/, a to
pouze ojediněle. Jako problémové místo byl vymezen, vzhledem ke své délce, celý
průchod lesním komplexem Petrušov, přestože vliv vzhledem k realizaci tunelu a
velkého mostu nebyl hodnocený jako významný, a také průchod lesem u obce Krchleby.
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Tabulka 141: Problémová místa – půda
č.
1
2

název
Petrušov – průchod lesním komplexem
Krchleby

od km
92,7
97,45

do km
95,7
98,4

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nevede k neúnosnému zatížení horninového prostředí, ovlivnění je lokálního
charakteru. Problémová místa představují kontakt s geologickými objekty. Jediným
geologickým objektem v kontaktu s trasou je poddolované území Křemačov podél
Řepovského potoka. Dále je jako problémové místo označeno vedení trasy v tunelu.
Tabulka 142: Problémová místa – geologie
č.
1
2

název
vedení trasy v tunelu
poddolované území Křemačov

od km
93,190
103,1

do km
94,290
103,2

Fauna, flóra a ekosystémy
Záměr se v maximální možné míře vyhýbá přírodně cenným lokalitám, podstatná část
posuzované trasy je tvořena rozsáhlými poli, tj. biotopy antropogenně velmi silně
ovlivněnými a přírodně málo cennými (více jak 50 % z celkové délky). Vliv záměru na
květenu a vegetaci území (resp. biotopy) bude středně významný, lokálního až
regionálního charakteru. Skutečně cenné botanické lokality se ve sledovaném území
nevyskytují, stejně jako zde nebyl zjištěn výskyt vzácné květeny. Záměrem nebudou
rovněž dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin.
Z hlediska fauny je situace obdobná, skutečně cenné biotopy druhů se zde nevyskytují.
V území byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů, což je ale vzhledem k délce trasy
očekávatelné, navíc se ve většině případů daný biotop nachází hojně i v širším zájmovém
území. Z hlediska biotopů fauny jsou vymezena dvě problémová místa: (i) krvavcová
louka u Bílého potoka s výskytem modráska očkovaného (Phengaris (=Maculinea)
telejus), (ii) rybník u Maletína jako rozmnožovací lokalita obojživelníků, a přilehlé
biotopy. Obě lokality leží mimo trasu, je třeba se vyhnout vlivům při výstavbě.
V zájmovém území se nenachází zvláště chráněná území a soustava Natura 2000 podle
zákona č. 114/1992 Sb. Záměr se dostává do kontaktu s VKP a prvky ÚSES. Z hlediska
zásahu do VKP je významný poměrně rozsáhlý zábor lesní půdy a narušení lesního
pláště v úsecích, kde je trasa vedena po okraji lesního komplexu. Negativní dopady na les
lze zmírnit souborem preventivních opatření, kam patří zejména realizace vhodných
vegetačních úprav tělesa silnice a minimalizace dočasných záborů na pozemcích
určených k plnění funkce lesa. Vodní toky a jejich údolní nivy trasa překonává mostními
objekty přiměřených parametrů, což bude negativní vliv na tyto významné krajinné
prvky minimalizovat.
Nadregionální biokoridor vede v místě, kterým navrhovaná trasa prochází v tunelu a
nepředpokládá se tedy jeho významné ovlivnění. Biocentra se vesměs vyskytují
v dostatečné vzdálenosti a vlastním vedením trasy záměru nebudou ovlivněny. Trasa se
dostává do kontaktu s regionálním biokoridorem, který není v současném technickém
stavu odpovídajícím způsobem převeden. Tento biokoridor bude nutné přeložit pod
mostní objekt v km 102,850 (velký most délky 500 m), aby byla po realizaci záměru
zachována jeho spojitost.
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Posuzovaná trasa leží v území, které je významné z hlediska nadregionální migrace
živočichů kategorie A (velcí savci) v rámci České republiky. Trasa vede z 45 % migračně
významným územím a kříží 3 dálkové migrační koridory. Vzhledem k délce záměru
dojde k ovlivnění regionálního charakteru, přestože jsou migrační koridory i další
významné migrační cesty živočichů odpovídajícím způsobem převedeny, většinou
velkými mostními objekty.
Tabulka 143: Problémová místa – fauna, flóra a ekosystémy
č.
1
2
3
4
5
6

pracovní název
Krvavcová louka.
Migrační profil č. 2 – křížení dálkového migračního koridoru a
nadregionálního biokoridoru.
Migrační profil č. 3 – Maletín-rybník, křížení migračních cest obojživelníků.
Migrační profil č. 4 – křížení dálkového migračního koridoru.
Převedení regionálního biokoridoru.
Migrační profil č. 6 – křížení údolí Řepovského potoka, křížení dálkového
migračního koridoru.

od km
92,1
93,9

do km
92,4
94,5

95,6
98,0
101,1
101,8
102,9

95,9
98,5
101,1
101,8
103,7

Krajina
Vliv na krajinný ráz je velmi sledovaným jevem při hodnocení tohoto záměru. Záměr
otevírá nový dopravní koridor a dostává se do relativně zachovalé krajiny, dosud
nefragmentované dopravou. Dojde tak k negativnímu vlivu na fragmentaci krajiny
regionálního charakteru. Z hlediska krajinného rázu je záměr hodnocen jako přijatelný.
V následující tabulce jsou vymezena problémová místa krajinného rázu, kterým je třeba
věnovat při realizaci opatření zvýšenou pozornost.
Tabulka 144: Problémová místa – krajinný ráz
č.
1
2
3
4
5
6

pracovní název
Mimoúrovňová křižovatka Staré Město-východ.
Průchod záměru lesním komplexem – tunel délky 1100 m a velký most
přes potok délky 160 m.
Velký most délky 270 m přes údolí a silnici III/31518 u osady Jahodnice.
Prostor mimoúrovňové křižovatky Maletín a velký most přes údolí
s potokem délky 190 m.
Velký most přes údolí délky 500 m u obce Řepová.
Mimoúrovňová křižovatka Mohelnice – sever.

od km
91,2
93,0

do km
92,4
94,5

95,7
97,6

96,2
100,0

102,2
105,6

103,3
106,6

Hmotný majetek a kulturní památky
Na záměru se nepočítá s demolicemi a kulturní památky nejsou dotčeny. Proto nejsou
vymezena ani problémová místa.

D.II.2 REKAPITULACE VLIVŮ PODLE RŮZNÝCH HLEDISEK
V kapitole Metodika byly vlivy záměru klasifikovány podle různých hledisek, přičemž
celkové hodnocení je vždy maticí vzniklou kombinací jednotlivých možností.
V hodnocení vlivů na životní prostředí se prolíná celá řada hledisek, která je třeba
zohlednit. Následující tabulka rekapituluje ty okruhy, ve kterých je třeba se danou
problematikou podrobně zabývat. Z řady hledisek je velmi důležitá otázka součinnosti
více jevů a možná kumulace (nebo synergismus účinků). Toto hledisko bylo použito při
definování problémových úseků (viz kap D.II.3). V následujících tabulkách jsou tyto vlivy
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hodnoceny podle jednotlivých složek životního prostředí samostatně pro variantu
aktivní včetně podvarianty, a pro variantu nulovou.
Tabulka 145: Rekapitulace vlivů aktivní varianty V1 včetně podvarianty na životní
prostředí podle různých hledisek klasifikace

Složky ŽP

A
Fáze
realizace
(výstavba,
provoz)

Obyvatelstvo fáze výstavby
i provozu

Ovzduší a
klima

fáze výstavby
i provozu

Hluková
situace

fáze výstavby
i provozu

Vody

fáze výstavby
i provozu
(terénní
úpravy,
kontaminace)
fáze výstavby
i provozu
(zábor půdy,
kontaminace)

Půda

Horninové
prostředí,
Přírodní
zdroje

fáze výstavby
i provozu

Flóra, fauna,
ekosystémy

rozhodující
ve fázi
výstavby –
zásah do
biotopů
fáze výstavby
i provozu

Krajina
Hmotný
majetek,
kulturní
památky

rozhodující
ve fázi
výstavby
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Hlediska pro kategorizaci vlivů záměru na životní prostředí
B
C
D
E
F
G
Způsob
Vratnost
Doba
Pravděpodobnost Součinnost
Velikost
interakce
děje
trvání
výskytu
s jinými
vlivu
(přímé a
(vratný,
významného
vlivy
(přijatelnost)
nepřímé )
nevratný)
vlivu
(kumulace,
inhibice)
převažují přímé nevratné
výstavba středně
možná
přijatelné
vlivy
krátkodobé, pravděpodobné
kumulace
s dílčími
provoz vlivu hluku,
výhradami
trvalé
imisí a
faktorů
pohody
přímé vlivy
nevratné
výstavba středně
kumulace
přijatelné
krátkodobé, pravděpodobné
příspěvku
s dílčími
provoz stavby a
výhradami
trvalé
současného
pozadí
přímé vlivy
nevratné
výstavba středně
kumulace
přijatelné
krátkodobé, pravděpodobné
příspěvku
s dílčími
provoz stavby a
výhradami
trvalé
současného
pozadí
přímé vlivy,
nevratné
trvalé
středně
není známa
přijatelné
bez nepřímých
pravděpodobné
s dílčími
vlivů
výhradami
(nevyžaduje
nové zdroje)
přímé vlivy
nevratné,
trvalé
středně
není známa
přijatelné
u
pravděpodobné
s většími
dočasného
výhradami
záboru
vratné
přímé vlivy, bez nevratné
trvalé
málo
není známa
přijatelné
nepřímých vlivů
pravděpodobné
(nevyžaduje
otvírku nových
ložisek)
přímé i nepřímé nevratné
trvalé
středně
není známa
přijatelné
vlivy
pravděpodobné
s dílčími
prostřednictvím
výhradami
ostatních složek
ŽP
přímé vlivy
nevratné
trvalé
vysoce
není známa
přijatelné
pravděpodobné
s většími
výhradami
přímé vlivy
nevratné
trvalé
málo
není známa
přijatelné
pravděpodobné
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Tabulka 146: Rekapitulace vlivů nulové varianty V0 na životní prostředí podle různých
hledisek klasifikace

Složky ŽP

A
Fáze
realizace
(výstavba,
provoz)

Obyvatelstvo

fáze provozu

Ovzduší a
klima

fáze provozu

Hluková
situace

fáze provozu

Vody –
povrchové,
podzemní

fáze provozu

Půda

fáze provozu

Horninové
fáze provozu
prostředí,
Přírodní
zdroje
Flóra, fauna, fáze provozu
ekosystémy

Hlediska pro kategorizaci vlivů záměru na životní prostředí
B
C
D
E
F
G
Způsob
Vratnost
Doba
Pravděpodobnost Součinnost
Velikost
interakce
děje
trvání
výskytu
s jinými
vlivu
(přímé a
(vratný,
významného
vlivy
(přijatelnost)
nepřímé )
nevratný)
vlivu
(kumulace,
inhibice)
převažují přímé nevratné
trvalé
velmi
možná
přijatelné
vlivy
pravděpodobné
kumulace
s velkými
vlivu hluku,
výhradami
imisí a
faktorů
pohody
přímé vlivy
nevratné
trvalé
velmi
kumulace
přijatelné
pravděpodobné
příspěvku
s velkými
stavby a
výhradami
současného
pozadí
přímé vlivy
nevratné
trvalé
velmi
kumulace
přijatelné
pravděpodobné
příspěvku
s velkými
stavby a
výhradami
současného
pozadí
přímé vlivy, bez nevratné
trvalé
středně
není známa
přijatelné
nepřímých vlivů
pravděpodobné
s dílčími
(nevyžaduje
(riziko
výhradami
nové zdroje)
kontaminace)
přímé vlivy
nevratné
trvalé
žádná
není známa jednoznačně
přijatelné
přímé vlivy, bez
nepřímých vlivů

nevratné

trvalé

žádná

není známa

jednoznačně
přijatelné

nevratné

trvalé

není známa

přijatelné
s dílčími
výhradami

nevratné

trvalé

středně
pravděpodobné
(mortalita
živočichů,
bariérový efekt)
žádná

není známa

jednoznačně
přijatelné

nevratné

trvalé

žádná

není známa

jednoznačně
přijatelné

Krajina

fáze provozu

přímé i nepřímé
vlivy
prostřednictvím
ostatních složek
ŽP
přímé vlivy

Hmotný
majetek,
kulturní
památky

fáze provozu

přímé vlivy

D.II.3 VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH ÚSEKŮ
Problémovým úsekem je dílčí část záměru, ve které se kumulují problémová místa
jednotlivých složek životního prostředí a kde k řešení musí být přistupováno komplexně
z pohledu všech potenciálních negativních vlivů (synergické vlivy). Problémové úseky
jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka 147: Přehled problémových úseků
č.

pracovní název

V1

V2

1

91,2-92,4

91,2-92,4

2

MÚK Staré Městovýchod
Starý Maletín

93,0-94,5

93,0-94,5

3

Jahodnice

95,7-96,2

95,7-96,2

4

MÚK Maletín

97,6-99,9

5

Řepová

97,6100,0
101,7103,3

6

MÚK
sever

105,6106,6

105,5106,5

Mohelnice

-

101,6103,2

charakteristika – kumulace problémových
míst
odvodnění, krajinný ráz
odvodnění, fauna – dálkový migrační koridor,
ÚSES, krajinný ráz
odvodnění, fauna – migrace obojživelníků,
krajinný ráz
obyvatelstvo (hluk, faktory pohody), odvodnění,
fauna – dálkový migrační koridor, krajinný ráz,
obyvatelstvo (hluk, emise, faktory pohody),
odvodnění, fauna – dálkový migrační koridor,
migrace
obojživelníků,
ÚSES
–
kolize
s regionálním biokoridorem, krajinný ráz
obyvatelstvo, půda, odvodnění, krajinný ráz

D.II.4 HODNOCENÍ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ
Z hlediska posuzovaného záměru je třeba se zabývat možností kumulativních vlivů se
třemi stavbami:
 Dálnice D35 úsek Opatovec – Staré Město,
 I/35 Staré Město, připojení na D35,
 Dálnice D43 Brno – Staré Město.
Všechny výše uvedené stavby tvoří dopravní uzel a setkávají se na MÚK Staré Město –
východ, kde se dálnice D43 má napojit na D35. Na stejnou křižovatku je napojen i
posuzovaný záměr. O rozsahu a vzájemné kombinaci dopadů bude rozhodovat i
harmonogram dostavby jednotlivých částí, kde především u D43 existuje řada
nejasností. Následující popis vychází z nyní plánovaného harmonogramu.
Vztah záměru a dálnice D35 v úseku Opatovec – Staré Město
Posuzovaný záměr bezprostředně navazuje na úsek D35 Opatovec – Staré Město, který
má být posledním úsekem realizovaným mezi Hradcem Králové a Starým Městem.
Hodnocený záměr (Staré Město – Mohelnice) bude posledním úsekem, jehož realizací
dojde k dálničnímu propojení Olomouce a Hradce Králové s dalším napojením na
dálniční síť jak v Čechách, tak na Moravě. Oba úseky D35 i jejich vzájemné vazby jsou
determinovány celkovým koncepčním řešením celé dálnice D35. Vzájemné ovlivnění a
případnou kumulaci vlivů lze očekávat v následujících okruzích:
 Dopravní intenzity a na ně navazující parametry hlukové a imisní zátěže – realizací
záměru dojde k uzavření celého dálničního tahu a k ukončení provizorních vedení
dopravy (viz dále). Dopravní intenzity budou odpovídat prognózám pro celý dálniční
úsek. Použité dopravní modely tento scénář zahrnovaly a akustická a rozptylová
studie i navržená opatření s těmito intenzitami počítají. Pro snížení nejistot je do
návrhu opatření navíc zařazen požadavek na aktualizaci dopravního modelu,
akustické a rozptylové studie v rámci přípravy DÚR.
 Zátěž obyvatelstva během výstavby – napojení dvou dálničních úseků včetně velké
mimoúrovňové křižovatky představuje vždy problémový úsek z hlediska organizace
výstavby a zátěže obyvatel během ní. Současný harmonogram výstavby předpokládá,
že úsek D35 Opatovec – Staré Město bude postaven jako první. Pokud tedy nebudou
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obě stavby probíhat současně, není zde riziko velké kumulace stavební dopravy. Na
druhou stranu se při následné výstavbě prodlouží doba, po kterou bude trvat vliv na
obyvatele. Výhodou při výstavbě záměru je skutečnost, že v době jeho výstavby by již
mělo být postaveno propojení mezi D35 a stávající I/35 (tzv. přivaděč – viz dále.)
Všechny tyto skutečnosti musí být zváženy v POV obou navazujících úseků D35.
 Vliv na povrchové toky – po upřesnění projektů odvodnění předchozího úseku D35 a
záměru, je třeba vzájemně zkoordinovat obě stavby, aby výsledná zátěž recipientů
(především Bílý potok) byla na přijatelné úrovni. Současně je třeba vzít v úvahu i
navazující propojení D35 s I/35 (tzv. přivaděč) a případnou D43. V případě vyššího
zatížení by bylo třeba u obou úseků D35 i u navazujících staveb před vyústěním vod
do recipientů zařadit retenční nádrže s dostatečnou kapacitou pro vyrovnání průtoků.
Bude řešeno v rámci Projektu odvodnění.
U cenných přírodních lokalit a dalších složek životního prostředí se významné
kumulativní vlivy neočekávají.
Vztah záměru a stavby I/35 Staré Město, připojení na D35 (dále přivaděč)
Protože harmonogram prací předpokládá, že po určitou dobu bude dálnice D35 směrem
od Hradce Králové končit na MÚK Staré Město, je nezbytné řešit provizorní opatření pro
převedení tranzitní dopravy směrem dále na Olomouc (a zpětně). Rozptýlení tranzitní
dopravy po místních silnících II. a III. tříd, které prochází středem obcí, je nemyslitelné.
Proto je připravovaná stavba, která propojí MÚK Staré Město se stávající I/35 u obce
Borušov. Tato stavba označovaná jako „přivaděč“ je vedena v koridoru budoucí dálnice
D43 v dvoupruhovém uspořádání. Je připravovaná jako samostatná stavba a musí být
dokončena současně s úsekem D35 Opatovec – Staré Město.
Vzájemné ovlivnění a případnou kumulaci vlivů lze očekávat v následujících okruzích:
 Dopravní intenzity a na ně navazující parametry hlukové a imisní zátěže – uvedením
do provozu záměru (D35 Staré Město – Mohelnice) dojde k radikálnímu poklesu
dopravních intenzit na přivaděči (v případě, že nebude do té doby realizovaná
dálnice D43 – viz dále). Přivaděč pak místo převádění tranzitní dopravy bude plnit
pouze roli spojovací komunikace. Protože opatření na ochranu obyvatelstva na
přivaděči jsou dimenzována na tranzitní dopravu a vysoké dopravní zátěže, nebude
při poklesu zátěží potřeba činit žádná opatření, hygienické limity budou plněny
s dostatečnou rezervou.
 Vliv na obyvatelstvo během výstavby – přivaděč bude po dobu výstavby záměru
sloužit jako jedna z přepravních tras pro materiál a techniku. Vzhledem k tomu, že
přivaděč je realizován jako moderní novostavba se všemi potřebnými opatřeními na
ochranu obyvatel a životního prostředí, bude možné snížit vliv během výstavby na
přijatelnou úroveň.
 Vliv na povrchové toky – začátek záměru i přivaděče je odvodňován do stejného
recipientu (Bílého potoka). Je proto třeba přípravu projektů odvodnění obou staveb
vzájemně zkoordinovat a zajistit, aby výsledná zátěž recipientu byla na přijatelné
úrovni. Současně je třeba zohlednit i případný vliv úseku D35 Opatovec – Staré Město.
V případě vyššího zatížení by bylo třeba u D35 i u přivaděče před vyústěním vod do
Bílého potoka zařadit retenční nádrže s dostatečnou kapacitou pro vyrovnání
průtoků. Bude řešeno v rámci Projektu odvodnění.
 Vliv na přírodní lokality – v prostoru mezi záměrem a přivaděčem (na začátku obou
staveb) se nachází podmáčená louka s výskytem zvláště chráněných druhů motýlů.
Ani jedna ze staveb přímo do lokality nezasahuje, je však třeba zajistit, aby ani
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jakákoliv stavební, přípravná či provozní činnost tuto louku neovlivnila. U záměru je
tato podmínka zařazena do návrhu opatření pro etapu výstavby.
U dalších složek životního prostředí se kumulativní vlivy neočekávají.
Vztah záměru a dálnice D43 (Brno – Staré Město)
K propojení dálnice D35 a D43 má dojít na mimoúrovňové křižovatce MÚK Staré Město,
která je formálně součástí úseku D35 Opatovec – Staré Město a záměr na ní navazuje.
Kolem přípravy D43 se vyskytuje řada nejasností, takže se nepředpokládá současné
dokončení s D35. Proto je připravován přivaděč jako provizorní řešení (viz výše). Pro
zájmový úsek (tj. vazbu na D35) není u D43 ještě známo konečné technické řešení.
Vzájemné ovlivnění a případnou kumulaci vlivů lze očekávat v následujících okruzích:
 Dopravní intenzity a na ně navazující parametry hlukové a imisní zátěže – realizace
D43 jako významné dálniční stavby ovlivní rozložení dopravy v širokém okolí i na
navazující D35. Dopravní modely použité v tomto záměru s tímto scénářem počítají a
příslušná opatření na ochranu obyvatelstva jsou na tento stav dimenzována. Aby bylo
sníženo riziko případných změn v průběhu přípravy záměru, je v návrhu opatření
zařazen požadavek, aby v rámci přípravy DÚR byl aktualizován dopravní model a na
něj navazující akustická i rozptylová studie.
 Dopady na další složky životního prostředí – v případě realizace D43 bude muset být
dořešeno její technické řešení (i ve vazbě na provizorní přivaděč). Na základě
technické studie bude muset proběhnout proces EIA (pro celé vedení D43 až k MÚK
Staré Město). Zde budou specifikovány vlivy na jednotlivé složky životního prostředí
a bude možné řešit kumulativní dopady. Jako základní problémové okruhy z hlediska
možných kumulativních a synergických vlivů je možné očekávat vliv na povrchové
vody a vliv na cennou přírodní lokalitu (krvavcová louka s výskytem zvláště
chráněných druhů motýlů). V procesu EIA na D43 budou navržena i příslušná
opatření.

D.II.5 PŘESHRANIČNÍ VLIVY
Vzhledem k umístění záměru jsou přeshraniční vlivy vyloučeny.

D.III C HARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Předmětem této kapitoly jsou environmentální rizika, která mohou vznikat při
mimořádných nestandardních stavech a haváriích. Vlivy, které vyplývají z běžného
provozu daného záměru, jsou hodnoceny v kap. D.I.

H AVARIJNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA V OBDOBÍ VÝSTAVBY
Únik pohonných hmot ze stavebních strojů
Havarijní únik pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného
tělesa komunikace patří k významným rizikům fáze výstavby. Únik v závislosti na
rozsahu by způsobil kontaminaci půdy a případně podzemních a povrchových vod. Toto
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riziko se obecně týká všech staveb, a proto ve vazbě na praktické zkušenosti existují
dostatečná preventivní opatření. Tato opatření budou součástí Plánu organizace
výstavby (POV), který bude obsahovat popis a pravidla pro manipulaci s látkami
škodlivými vodám i havarijní plán na řešení případné havárie. Plán POV bude zpracován
v dalším stupni projektové dokumentace.
Riziko půdních sesuvů a silnějších erozních projevů
Riziko půdních sesuvů a silnějších erozních projevů je vázáno především do míst
vysokých násypů nebo zářezů. Snížení rizika eroze a nadměrných erozních rýh bude na
celé trase řešeno včasnou realizací protierozních opatření. Jejich specifikace je součástí
návrhu vegetačních úprav, který je zpracováván v rámci DÚR a upřesňován v DSP.
Podrobněji je problematika řešena v kap. D.1.5.4 Stabilita půdy – eroze a sesuvy.

H AVARIJNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA V OBDOBÍ PROVOZU
Riziko havárie automobilů
Riziko havárie motorových vozidel je hlavním havarijním environmentálním rizikem
během provozu. Důsledky havárie je možné rozdělit do tří základních okruhů:
a) Zranění účastníků silničního provozu – havarijní stavy jsou řešeny integrovaným
záchranným systémem (Hasičský záchranný sbor ČR, poskytovatelé zdravotnické
záchranné služby, Policie ČR aj.) analogicky jako na ostatních komunikacích.
Hodnocený úsek leží v blízkosti měst Moravská Třebová a Mohelnice, a proto zde
nebudou problémy s dojezdní dobou. Urychlenému příjezdu přispívá i čtyřpruhové
uspořádání komunikace.
b) Uvolnění pohonných hmot a případně dalších vodám škodlivých látek do prostředí –
zvýšené riziko je především u nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty
nebo chemikálie. Toto riziko je eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro
označení a vybavení vozidel pro přepravu nebezpečných látek a systémem
následného zásahu v případě vzniku podobných událostí v rámci integrovaného
zásahového systému. Přímou sanaci na místě havárie zajišťuje hasičský záchranný
sbor. Pokud jsou třeba následná sanační opatření, zajišťuje je správce komunikace
prostřednictvím autorizované firmy.
Riziko úniku látek do širšího okolí a do ekosystému vodního toku je zásadním
způsobem minimalizováno systémem odvodnění komunikace a instalací havarijních
zařízení (dešťových usazovacích nádrží – DUN) před vypouštěním vody do vodoteče.
To je významné pozitivum nové trasy oproti nulové variantě, kde žádná havarijní
ochrana vodotečí není.
V případě nerealizace záměru (tedy v nulové variantě), by na stávající silnici I/35
došlo ke značnému nárůstu dopravy a tedy i ke zvýšení počtu dopravních nehod.
Naopak po realizaci záměru dojde na stávající silnici I/35 k poklesu dopravních zátěží
a ke zvýšení bezpečnosti provozu.
c) Požár – riziko požáru je především v případě havárie nákladních automobilů
převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie. Při požáru může docházet k úniku
toxických látek do ovzduší, kde riziko inhalace toxikantů hrozí účastníkům silničního
provozu a obyvatelům v blízkých sídlech. Výhodou záměru (na rozdíl od nulové
varianty) je její vedení v dostatečné vzdálenosti od sídel. Informovanost obyvatel a
případná další opatření řeší integrovaný záchranný systém.
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Dopravní nehody na nulové variantě
Předpokládá se, že nová víceproudá komunikace bude z hlediska nehodovosti méně
riziková, navíc dojde k výraznému poklesu dopravních nehod a k celkovému zvýšení
bezpečnosti provozu na stávající silnici I/35.

D.IV C HARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI , VYLOUČENÍ A
SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ , POKUD JSOU VZHLEDEM K
ZÁMĚRU MOŽNÉ

D.IV.1 KONCEPCE NÁVRHŮ OPATŘENÍ
K ONCEPCE POSTUPNÉHO UPŘESŇOVÁNÍ PODKLADŮ
Na základě provedeného vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí jsou
v této kapitole navržena opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení vlivů záměru na
jednotlivé složky životního prostředí a případně i návrh kompenzačních opatření. Tyto
návrhy v dokumentaci EIA jsou zpracovány na úrovni technických podkladů ve stupni
technické studie a tomu odpovídají i možnosti jejich přesné specifikace. V dalším stupni
projektové přípravy při zpracování DÚR dojde k upřesnění technického řešení na
základě přesného geodetického zaměření terénu a provedení dílčích úprav. Především
výškové parametry terénu se po geodetickém zaměření mohou lišit i o několik metrů
proti technické studii, která vychází z obecných mapových podkladů. Tím se mění i
nivelita trasy (lokalizace násypů a zářezů) a řada následných objektů (mosty, propustky,
protihlukové clony, odvodnění aj.).
Proto zde navržená opatření (ve stupni EIA) mohou mít často pouze koncepční
charakter, který definuje požadovaný princip, nikoliv jeho přesné technické provedení.
Je naopak chybou, jsou-li v dokumentaci uváděny konkrétní parametry, které jsou
následně z logických důvodů nesplnitelné (např. požadavek na propustky v místech, kde
po zaměření trasy je mělký zářez místo původního nízkého násypu). Takovéto
požadavky snižují obecně vážnost závěrů EIA.
S konkrétním upřesněním řady požadavků se počítá v dalším stupni projektové
dokumentace (DÚR). Z tohoto důvodu je také nutné ve stupni DÚR provádět řadu
upřesňujících studií, které jsou v kap. D.IV.2 definovány (akustická studie, migrační
studie aj.). Teprve ve stupni DÚR bude potom možné všechny objekty s konečnou
platností vymezit. V následujícím územním řízení bude celkové řešení posouzeno podle
jednotlivých složkových zákonů (např. vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny,
lesní zákon, horní zákon aj.) a vydáním územního rozhodnutí bude trasa fixována.
Podmínky ze stupně EIA, které budou zahrnuty do územního rozhodnutí, budou dále
detailně rozpracovány v dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a následně schváleny
ve stavebním řízení.
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P ROVÁZANOST S ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍM
Důležitým faktorem z hlediska ochrany životního prostředí v celém zájmovém území je
provázanost přípravy komunikace s územním plánováním. Právě na úrovni územních
plánů mohou být řešeny nepřímé vlivy jako je iniciace další sídelní a průmyslové
zástavby v okolí D35 mimo intravilány obcí.

D ODRŽOVÁNÍ LEGISLATIVY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Je samozřejmou povinností investora a všech subjektů, které se budou podílet na
přípravě a realizaci záměru, dodržovat všechny zákony ČR. Proto v návrhu opatření
nejsou vypisovány všechny povinnosti, které vyplývají z obecných i složkových
environmentálních zákonů. Týká se to například požadavků na správnou manipulaci
s ropnými látkami během výstavby (povinnost vyplývá ze zákona o vodách), na
nakládání s odpady během výstavby a provozu (viz zákon o odpadech) aj. Zdůrazněny
jsou pouze ty, které považujeme ve vztahu k záměru za specifické nebo zvláště důležité.
Návrhy opatření jsou rozděleny na (1) fázi přípravy, (2) fázi výstavby a (3) fázi provozu.

D.IV.2 OPATŘENÍ VE FÁZI PŘÍPRAVY
Opatření ve fázi přípravy lze rozdělit do dvou hlavních oblastí:
1. Opatření na úrovni územního plánování
2. Opatření na úrovni zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

D.IV.2.1 O PATŘENÍ VE FÁZI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
(1) Zajistit soulad se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého a Pardubického
kraje.
(2) Zajistit převzetí výsledné trasy vybrané varianty do územních plánů dotčených obcí.

D.IV.2.2 O PATŘENÍ NA ÚROVNI ZPRACOVÁNÍ DÚR
Zpracování specializovaných studií, podkladových materiálů a finální verze
dokumentace pro územní rozhodnutí.
(3) Upřesnění technických parametrů
Na základě geodetického zaměření terénu a všech dílčích průzkumů upřesnit technické
parametry základní trasy a všech souvisejících stavebních objektů. Základní požadavky
vyplývající z dokumentace:
 Minimalizovat zábor půdy mimo vlastní trasu.
 Minimalizovat zásah trasy do ekologicky citlivých území, zábor půdy omezit pouze na
nutnou míru. Do těchto ploch neumísťovat žádné další doprovodné stavby. Jedná se
především o tato citlivá území: lokality zvláště chráněných druhů (viz tab. u bodu č.
17), lesní porosty, vodní toky a jejich nivy.
 Přemostění vodních toků realizovat s co nejmenším zásahem do vlastního toku a
sousední nivy.
 Respektovat závěry a doporučení dílčích aktualizovaných podkladových studií
k ochraně životního prostředí (akustická studie, rozptylová studie, hydrogeologický
průzkum, detailní migrační studie, archeologický průzkum).
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(4) Plán organizace výstavby (POV)
Plán organizace výstavby je povinnou součástí DÚR a řeší komplexně fázi přípravy a
realizace výstavby. Základní požadavky vyplývající z dokumentace:
 Zařízení staveniště, veškeré manipulační plochy, další doprovodné plochy a pojezdy
techniky zřizovat mimo ekologicky citlivé lokality, zejména lokality zvláště
chráněných druhů živočichů, lesní porosty, vodní toky a jejich nivy. Minimalizovat i
jakýkoliv nepřímý negativní vliv na tyto lokality při výstavbě.
 Kácení stromů a výřez keřů provádět mimo vegetační období.
 Respektovat životní cykly dotčených živočichů.
 Zpracovat havarijní plán pro výstavbu i provoz.
 Proti vniknutí živočichů do prostoru staveniště instalovat dočasné bariéry. Bude
upřesněno v detailní migrační studii.
 Přepravní trasy pro transport materiálů a techniky vymezovat tak, aby byl
minimalizován vliv na obyvatelstvo a ostatní složky životního prostředí. Vycházet
přitom z aktualizované akustické a rozptylové studie, detailní migrační studie a
dalších aktuálních podkladů.
 Ve vazbě na aktualizovanou akustickou a rozptylovou studii konkretizovat opatření
k minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo, především v oblasti snižování hluku
a imisí.
(5) Aktualizace dopravního modelu
Ve vazbě na zahájení prací na přípravě DÚR provést aktualizaci dopravního modelu.
Základní požadavky vyplývající z dokumentace:
 Aktualizovat dopravní model na základě posledního sčítání dopravy se zahrnutím
všech aktuálních vstupních parametrů.
 Dopravní model zpracovat nejen pro hlavní trasu, ale také pro základní přepravní
trasy plánované v rámci výstavby.
 Výstupy zpracovat ve formě použitelné pro aktualizovanou akustickou a rozptylovou
studii jak pro fázi provozu, tak pro fázi výstavby.
(6) Aktualizovaná akustická studie
Aktualizovaná akustická studie bude zpracovaná na konkrétní technické parametry
vybrané trasy podle platné legislativy v době zpracování DÚR. Základní požadavky
vyplývající z dokumentace:
 Komplexní zhodnocení akustické situace v okolí trasy na základně aktualizovaného
dopravního modelu a upřesněného technického řešení.
 Upřesnění rozsahu opatření navržených v dokumentaci EIA (viz následující tabulka),
a jejich případné doplnění tak, aby bylo zajištěno splnění hygienických požadavků.
 Ve vazbě na POV, vymezení příjezdových tras a aktualizovaného dopravního modelu
zpracování návrhu protihlukových opatření v průběhu výstavby.
 Při technickém návrhu protihlukových clon budou respektovány Technické
podmínky Ministerstva dopravy č. 104 ve vztahu k ochraně ptáků (ve volné krajině
navrhovat PHC zásadně z neprůhledných materiálů).
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Tabulka 148: Opatření ke zmírnění negativních vlivů hlukové zátěže na obyvatelstvo
č.
PHC 1

km
102,596 – 103,231

umístění
Vlevo
(most)

výška/délka materiál
3 m/635 m
Absorpční PHC

účinnost PHC poznámka
2,5 - 5,5 dB
Vliv
III/31522 v
denní době
Absorpční PHC 3,0 - 5,0 dB
Absorpční PHC
Vliv
stávající
I/35
Absorpční PHC - 1,7 - 5,3 dB
Vliv MK
oboustranně
Absorpční PHC - 2,5 - 9,7 dB
Vliv II/644
oboustranně
a II/635
Absorpční PHC

PHC 2
PHC 3

104,686 – 105,441
106,880 – 107,030

Vpravo
Vlevo

4 m/755 m
4 m/150 m

PHC 4

107,672 – 108,552

Vlevo

5 m /880 m

PHC 5

108,000 – 109,100

Vpravo

5 m/1100 m

PHC 6

Podél stávající
komunikace I/35

Vpravo od
okružní
křižovatky
směrem k
ČSPH

3 m/270 m

(7) Aktualizovaná rozptylová studie
Aktualizovaná rozptylová studie bude zpracovaná na konkrétní technické parametry
vybrané trasy podle platné legislativy v době zpracování DÚR. Základní požadavky
vyplývající z dokumentace:
 Komplexní zhodnocení imisní situace v okolí trasy na základně aktualizovaného
dopravního modelu a upřesněného technického řešení.
 Ve vazbě na POV, vymezení příjezdových tras a aktualizovaného dopravního modelu
zpracování návrhu opatření v průběhu výstavby.
(8) Hydrogeologický a hydrologický průzkum
Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum v oblastech potencionálního ohrožení
vodních zdrojů, na jehož základě budou navržena ochranná opatření. Z hlediska
ovlivnění jakosti podzemní nebo povrchové vody a případně pro přesnější detekci rizika
jejich kvantitativního ovlivnění provést následující průzkumné práce:
 Celoplošný monitoring průtoků a jakosti vody na vodotečích (zejména vodní toky
Třebařovský potok a jeho přítoky, Mírovka a její přítoky, Jahodná, Újezdka).
 Sondážní průzkum a návazný celoplošný monitoring stavů hladin a jakosti podzemní
vody v úseku v km 91,0-97,0 a v km 93,08-94,18 (oblast tunelu).
 Povrchová prospekce bez hlubších sondážních prací je nezbytná i v dalších úsecích
záměru.
(9) Projekt odvodnění komunikace
Na základě upřesněného technického řešení, výsledků hydrogeologického a
hydrologického průzkumu zpracovat projekt odvodnění komunikace. Základní
požadavky vyplývající z dokumentace:
 Koncepci odvodnění upřesnit na základě aktuálního hodnocení stavu v povodí
recipientů v době zpracování projektu ve vazbě nejen na vlastní komunikaci, ale také
ve vazbě k ostatním zdrojům v povodí.
 Před zaústěním srážkových vod do recipientů realizovat havarijní zařízení (dešťové
usazovací nádrže – DUN). Pro návrh DUN platí TP 83 Ministerstva dopravy ze dne 6.
2. 2014, návrh se zpravidla řídí ČSN EN 858. Místa vymezená na základě technické
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studie v dokumentaci EIA jsou v následující tabulce.
 Vypracovat provozní a manipulační řády odvodňovacích zařízení.
 Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu navrhnout monitoring
potencionálně ohrožených vodních zdrojů.
 Při stavebních pracích v celé posuzované trase komunikace je nezbytné vypracovat
havarijní plán, řešící krizové situace, při kterých by došlo k ohrožení jakosti vod.
Tabulka 149: Opatření ke zmírnění negativních vlivů záměru na povrchové vody
č.
DUN-1
DUN-2
DUN-3
DUN-4
DUN-5
DUN-6
DUN-7
DUN-8
DUN-9
DUN-10
DUN-11
DUN-12
DUN-13
DUN-14
DUN-15
DUN-16
DUN-17

odvodňovaný úsek trasy
od
do
(89,7) 91,1
92,12
92,12
93,19
94,29
94,55
94,55
96,10
96,10
96,90
96,90
97,80
97,80
98,85
98,85
101,30
101,30
103,10
103,10
105,64
105,64
106,27
105,64
107,50
107,50
108,15
108,15
108,40
108,40
109,15
109,15
110,00
I/44

(10) Detailní migrační studie
Detailní migrační studie bude koncepčně vycházet z Rámcové migrační studie a bude
zpracována v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 180.
Metodika pro návrh migračních opatření je podrobně zpracována v práci „Průchodnost
silnic a dálnic pro volně žijící živočichy – EVERNIA, Liberec, 2011“. Komplexně
vyhodnotí bariérový efekt výsledné navržené trasy. Studie zajistí detailní rozpracování
navržených opatření v dokumentaci EIA (viz následující tabulka), zejména:
 Prvořadou pozornost bude věnovat křížení dálkových migračních koridorů.
 Detailně prověří umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie C.
V dokumentaci EIA jsou mimo primárně navržené objekty navrženy rámové
propustky (2x1 nebo 2x2 m) pro zvýšení průchodnosti trasy pro živočichy kategorie
C. Technickou realizovatelnost tohoto návrhu je nutné v dalším stupni PD prověřit na
základě detailního zaměření výsledné trasy. Návrh může být upraven (přesné
umístění, parametry) nebo doplněn dalšími propustky (trubními i rámovými) o
průměru od 50 cm výše ve vhodných místech násypů. Optimální četnost všech
migračních objektů pro kategorii C je vzdálenost mezi objekty 500-1000 m.
 Začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravu trasy) a řešení
technických detailů (vhodný charakter podmostí, zachování suché cesty u mostů,
vhodné vedení vodoteče pod mostem aj.). V RMS byla navržena optimalizace
vybraných objektů (přehled těchto objektů viz následující tabulka), tento návrh
v DMS detailněji rozpracovat.
 Rozpracování návrhů dočasných a trvalých opatření pro obojživelníky.
 Návrh ochrany obojživelníků v průběhu výstavby komunikace (realizace

EVERNIA s.r.o.

strana 268

D35 Staré Město – Mohelnice

Dokumentace EIA

přechodných bariér, odchyt a transfer živočichů po schválení orgánem ochrany
přírody provést odbornou firmou).
Tabulka 150: Navržená opatření z hlediska migrace živočichů, bariérového efektu a
mortality
č.
staničení
charakteristika
Migrační objekty – primárně navržené objekty vhodné pro optimalizaci
3
92,125
most přes Bílý potok – navržena optimalizace
4
92,665
most přes polní cestu – navržena optimalizace
5
93,190-94,290
tunel
6
94,495
most přes potok
7
95,005
most přes polní cestu
8
95,955
most přes silnici III/31518
9
96,620
most na přeložce Švédské cesty
10
97,195
most přes polní cestu
11
97,900
most přes údolí s potokem
13
99,755
most přes přeložku polní cesty
14
100,255
most na přeložce cesty
15
101,300
most přes polní cestu, přechod pro živočichy
16
102,850
most přes údolí – navržena optimalizace
17
104,040
most na přeložce silnice III/31521
18
105,485
most přes silnici III/31521
19
105,655
most přes potok Mírovka
Migrační objekty – návrh doplnění rámových propustků (ideální rozměr 2x2 m)
1
92,3-92,4
rámový propustek
2
95,4-95,6
rámový propustek
3
99,3-99,4
rámový propustek
4
102,2-102,5
rámový propustek
5
104,5-104,7
rámový propustek
6
105,0-105,2
rámový propustek
Oplocení, bariéry pro obojživelníky
1
91,1-110,0
Oplocení celé trasy záměru – standardní plot z pletiva uchyceného na sloupcích,
výška 2,2 m, velikost ok: rozměry vodorovně x svisle: dolní třetina 50-150 mm x
150 mm, zbytek 150-200 mm x 150 mm.
2
95,3-96,2
Speciální naváděcí bariéry pro obojživelníky – řešení prostoru u rybníka
Maletín. Bariéry navázat na navržený propustek (km 95,4-95,6) a navazující
most přes silnici III/31518 (č. 8). Umístění mezi propustek a most, a dále
v přesahu cca 100 m na každou stranu od propustku a mostu. Jedná se o bariéry
trvalé, speciální pletivo s oky 20 x 20 mm přichycené na standardní plot.
3
102,1-103,3
Speciální naváděcí bariéry pro obojživelníky – řešení prostoru u nádrže
v Řepové. Bariéry navázat na navržený propustek (km 102,2-102,5) a navazující
most přes údolí Řepovského potoka (č. 16). Umístění mezi propustek a most, a
dále v přesahu cca 100 m na každou stranu od propustku a mostu. Jedná se o
bariéry trvalé, speciální pletivo s oky 20 x 20 mm přichycené na standardní plot.

(11) Dendrologický průzkum
Průzkum zajistí:
 Celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh, množství, obvody
kmenů ve výšce 130 cm nad zemí).
 Kompenzaci za pokácené dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb.
 Návrh opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně (umístění zařízení
staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby).
(12) Projekt vegetačních úprav
Zpracovat projekt vegetačních úprav vybrané trasy v souladu s Technickými
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podmínkami Ministerstva dopravy č. 99. Projekt bude obsahovat:
 Návrh protierozních opatření.
 Návrh na realizaci vegetačních úprav na vybraných místech komunikace k odclonění
vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a silnicí.
 Návrh vegetačních úprav v prostorech všech mimoúrovňových křižovatek. Přesná
lokalizace bude určena až po návrhu definitivního výškového a směrového vedení
vybrané trasy.
 Detailní rozpracování vhodných vegetačních úprav jak vlastního tělesa komunikace,
tak i výsadby v krajinných prvcích navazujících na záměr, zejména v Mohelnici a
místních částech Podolí, Křemačov a Řepová, a dále u obce Maletín.
 Návaznost navržených vegetačních úprav na navržené migrační objekty.
 Návrh vegetačních úprav bude vycházet z doporučení v dokumentaci EIA (viz
následující tabulka).
 Doporučujeme zemní těleso zatravnit a o založené porosty náležitě pečovat. Svahy
násypů a zářezů osázet v přiměřené míře dřevinami, přednostně domácími druhy
odpovídajícími danému prostředí.
 U navržených výsadeb požadovat použití původních a stanovištně vhodných dřevin
v celém úseku navržené komunikace, vyjma intravilánů obcí. Doporučit ukládání
maximální možné délky péče o vysazené dřeviny.
 V následující tabulce jsou navržená opatření k minimalizaci vlivů na krajinu. V dalším
stupni bude Projekt vegetačních úprav vycházet z tohoto návrhu.
Tabulka 151: Navržená opatření k minimalizaci vlivů na krajinu
K – KRAJINA
K1
vegetační
úpravy

K2

zelené
pásy

Vegetační úpravy vlastního tělesa dálnice a MÚK budou detailně rozpracovány
v samostatné studii ve stupni DÚR. Doporučujeme respektovat následující
doporučení:
 Doporučené druhy v polní krajině: lípa srdčitá, habr obecný, dub letní, dub
zimní, javor babyka, jilm polní, růže šípková, svída krvavá, ptačí zob obecný,
brslen evropský.
 Doporučené druhy ve střední části trasy: buk lesní, dub letní, dub zimní, lípa
srdčitá, javor klen, javor mléč, jilm horský, líska obecná, růže šípková, kalina
obecná, brslen evropský
 Lesní úsek (km 93-95,5; 97,5-98,5): nevysazovat dřeviny na zemním tělese,
zatravněné svahy (mimo sečené lemy) ponechat sukcesi.
1. Zelený pás v km 96,0-96,5 (levostranný), 96,0-97,14 (pravostranný)
2. Zelený pás v km 100,1-100,65; 100,7-101,35 (levostranný)
3. Zelený pás v km 101,7-102,6 (levostranný)
4. Zelený pás v km 104,3-104,68 (navazuje na PHC), poté do km 105,6
(pravostranný); 104.3-105.6 (levostranný)
5. Zelený pás v km 106,3-108,0 (navazuje na PHC, pravostranný); 106,3-109,15
(přerušeno dvěma PHC, levostranný)

(13) Předběžný archeologický průzkum
V souladu s platnou legislativou zajistit předběžný archeologický průzkum v trase
komunikace a uzavřít smlouvu o podmínkách provedení archeologického dohledu a
záchranného archeologického výzkumu.
(14) Plán monitoringu vlivu stavby na životní prostředí
Zpracovat plán monitoringu vlivu stavby na životní prostředí, který bude zahrnovat:
 Výběr složek životního prostředí pro hodnocení – doporučeny jsou hluková situace,
kontaminace půd, průtokové poměry a kvalita povrchových toků, kvantitativní a
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kvalitativní parametry vodních zdrojů, účinnost migračních objektů.
 Harmonogram monitoringu – monitoring rozdělit na 3 základní etapy:
a) před zahájením výstavby – min. 2 roky, pro zjištění výchozího stavu,
b) během výstavby – zaměřeno na vliv stavební činnosti a na výchozí stav před
provozem,
c) po zahájení provozu – první dva roky po zahájení provozu, dále podle výsledků
monitoringu, minimálně po dalších 5 letech.
(15) Plán odpadového hospodářství, který specifikuje nakládání se vzniklými odpady
v souladu s platnou legislativou.
Další opatření
(16) Půdy
 Rozpracovat opatření ke zmírnění negativních vlivů záměru na půdu.
 Upřesnit trvalý a dočasný zábor půdy s cílem jeho minimalizace. Minimalizovat zásah
do půd 1. a 2. třídy ochrany.
 Provést předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich
hospodárného využití, jako přílohu k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
 Zpracovat výpočet náhrad škod na PUPFL a určit výši poplatku za trvalé a dočasné
odnětí dotčených PUPFL.
 Zpracovat projekt rekultivace lesních pozemků dočasně odňatých z PUPFL a projekt
vhodných sadových úprav v místě dotčení PUPFL.
 Minimalizovat kácení na nezbytně nutný rozsah, neumisťovat na lesní pozemky
dočasné skládky zeminy a plochy zařízení staveniště. Lesní porosty mimo plánovanou
trasu nesmí být poškozovány pojezdem stavebních mechanizmů.
 V období provozu komunikace bude nutno provést následnou péči o nově založené
lesní porosty (plochy z dočasného odnětí PUPFL) až do stadia jejich zajištění ve
smyslu zákona č. 289/1995 Sb.
 Pro minimalizaci vlivu na lesy je v km 93,190-94,290 navržen tunel dlouhý 1 100 m,
na který navazuje mostní objekt dlouhý 160 m. V průběhu výstavby je nutné
minimalizovat rozsah dočasných záborů a kácení porostů v lesních komplexech,
neumísťovat zde skládky zeminy a zařízení staveniště.
(17) Flóra, fauna a ekosystémy







V dalším stupni PD dořešit křížení lokálního biokoridoru v km 98,5 a regionálního
biokoridoru v km 101,1 (101,8) jejich přesunutím do míst, kde je možné zajistit jejich
mimoúrovňové vykřížení (viz návrh v kap. D.I.7.3.).
Křížení biokoridorů technicky řešit tak, aby zde zůstal zachován migrační profil o
minimální šířce 20 metrů s dobrou průchodností a pokud možno nezpevněným
přírodním povrchem.
U navržených mostních objektů vyloučit přímý zásah do koryt vodních toků a
minimalizovat zásah do navazujících údolních niv.
V rámci možností řešit citlivě přechod cennějších lokalit, zejména zachovat přírodní
charakter přemosťovaných toků a jejich pobřeží (vodoteč v km 94,40, Řepovský
potok, Mírovka). Pokud to konstrukce mostů umožní, tak zcela vyloučit zásah do
koryta potoků včetně zpevňování břehů.
Vyloučit zásah do faunisticky nejcennějších prvků na lokalitě 2 (Maletín-Jahodnice),
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tj. rybníku, okolních mokřin a vlhkých luk, které jsou významným biotopem
bezobratlých živočichů i obratlovců.
Omezit rozsah manipulačních ploch a příjezdových komunikací z důvodu ochrany
lučních pásů na rozhraní lesa a polí, lesních lemů a mezí, zejména na lokalitách 3
(Javoří) a 4 (Krchleby).
Omezit kácení v přirozeném zbytku lesa na lokalitě Řepová na minimum.
Ponechat dostatečně široké suché podchody pod mosty v údolích Řepovského potoka
a Mírovky.
Nalezenou krvavcovou resp. modráskovou louku u Bílého potoka je možné hodnotit
jako prioritní z hlediska jejího zachování, to znamená, že by na ní v průběhu stavby
neměla vzniknout deponie stavebního materiálu, případně obslužná komunikace
nebo odstavné parkoviště pro stavební stroje.

V následující tabulce jsou uvedena speciální opatření týkající se zvláště chráněných
druhů nalezených zoologickým průzkumem. V popisu opatření jsou uváděny jednak
výskyty v jednotlivých úsecích zoologického průzkumu (úseků je celkem 9, rozdělují
celou trasu) a jednak výskyty ve významných zoologických lokalitách (těch je vymezeno
7) a lokalitách rozmnožování obojživelníků (těch je vymezeno 6, viz obrázek v kap.
D.I.7.1).
Tabulka 152: Speciální opatření ke zmírnění negativních vlivů záměru na zvláště
chráněné druhy
název
pavouk Piratula knorri
modrásek
kozincový
Glaucopsyche alexis
modrásek
očkovaný
Phengaris (=Maculinea)
telejus
ohniváček černočerný
Lycaena dispar
perleťovec prostřední
Argynnis adippe, okáč
voňavkový Brinthesia
circe
střevlík
Acupalpus
maculatus,
střevlík
Amara
chaudoiri
inkognita
střevlík
měděný
Carabus cancellatus
střevlík
Carabus
scheidleri helleri

mravenec Formica spp.
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opatření
Omezit zásah do litorálního pásma rybníka (Maletín-rybník) – zoologická
lokalita č. 4, lokalita obojživelníků č. 3.
Omezit dočasný zábor půdy během stavby – druh se vyskytuje na louce
v úseku č. 7 Krchleby – zoologická lokalita č. 5.
Eliminovat trvalý a dočasný zábor krvavcových luk – zoologická lokalita č. 2.
Při stavbě mostu přes Bílý potok je nezbytné eliminovat zásah do louky,
louka nesmí být používána k deponiím zeminy a stavebního materiálu.
Minimalizovat trvalý nebo dočasný zábor vlhkých luk – zoologická lokalita č.
4. Při stavbě mostu v km 95,955 přes údolí je nezbytné omezit zásah do
vlhkých luk, louky nesmí být používány k deponiím zeminy a stavebního
materiálu.
Omezit zásah do jejich stanovišť, tj. do suchých luk podél lesa – zoologická
lokalita č. 4. Vzhledem k tomu, že údolí bude přemostěno, jde zejména o
dočasný zábor, tj. neumísťovat sem deponie zeminy a stavebního materiálu.
V rámci stavby přemostění nivy Mírovky zachovat zaplavovanou louku
v levobřežní části – zoologická lokalita č. 6.
Významnost přímého vlivu komunikace na populace tohoto druhu je třeba
snížit minimalizací trvalého i dočasného záboru luk při stavbě silnice,
zejména v lemech podél lesa v úsecích č. 5 (Maletín-Švédská cesta) a 6
(Javoří).
Omezit zásah do luk v údolí v úseku Maletín-rybník, zoologická lokalita č. 4.
Tento předpoklad je důležitý i z hlediska celé řady dalších významných
druhů, žijících v tomto úseku. Niva Řepovského potoka bude přemostěna,
zde je třeba omezit dočasný zábor louky na pravém břehu potoka při stavbě
mostu – zoologická lokalita č. 6.
Před zahájením stavby je třeba prověřit, zda stavba portálu tunelu nezasáhne
do hnízd nalézajících se kolem výběžku lesa poblíž km 93,0 a případně
provést transfer mimo trasu silnice. Jednu kupku, nalezenou na pasece
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čolek obecný Lissotriton
vulgarit

ropucha obecná Bufo
bufo
ropucha zelená Bufo
viridis
skokan hnědý Rana
temporaria
skokan
skřehotavý
Rana ridibunda
bramborníček
hnědý
Saxicola rubetra
čejka
chocholatá
Vanellus vanellus
slípka
zelenonohá
Gallinula chloropus
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v úseku č. 8 (Řepová), lze přestěhovat, pokud by byla stavbou přímo
ohrožena.
Minimalizovat zásahy do vodní nádrže (Maletín – rybník, lokalita
rozmnožování obojživelníků č. 3) a bezprostředního okolí. Migrační trasy
čolků, stejně jako dalších druhů obojživelníků rozmnožujících se na této
lokalitě, nesmí být stavbou přerušeny; migrace bude umožněna pod mostem,
který překlene celé údolí, proto zde nejsou navrhována žádná další technická
opatření.
Viz výše čolek obecný. Dále doporučujeme vybudovat zhruba v km 102,5
(úsek č. 8 – Řepová) směrem k vodní nádrži v obci Řepová migrační objekt
(navržen jako rámový propustek č. 5).
Minimalizovat zásah do nivy Mírovky – zoologická lokalita č. 7.
Viz výše čolek obecný a ropucha obecná.
Stavba by neměla zasáhnout do vodní nádrže (Maletín – rybník, lokalita
rozmnožování obojživelníků č. 3) ani do jejího bezprostředního okolí.
Minimalizovat zásahy do vlhkých luk v okolí Bílého potoka (zoologická
lokalita č. 1, 2) a v okolí rybníka Maletín (zoologická lokalita č. 4).
Přímý vliv lze omezit vhodným načasováním terénních prací (skrývky
zeminy) mimo hnízdní období.
Minimalizovat zásah do rybníka (Maletín – rybník, zoologická lokalita č. 4).

D.IV.3 OBDOBÍ VÝSTAVBY
 Důsledně dodržovat podmínky schváleného Plánu organizace výstavby, havarijních
plánů a všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 Zajistit v průběhu výstavby funkci tzv. ekodozoru stavby, který je zástupcem
investora a zabývá se přímou kontrolou dodržování ekologických požadavků na
stavbě. Vzhledem k rozsahu stavby lze doporučit, aby si zhotovitel stavby najal tzv.
ekologickou službu, tj. odborně způsobilou firmu, která bude na stavbě dohlížet na
plnění ekologických požadavků a vést příslušnou dokladovou dokumentaci. Ekodozor
ze strany investora potom provádí kontrolu práce ekoslužby.
 Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci
občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby.
 Obyvatelé blízkých obcí v předstihu seznámit s připravovanou stavbou, délkou a
charakterem jednotlivých etap výstavby.

D.IV.4 OBDOBÍ PROVOZU
 Realizovat monitoring provozu podle schváleného plánu monitoringu.
 Po roce provozu provést postprojektovou analýzu, tj. vyhodnocení plnění požadavků
na ochranu životního prostředí určených v základních dokumentech investiční
přípravy (proces EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, závazná stanoviska
podle složkových zákonů).
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D.V C HARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Při výběru a popisu dotčených složek životního prostředí a formulací závěrů o možných
vlivech stavby na životní prostředí bylo využito projektové dokumentace, výsledků
průzkumu stavu některých složek životního prostředí v okolí a dalších dostupných
materiálů. Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných informací.
Použitá metodika k jednotlivým složkám životního prostředí je uvedena u příslušných
kapitol.

D.VI C HARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ ( TECHNICKÝCH
NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH ), KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se obecně vyskytují při zpracování
dokumentací EIA lze rozdělit do třech hlavních skupin:
1. Systémové neurčitosti vyplývající z postavení procesu EIA v projektové přípravě.
2. Specifické nedostatky a neurčitosti týkající se jednotlivých složek ŽP.
3. Koncepční kroky ke snižování neurčitostí a nedostatků ve znalostech.

D.VI.1 SYSTÉMOVÉ NEURČITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z POSTAVENÍ PROCESU
EIA V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
Podkladem pro zpracování dokumentace EIA jsou technické projekční podklady na
úrovni technické studie. Zde je řešeno směrové a výškové vedení trasy včetně
návaznosti na ostatní komunikační síť, z čehož vyplývá odhad záboru půdního fondu,
odhad bilance zemních prací a další základní skutečnosti. To umožňuje principiální
posouzení průchodnosti trasy a návrh základních ochranných a kompenzačních
opatření. Všechny tyto údaje vychází z projektování do základních map, z čehož vyplývá
i dosažitelná přesnost projektu. Míra neurčitosti dokumentace EIA je úměrná neurčitosti
vstupních podkladů.
V dalším stupni projekční přípravy, v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí, musí
být projekt stavby definitivně upřesněn, jak z hlediska technických parametrů, tak i
zásahů do všech pozemků. Proto se provádí přesné geodetické zaměření terénu, přičemž
rozdíly mezi mapovými podklady a geodetickým zaměřením nejsou zanedbatelné. Na
základě přesného zaměření se upravuje směrové i výškové vedení trasy a parametry
všech dalších objektů. Na tato upřesnění projektu musí odpovídajícím způsobem
reagovat i všechny části projektu zabývající se ochranou životního prostředí.
Proto je nezbytné v rámci územního řízení kontrolovat a upřesňovat návrhy obsažené
v dokumentaci EIA. V tomto stupni se upřesňuje i hluková a rozptylová studie, rozsah
záboru půdního fondu, provádí se záchranný biologický průzkum přímo v trase,
zpracovávají se projekty vegetačních úprav apod. Přehled požadovaných doplňujících
materiálů ve stupni DÚR je uveden v kap. D.IV.
EVERNIA s.r.o.
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Základním technickým podkladem předloženým oznamovatelem pro zpracování
dokumentace EIA byla technická studie firmy Valbek spol. s r.o. „R35 Staré Město –
Mohelnice – doplnění podkladů pro přepracování dokumentace EIA“. Předložená
dokumentace je zpracována se standardním stupněm neurčitosti odpovídajícím
silničním stavbám.

D.VI.2 SPECIFICKÉ NEZNALOSTI A NEURČITOSTI TÝKAJÍCÍ SE
JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ŽP
Nedostatečné informace, neznalosti a neurčitosti týkající se jednotlivých složek
životního prostředí byly průběžně diskutovány v kap. D.I. a dále v odborných přílohách.
Zde se zaměříme na rekapitulaci hlavních okruhů.

P ROGNÓZA INTENZIT DOPRAVY
Modelování a prognóza dopravních zátěží patří k obecně nejdiskutovanějším podkladům
při přípravě dopravních staveb. Důvodem jsou následující skutečnosti:
 Relativně daleký požadovaný časový horizont (desítky let).
 Příliš mnoho proměnných s nejistou prognózou – především nejistota hospodářských
aktivit v hodnoceném regionu v dalekém horizontu.
 Provázanost lokální úrovně (= úroveň záměru) s regionální a celostátní úrovní. V řadě
případů rozhoduje i napojení na celoevropskou dopravní síť.
 Důležitost tohoto podkladu – z něj vychází technické parametry komunikace, hluková
studie, rozptylová studie, hodnocení vlivu na zdraví obyvatel, aj.
Řešením z pohledu dokumentace EIA je využívání současného stavu poznání a složitých
matematických modelů ke stanovení prognózy vývoje dopravy. Takto bylo postupováno
i u tohoto záměru. Základním podkladem poskytnutým zadavatelem jsou výstupy
modelování zpracované firmou AF-CityPlan s.r.o. „R35 v úseku Staré Město – Mohelnice,
aktualizovaný dopravní model“ (červenec, 2015) a „Prognóza intenzit dopravy
rychlostní silnice R35 v úseku Opatovice – Mohelnice“ (červen, 2013).

N ESTABILITA A DYNAMIKA BIOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ
Dokumentace EIA vychází ze současného stavu životního prostředí, tedy i ze současného
rozšíření rostlin, živočichů a ekosystémů, jak byly zachyceny biologickým průzkumem.
Přitom stav flóry a fauny území je dynamickou záležitostí a mění se sukcesí
společenstev, působením vnějších vlivů i náhodnými procesy. Nejistota přítomnosti či
absence určitých druhů roste s dobou, která uplyne od biologického průzkumu do
realizace stavby. Proto v rámci opatření (kap. D.IV) je uvedena povinnost zpracovat
záchranný biologický průzkum těsně před realizací stavby.

K UMULACE S DALŠÍMI ZÁMĚRY
Silnice je stavba s dobou využívání v řádu desítek let. V současné době nelze dostatečně
předvídat rozvoj území do budoucna a tím i možnosti kumulativních vlivů. Klíčovým
nástrojem je územní plánování, které ve svých mechanismech rovněž zahrnuje
hodnocení vlivu na životní prostředí (strategické hodnocení, proces SEA). Při přípravě
dalšího rozvoje území bude třeba vycházet z identifikovaných vlivů silnice D35 a
následné záměry hodnotit z pohledu celkové únosnosti. Týká se to především vlivu na
EVERNIA s.r.o.
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obyvatelstvo (hluková a imisní zátěž) a vlivů na krajinu. Zde hrozí, že bez striktní
regulace územním plánováním dojde k rozvoji dalších investičních aktivit podél nové
komunikace. Kumulativní působení silnice a dalších investic může způsobit devastaci
dosud relativně dochované krajiny.

D.VI.3 KONCEPČNÍ KROKY KE SNIŽOVÁNÍ NEURČITOSTÍ A NEDOSTATKŮ
VE ZNALOSTECH
Koncepční opatření ke snižování nejistot v podkladových materiálech a zvyšování
odborných znalostí na úrovni konkrétního záměru je možné rozdělit do tří oblastí:
a) Průběžné upřesňování informací a navazující upřesňování projektu
Jedná se o postup, který je pravidelnou součástí projektové přípravy, kdy v každém
stupni se zvyšuje podrobnost řešení na základě předchozích kroků a výsledků
projednání s dotčenými orgány státní správy, obcemi a dalšími účastníky procesu. Tento
postup je uplatňován i v rámci doporučení EIA v tomto záměru. V dalším stupni přípravy
je požadován aktualizovaný dopravní model, akustická studie, rozptylová studie, projekt
odvodnění trasy, detailní migrační studie aj. Všechny tyto aktualizované materiály pak
mohou reagovat na upřesnění technických podkladů i na průběžné změny, ke kterým
dochází kontinuálně v zájmovém území. Studie jsou zařazeny do návrhu opatření (D.IV).
b) Monitoring vlivu stavby na životní prostředí
Jedná se o systematické sledování vybraných složek životního prostředí, které slouží
jednak jako podklad pro upřesňování projektu, jednak k vyhodnocení účinnosti
přijatých opatření. Základní doporučené složky k monitoringu jsou akustická situace,
kontaminace půd, kvantitativní a kvalitativní parametry povrchových vod a vodních
zdrojů a migrace živočichů. Monitoring by měl být obecně řešen ve třech etapách: před
výstavbou, v průběhu výstavby a během provozu. Výstupem jsou konkrétní fyzikální,
chemická či biologická data, která umožní objektivně kvantifikovat vliv záměru na
životní prostředí. Plán monitoringu je zařazen do návrhu opatření (D.IV).
c) Postprojektová analýza
Konkrétní posun ve znalostech o vlivu dopravních staveb na životní prostředí je možný
pouze tehdy, budou-li po realizaci projektů prováděny tzv. postprojektové analýzy, které
vyhodnotí jednak naplnění požadavků z různých fází investiční přípravy a především
účinnost navržených opatření. K tomu jsou nutné výsledky monitoringu (viz bod b).
Doporučená doba pro zahájení prací na postprojektové analýze je 1 rok po uvedení
stavby do provozu. Požadavek na postprojektovou analýzu je zařazen do návrhu
opatření (D.IV).
Dílčí závěr ke kap. D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při zpracování dokumentace:
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech a
neurčitosti v podkladech, které by bránily zpracování dokumentace a formulování
základních závěrů. Do návrhu opatření byly zahrnuty podmínky, které stupeň nejistoty
snižují (aktualizace studií, monitoring vlivů na životní prostředí, postprojektová analýza).
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)
E.I Z ÁKLADNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE
K posuzování byl investorem předložen záměr ve dvou aktivních variantách (V1, V2)
lišících se směrovým vedením trasy v km 98,0-100,0. Varianta V1 je navržena s jedním
směrovým obloukem o poloměru 1250 m, varianta V2 je složená ze dvou směrových
stejnosměrných oblouků o poloměrech 2 500 m a 2 000 m s mezipřímou. Jako
srovnávací varianta byla hodnocena varianta nulová, tj. ponechání současného stavu –
stávající silnice I/35.
Následující hodnocení vychází ze základních údajů předchozích oddílů B, C, D, které jsou
podstatné pro vzájemné porovnání variant. Porovnání základních technických
parametrů obou variant je v následující tabulce.
Tabulka 153: Porovnání technických parametrů variant
technické parametry
počet jízdních pruhů
kategorie komunikace
délka trasy (km)
počet MÚK
počet velkých mostů (nad 100 m)
počet tunelů
trvalý zábor ZPF (m2, ha)
trvalý zábor PUPFL (m2, ha)
výkopy (m3)
výruby (m3)
násypy (m3)

aktivní varianta
2+2
D25,5/130 (100)
18,9
4
5
1
921 092 m2 (92,1 ha)
210 130 m2 (21,01 ha)
2 086 265
209 000
1 871 158

podvarianta
2+2
D25,5/130 (100)
18,8
4
5
1
929 342 m2 (92,93 ha)
199 130 m2 (19,91 ha)
2 002 065
209 000
1 920 260

E.II R EKAPITULACE VLIVŮ NA JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ŽP
Předkládané hodnocení vychází ze současného stavu životního prostředí a z posouzení
vlivu obou aktivních variant na jednotlivé složky životního prostředí, jak bylo
prezentováno v oddílu D. Zde je provedena celková rekapitulace.
Přehledné porovnání variant je uvedeno v následující tabulce. Kromě slovního popisu je
zde použito i číselné zhodnocení podle zvolené 7-členné semikvantitativní stupnice
definované v kap. Metodika.
Tabulka 154: Srovnání posuzovaných variant podle významnosti vlivů
Ukazatele

V1

V2

V0

Obyvatelstvo
Ovzduší
Hluk
Voda
Půda – PUPFL
Půda – ZPF
Horninové prostředí a nerostné zdroje

-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1

-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1

-2
-2
-2
-2
0
0
0
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-2
-2
0
-2

-2
-2
0
-2

Je v souladu

Je v souladu

-1
0
0
-1

E.III P OROVNÁNÍ AKTIVNÍCH VARIANT A VARIANTY NULOVÉ
Pro rozhodování mezi realizací aktivních variant nebo ponechání varianty nulové jsou
důležité následující skutečnosti:
 Realizací záměru dojde ke zlepšení dopravní situace v dané oblasti a ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu. Bez realizace záměru se při zvyšujících intenzitách
dopravy stává situace na stávající silnici I/35 postupně neúnosná. Realizací záměru
dojde také ke zlepšení všech negativních vlivů silničního provozu na obyvatelstvo.
Vliv aktivních variant je ve srovnání s nulovou variantou pozitivním řešením.
 U obou aktivních variant je třeba počítat se všemi negativními vlivy na životní
prostředí, které přináší výstavba kapacitní silnice v nové trase. Jedná se především o
zavedení dopravy do nových prostorů, kde budou vlivy vyžadovat další optimalizační
řešení. Tyto vlivy byly popsány v předchozích kapitolách.
Závěr: Současný stav na stávající silnici I/35 vyžaduje při zvyšujících se intenzitách
dopravy z dlouhodobého hlediska řešení. Při celkovém zhodnocení všech vlivů na zdraví
obyvatel a životní prostředí lze považovat realizaci aktivních variant za pozitivní. Tento
závěr je v souladu s koncepcí územního plánování na celostátní i krajské úrovni, který
s realizací kapacitní silnice v tomto koridoru počítá.

E.IV P OROVNÁNÍ AKTIVNÍCH VARIANT
V následující části je uveden přehled základních bodů důležitých pro vzájemné
porovnání aktivních variant (V1, V2), ať již z hlediska společných nebo různých
vlastností:
 Rozdíly ve vedení tras. Vedení trasy se liší pouze ve dvoukilometrovém úseku mezi
obcemi Krchleby a Maletínem (Javoří) v prostoru MÚK Maletín, tj. v rozmezí od km
98,0-100,0. Trasa je navržena ve dvou variantách a to buď varianta V1 s jedním
směrovým obloukem o poloměru 1250 m nebo varianta V2 složená ze dvou
směrových stejnosměrných oblouků o poloměrech 2 500 m a 2 000 m s mezipřímou.
Ve variantě V2 se komunikace mírně přiklání k jihu, to znamená, že se mírně vzdaluje
od obce Krchleby a zároveň se přibližuje k obci Maletín (Javoří).
Lze tedy očekávat, že řada vlivů na zdraví obyvatel a životní prostředí bude na
obdobné úrovni. Varianta V2 je cca o 100 m kratší než V1 a bude mít tedy nižší vlivy
u těch složek, kde rozhodují plochy celkového záboru (zábor půdy, zemní práce aj.).
Rozdíl v délce ale představuje pouze cca 0,5 % celkové délky trasy a není pro
porovnání variant klíčový.
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Vlivy na složky životního prostředí. Při hodnocení vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí lze konstatovat, že celkové vlivy na ovzduší, vodu, půdu,
horninové prostředí, flóru, faunu a ekosystémy, kulturní a archeologické památky
jsou na nízké až střední úrovni a obě varianty jsou z hlediska vyjmenovaných složek
přijatelné za realizace běžných opatření používaných u staveb tohoto typu.
Problémovou složkou jsou obyvatelstvo a krajinný ráz.



Hluk. Mezi variantami jsou minimální rozdíly. Rozdíl ve vedení trasy je mezi 0,3 až
2,3 dB a to ve prospěch varianty V1 u obce Javoří a varianty V2 u obce Krchleby. Ve
výpočtových bodech, kde se projeví rozdíl mezi variantou V1 a V2, jsou splněny
v chráněném venkovním prostoru staveb hygienické limity pro denní dobu LAeq,16h =
60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB s rezervou.



Ovzduší. Mezi variantami jsou minimální rozdíly. Jako mírně vhodnější je možné
označit variantu V2, kdy se záměr mírně oddálí od nejbližší obytné zástavby, která se
nachází v obci Krchleby a bude tak zasažena nižšími imisními příspěvky z provozu na
plánované komunikaci. V obou aktivních variantách však byly na hranici obcí
vypočteny hodnoty hluboko pod úrovní imisních limitů, volba varianty z hlediska
imisního zatížení oblasti není určující.



Voda. Z hlediska vlivu na povrchové vody jsou varianty rovnocenné. Z hlediska
výskytu podzemní vody probíhají obě variantní řešení ve srovnatelných
hydrogeologických podmínkách. Z hlediska výskytu vodních zdrojů povrchových vod
probíhá sice varianta V1 ve větší vzdálenosti od vodních toků, ale obě varianty je
možno považovat za rovnocenné, nepředstavující zvýšené riziko pro vodní
ekosystémy.



Půda.
ZPF: Pro porovnání variant je zásadním kritériem plocha záboru ZPF. U ostatních
negativních faktorů jsou rozdíly mezi variantami zanedbatelné. V rozsahu záborů se
navrhované varianty trasy liší pouze málo. Varianta V2 předpokládá celkový zábor
ZPF větší o cca 1,4 ha. U velmi významného vlivu záboru ZPF na kvalitních půdách je
v kontextu celkového záboru rozdíl mezi variantami taktéž relativně zanedbatelný. U
varianty V1 bude činit zábor nejkvalitnějších půd ve třídách ochrany I a II celkem
57,7 ha a u varianty V2 to bude 56,7 ha. Jedná se tedy o rozdíl cca 1 ha. Z pohledu
celkového záboru je tedy výhodnější varianta V1, z pohledu záboru nejkvalitnějších
půd naopak varianta V2. V případě, že u hodnocení ostatních složek ŽP nebude mezi
variantami shledán významný rozdíl, je možno z hlediska ochrany půdy preferovat
variantu V1 s odůvodněním celkově nižšího záboru ZPF.
PUPFL: Zde vychází o něco příznivěji podvarianta V2. Zábor PUPFL je u hlavní
varianty V1 22,7 ha a u V2 21,5 ha.



Horninové prostředí a přírodní zdroje. Obě varianty jsou rovnocenné, nedostávají
se do konfliktu s objekty horninového prostředí a přírodních zdrojů.

 Biota. Obě varianty jsou vedeny převážně po orné půdě, na svém počátku (ve směru
staničení) ale přecházejí zalesněné údolí s potokem. Varianta V1 kříží osu údolí
poněkud šikmo a dále pokračuje přes zalesněný hřbítek do svahu bočního údolí, za
nímž vstupuje na ornou půdu. Varianta V2 kříží osu údolí víceméně šikmo a lesní
komplex opouští téměř nejkratší možnou trasou. Dále pokračuje přes kulturní louku,
poté vstupuje na ornou půdu a za silnicí Krchleby–Javoří ještě okrajově zasahuje
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výběžek lesa při pramenném zářezu. Před km 100,0 prochází – na rozdíl od V1 –
okrajovou částí vlhké louky.
Z hlediska vlivů na biotu vychází varianta V1 méně příznivě než V2. Rozdíl vyplyne
zejména ze srovnání záboru lesní půdy. Dotčené lesní porosty sice nejsou ve své
většině botanicky příliš významné, jednoznačně jsou ale hodnotnější než okolní
zemědělská půda, včetně kulturní louky zasažené variantou V2 (zábor cca 1 ha).
Zvýšenou hodnotu mají fragmenty jedlobukového lesa v potočním zářezu, s místy
ještě početnými vzrostlými jedlemi (nejcennější partie se nacházejí jižně od
navržených přemostění).
Ačkoliv se obě varianty významně liší z hlediska dotčení lesních biotopů, nejsou tyto
rozdíly (i s přihlédnutím ke kvalitě dotčeného lesa) natolik zásadní, že by byly pro
výběr optimální trasy limitující. Přímý i nepřímý vliv stavby na lesní druhy
s rozsáhlejším teritoriem (čáp černý, datel černý, krahujec obecný, krkavec velký)
nebude u obou variant významný, neboť tyto druhy ptáků hnízdí v rozsáhlejším
lesním komplexu jižně od trasy.
Obě varianty nezasahují do žádného zvláště chráněného území ani území soustavy
Natura 2000. Varianta V2 zasahuje méně do VKP (les, viz výše).
Je možné je považovat za rovnocenné.
 Krajinný ráz. Vliv na krajinu a její estetické parametry je sice značně subjektivním,
ale diskutovaným vlivem hodnoceného záměru. Obě varianty budou mít poměrně
významný, srovnatelný vliv na krajinný ráz. O tom, nakolik se potenciální rizika
negativního vlivu na krajinu stanou skutečností, výrazně rozhoduje architektonické a
technické řešení mostních objektů a začlenění vlastní trasy do krajiny pomocí
vegetačních úprav.
Dílčí závěr k porovnání variant:
Obě předložené varianty (V1, V2) jsou při dodržení navržených ochranných a
optimalizačních opatření z hlediska ochrany životního prostředí přijatelné. Jako částečně
vhodnější se jeví varianta V2. V porovnání obou aktivních variant a varianty nulové, tj.
stavu bez realizace záměru, je výstavba dálnice v posuzovaném úseku přínosem z hlediska
obyvatelstva, s průvodními dílčími negativními vlivy na životní prostředí.
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F. ZÁVĚR
Předmětem Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, je záměr výstavby dálnice D35 v úseku Staré
Město – Mohelnice. Záměr je součástí dopravního tahu dálnice D35, která má zcela
zásadní význam v rámci celostátní i mezinárodní dopravní sítě.
V dokumentaci byly zhodnoceny veškeré vlivy záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí, včetně vlivů přímých, nepřímých, kumulativních a synergických.
Z provedeného hodnocení vyplývají následující základní závěry:
a) Pozitivní přínos záměru. Podle současného harmonogramu výstavby bude realizací
hodnoceného úseku Staré Město – Mohelnice dokončen celý dopravní tah mezi Hradcem
Králové a Olomoucí a bude tak zajištěno dálniční spojení Prahy a dalších částí Čech se
střední a severní Moravou. Absence takového kapacitního spojení je citelná již desítky
let. Realizací záměru dojde rovněž ke zlepšení dopravní situace v dotčené oblasti a
celkově ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Bez realizace záměru se při
zvyšujících intenzitách dopravy stává situace na stávající silnici I/35 postupně
neúnosnou.
b) Porovnání variant. Záměr byl předložen ve dvou aktivních variantách (V1, V2)
lišících se směrovým vedením trasy pouze v krátkém dvoukilometrovém úseku (v km
98,0-100,0). Obě varianty jsou z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelné a prakticky
rovnocenné. Varianta V2 nepatrně zkracuje celkovou délku trasy, tím snižuje i celkový
zábor půdy, zasahuje méně do lesa a více se vzdaluje od osídlení. Z tohoto pohledu se
tedy jeví jako částečně vhodnější. Rozdíly jsou ale natolik malé, že nemohou být
rozhodujícím kritériem. Při konečném výběru je tedy možné zohlednit i další (dopravní,
technická, ekonomická a územní) kritéria.
c) Celková přijatelnost záměru. Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat,
že nebyly nalezeny žádné skutečnosti, které by zásadně limitovaly realizaci záměru.
Nebyly identifikovány mimořádné zásahy do životního prostředí nad běžný rámec
typický pro stavby daného typu. Při dodržení navrhovaných opatření lze předpokládat,
že negativní dopady na životní prostředí budou na přijatelné úrovni a budou splněny
platné hygienické limity. Negativní dopady budou výrazně kompenzovány pozitivními
přínosy.
Záměr doporučujeme k realizaci.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru je umístěno na začátku
dokumentace.
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VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic sděluje k žádosti ze dne 08.01.2016,
kterou podala EVERNIA s. r. o., Tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec 1, že
trasa plánované rychlostní silnice R35 v úseku Staré Město – Mohelnice (situace prosinec 2015) zasahuje ve
správním obvodu ORP Mohelnice dle přehledné situace, do katastrálních území Starý Maletín, Javoří u
Maletína, Krchleby, Míroveček, Řepová, Křemačov, Libivá, Podolí u Mohelnice, Mohelnice, Újezd u
Mohelnice, Loštice.
Pro k.ú. Starý Maletín a Javoří u Maletína je zpracován Územní plán obce Maletín, kde je trasa R35
zakreslena, nicméně v části trasy se tato trasa liší od koridoru uvedeného v Zásadách územního rozvoje
Olomouckého kraje (dále jen „ZÚR OK“), dle § 54 odst. 5 nelze rozhodovat podle částí územního plánu,
které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního
rozvoje. Nicméně dle § 188a odst. 1 stavebního zákona, lze na území obce nebo části území obce, která
nemá platný územní plán umisťovat stavby, zařízení a jiné opatření uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona, tedy i stavby, zařízení a jiné opatření pro veřejnou dopravní infrastrukturu. Obec Maletín
v současnosti pořizuje ÚP nový, který by měl respektovat koridor pro R35.
Pro k.ú. Krchleby není územní plán zpracován, dle § 188a odst. 1 stavebního zákona, lze na území obce
nebo části území obce, která nemá platný územní plán umisťovat stavby, zařízení a jiné opatření uvedené v
§ 18 odst. 5 stavebního zákona, tedy i stavby, zařízení a jiné opatření pro veřejnou dopravní infrastrukturu,
dle nadřazené dokumentace ZÚR OK je stavba v koridoru vymezeném pro stavbu R35.
Pro k.ú. Míroveček je zpracován Územní plán Mírov, trasa R35 je shodná s koridorem vyznačeným v
Územním plánu, je součástí navržené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
Pro k.ú. Řepová, Křemačov, Libivá, Podolí u Mohelnice, Mohelnice, Újezd u Mohelnice je zpracován
Územní plán Mohelnice, trasa R35 je až na několik úseků shodná s koridorem vyznačeným v Územním plánu
Mohelnice, je součástí navržených veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury.
Pro k.ú. Loštice je zpracován Územní plán Loštice trasa R35 je až na několik úseků shodná s koridorem
vyznačeným v územním plánu, je součástí navržené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
Podkladem pro toto vyjádření byla přehledná situace v měřítku 1 : 25 000, proto je toto vyjádření pouze
orientační. Přesné určení úseků výše uvedené trasy, které nejsou v souladu s ÚP je možné až na základě

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic
č.j. MUMO-SURI/2727/16
předložení projektové dokumentace, některé části zasahující mimo koridory zakreslené v územních
plánech, by bylo možné umístit v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona.

ZÚR OK a ÚP je možné nalézt na adrese:
http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/?conversationContext=3

Ing. Olga Vašíčková
vedoucí oddělení stavebního úřadu
„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:
EVERNIA s. r. o., Liberec 1, 1. máje 97, PSČ 460 01, Liberec 1, 1. máje 97, PSČ 460 01
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MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
SPIS. ZN.:
Č. J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MUMT-07315/2016-OVUP2
MUMT 07317/2016
ing. Soňa Elfmarková
461 353 029, 604 203 209
selfmarkova@mtrebova.cz

DATUM:

9. 3. 2016

EVERNIA s. r. o.,
1. máje 97
460 01 Liberec 1

VYJÁDŘENÍ
Městský úřad v Moravské Třebové, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební
zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"), na žádost, kterou dne 9. 3. 2016 podala fy:
EVERNIA s. r. o., 1. máje 97, 460 01 Liberec 1
ve věci:

Dálnice D 35 v úseku Staré Město – Mohelnice
v k.ú. Prklišov, Dětřichov u Moravské Třebové, Staré Město
podle § 154 správního řádu
s d ě l u j e,
že dálnice D 35 zakreslena v přiložené situaci z prosince 2015:
1.

v k.ú. Prklišov se nachází dle platného územního plánu (dále ÚP) Borušov v ploše NL –
plochy lesní. V této části je navrženo vedení dálnice D35 (původní název v dokumentaci je
rychlostní silnice R35) tunelem. Dále je koridor dálnice D35 vymezen jako veřejně
prospěšná stavba, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (WD2).

Ze stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití všeobecně platí:
NL – PLOCHY LESNÍ

Hlavní využití:
pozemky určené k plnění funkcí lesa (zakládaní, obnova a výchova porostů v souladu s příslušným zákonem o
lesích)
Přípustné využití:
úpravy pro rekreační využívání lesa – odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy
výstavba mysliveckých zařízení
stavba lesnických zařízení (svážnice, lanovky)
stavby pro chov včelstev
účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)
liniové stavby technického vybavení
vedení prvků územního systému ekologické stability
Nepřípustné využití:
výstavba objektů příslušných do zastavěného území obce
výsadba nepůvodních druhů dřevin
pěstování monokultur
nakládání s odpady
pastva hospodářského zvířectva

Územní plán Borušov byl vydán 5.3.2010 s nabytím účinnosti 26.3.2010 a je zveřejněn na webové adrese:
http://www.mtrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/borušov

Změna č. 1 ÚP Borušov byla vydána 21.3.2015 s nabytím účinnosti 8.4.2015 a je zveřejněna na adrese:
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/borusov-zmena-c-1

Č.j. MUMT 07317/2016
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v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové

se nachází dle platného ÚP Dětřichov u
Moravské Třebové v ploše DS – plocha dopravní infrastruktury – silniční, v koridoru
rychlostní silnice R35 (původní název dálnice D35 v dokumentaci je rychlostní silnice R35),
která je vymezena jako veřejně prospěšná stavba, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit (WD1) včetně mimoúrovňové křižovatky

Podmínky využití zastavitelných ploch
Označení
plochy
Pořadové
s rozdílným
Charakteristika, podmínky využití plochy
číslo
způsobem
využití
Plochy dopravní infrastruktury – silniční - DS
KD1

DS

KD2

DS

- koridor rychlostní komunikace R35, která bude vedena severní
částí k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové,včetně
mimoúrovňového křížení s R43
- v navazujících řízeních je nutno řešit:
- realizaci protihlukových opatření z důvodu ochrany
zastavěného území Dětřichova
- prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty
- prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a návaznost
prvků SES, v rámci podrobnějších dokumentací vymezit
biocentrum LBC 3 Kamenný lán, které leží v KD1
- koridor rychlostní komunikace R43která bude vedena podél
východního okraje zastavěného území Dětřichova, úrovňového
křížení s R35
- v navazujících řízeních je nutno řešit:
- realizaci protihlukových opatření z důvodu ochrany
zastavěného území Dětřichova
- prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty
- prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a návaznost
prvků SES

Katastrální území
/lokalita

Dětřichov u
Moravské Třebové
/západ – východ
k.ú.

Dětřichov u
Moravské Třebové
/sever – jih k.ú.

Ze stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití všeobecně platí:
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ - DS
hlavní využití:
plochy a koridory silniční, místní a účelové dopravy, pokud nejsou součástí jiných funkčních ploch, plochy
dopravy v klidu a dalších zařízení neliniového charakteru
Přípustné využití:
pozemky, stavby a zařízení silnic včetně pozemků součástí komunikací (odvodnění komunikací, zářezy,
násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.)
pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně pozemků součástí komunikací
pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy)
pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a jejich vybavení)
komunikace pro pěší a cyklisty
zeleň na dopravních plochách
doplňkový městský mobiliář a drobná zařízení technické infrastruktury
nepřípustné využití:
jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

Územní plán obce Dětřichov u Moravské Třebové byl vydán 11.02.2011 s nabytím účinnosti 01.03.2011 a je
zveřejněn na webové adrese:
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/detrichov

3.

v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové se nachází dle platného ÚP Staré Město
v ploše DS – plocha dopravní infrastruktury – silniční, v koridoru rychlostní silnice R35
(původní název dálnice D35 v dokumentaci je rychlostní silnice R35), která je vymezena
jako veřejně prospěšná stavba, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (VD1)

Č.j. MUMT 07317/2016
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Podmínky využití zastavitelných ploch
Číslo lokality: Z 8
Název lokality: Koridor rychlostní komunikace R 35
Stávající funkční využití: TTP, orná půda, ostatní plocha, vodní plocha, lesní pozemky
stavební pozemek,
Navrhované funkční využití: Dopravní infrastruktura – silniční DS
Podrobnější popis: Silniční těleso rychlostní komunikace se všemi objekty a souvisejícími
stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající
silniční síť
Základní podmínky ochrany krajinného rázu: Nejsou
Podmínky pro další členění plochy na pozemky: Nejsou
POZNÁMKA: pro realizaci komunikace, včetně křižovatek a všech souvisejících staveb a úprav bude
koridor pro dopravní stavbu upřesněn v územním plánu (jeho změnou) a bude vymezen v rozsahu trasy
(skutečný plošný rozsah) komunikace. Upřesněno bude i vymezení navazujících ploch jako ploch
s rozdílným způsobem využití. Při využití těchto ploch budou respektovány důsledky provozu na přilehlé
komunikaci. Celý záměr je vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit. Podkladem pro vyvlastnění bude územní rozhodnutí, ve kterém budou pozemky, resp.
jejich části, podléhající vyvlastnění, přesně specifikovány.

Výměra lokality: 81,55 ha

k.ú. Petrušov

Ze stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití všeobecně platí:
DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ
hlavní využití: plochy a koridory silniční dopravy - pozemky rychlostních silnic a silnic II. a III. tříd,
místních obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch
funkční využití:
přípustné:
- státní a krajské silnice
- místní a účelové komunikace
- komunikace pro pěší
- cyklostezky
- veřejné odstavné a parkovací plochy
- zastávky autobusů a jejich točny
- doprovodná zeleň
- čerpací stanice pohonných hmot
- objekty řadových a hromadných garáží
- liniové stavby sítí technického vybavení
- zařízení služeb motoristům
- objekty maloobchodu a veřejného stravování
nepřípustné:
- objekty pro bydlení a rekreaci
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví
rozvojové plochy:
Plochy označené Z 8 a Z 9

Územní plán Staré Město byl vydán 27. 05. 2015 s nabytím účinnosti 12. 06. 2015 a je zveřejněn na:
http://www.mtrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/stare-mesto

Z výše uvedeného vyplývá, že navržený záměr výstavby dálnice D35 je podle platných ÚP
Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové a Staré Město stavbou přípustnou.
Otisk úředního razítka

Ing. Soňa E l f m a r k o v á
referent odboru výstavby
a územního plánování

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje,
územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování a stavebního řádu
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 649
fax: +420 585 508 335
e-mail: h.mazurova@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

EVERNIA s. r. o.
Tř. 1. máje 97
460 01 Liberec

VÁŠ DOPIS Č.J./ZE DNE
30. 4. 2015

NAŠE.Č.J., SP.ZN.
KUOK 44688/2015
KÚOK/41606/2015/OSR/218
70.0.1 V/5

VYŘIZUJE/TEL
Ing.arch. Marta Dudková
/585 508 328

OLOMOUC
13. 5. 2015

Rychlostní silnice R 35 v úseku Staré Město - Mohelnice
Dne 4. 5. 2015 obdržel Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a
stavebního řádu, Vaši žádost o vyjádření k požadavku Ministerstva životního prostředí
na prověření varianty vedení trasy rychlostní silnice R 35 severně od obce Řepová.
Na území Olomouckého kraje v současné době platí Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje, které byly vydané usnesením č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstva
Olomouckého kraje ze dne 22. 2. 2008, ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje, vydané usnesením č. UZ/19/44/2011 Zastupitelstva Olomouckého
kraje ze dne 22. 4. 2011, s nabytím účinnosti dne 14. 7. 2011 (dále jen ZÚR OK).
Kompletní dokumentace ZÚR OK je zveřejněna na http://www.kr-olomoucky.cz/.
V této územně plánovací dokumentaci je výše uvedená stavba zařazena jako veřejně
prospěšná stavba D1 „R35 Mohelnice – hranice Olomouckého kraje, výstavba nového
tahu“, přičemž pro rychlostní komunikace je stanoven koridor o šířce 300 m od osy na obě
strany. Vedení trasy rychlostní silnice R 35 severně od obce Řepová by bylo mimo tento
koridor.
V současné době bylo zahájeno pořizování Aktualizace č. 2 ZÚR OK na základě Zprávy
o uplatňování ZÚR OK v uplynulém období (dále jen Zpráva), která byla schválena
Zastupitelstvem Olomouckého kraje na zasedání dne 19. 9. 2014. V této Zprávě jsou
zahrnuty všechny požadavky na řešení Aktualizace č. 2, se změnou vedení koridoru
rychlostní silnice R 35 v úseku Staré Město – Mohelnice však nebylo uvažováno.
Předmětem Aktualizace č. 2 tedy vedení trasy rychlostní silnice R 35 severně od obce
Řepová nemůže být.
S pozdravem
Bc. Ing. Hana Mazurová
vedoucí oddělení územního plánování
a stavebního řádu

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení územního plánování
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 329
fax: +420 585 508 335
e-mail: i.hendrychova@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

EVERNIA s. r. o.
Tř. 1. máje 97
460 01 Liberec

VÁŠ DOPIS Č.J./ZE DNE
12. 9. 2016

NAŠE.Č.J., SP.ZN.
KUOK 94078/2016
KÚOK/93491/2016/OSR/218
70.0.1 V/5

VYŘIZUJE/TEL
Ing.arch. Marta Dudková
/585 508 328

OLOMOUC
22. 9. 2016

Dálnice D 35 v úseku Staré Město - Mohelnice
Dne 21. 9. 2016 obdržel Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého
kraje, na základě požadavku Ministerstva životního prostředí ČR, Vaši žádost o vyjádření
k záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“ z hlediska jeho souladu
s územně plánovací dokumentací kraje.
Na území Olomouckého kraje v současné době platí Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje. Kompletní dokumentace ZÚR OK je zveřejněna na http://www.kr-olomoucky.cz/.
V této územně plánovací dokumentaci je výše uvedená stavba zařazena jako veřejně
prospěšná stavba D1 „R35 Mohelnice – hranice Olomouckého kraje, výstavba nového
tahu“, přičemž pro rychlostní komunikace je stanoven koridor o šířce 300 m od osy na obě
strany.
Kompletní trasa stavby dle Vámi předložené situace leží uvnitř koridoru vymezeného
v ZÚR OK.
S pozdravem
Ing. Irena Hendrychová
vedoucí oddělení
územního plánování

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
oddělení územního plánování

Váš dopis zn.:
Ze dne:
12. 9. 2016
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

KrÚ 64 481/2016
Ing. Iva Štveráková
466 026 312
iva.stverakova@pardubickykraj.cz

Datum:

13. 9. 2016

EVERNIA s.r.o.
Tř. 1. máje 97
460 01 Liberec 1

Vyjádření z hlediska souladu záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“
se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen
krajský úřad), obdržel dne 13. 9. 2016 žádost o vyjádření k záměru Dálnice D35 v úseku Staré
Město – Mohelnice z hlediska jeho souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje.
Jako podklad pro posouzení byla předaná situace v měřítku 1:25000 a vektorová data posuzované
trasy.
Záměr je vymezen na území Pardubického a Olomouckého kraje.
Krajský úřad Pardubického kraje je dle § 7 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dotčeným orgánem
v územních řízeních, v nichž se rozhoduje o změnách dotýkajících se více správních obvodů obcí
s rozšířenou působností.
Krajský úřad je příslušný dle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pořízení zásad
územního rozvoje. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) byly vydány
Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10. ZÚR Pk – aktualizace
č. 1 byly vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14.
Právní stav ZÚR Pk po vydání první aktualizace je k nahlédnutí na internetové adrese
www.pardubickykraj.cz v sekci Občan > Strategický rozvoj > Územní plánování > Právní stav
zásad územního rozvoje po vydání aktualizace č. 1.
http://www.pardubickykraj.cz/pravni-stav-zur-pk-po-vydani-aktualizace-c-1
Záměr jsme posoudili z hlediska souladu se ZÚR Pk. V ZÚR Pk je vymezen koridor v šíři 600 m
pro umístění veřejně prospěšné stavby D01 (dálnice D35) se všemi jejími objekty a souvisejícími
stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající síť. Za součást stavby se
dle článku 140 ZÚR Pk považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby
a k zajištění řádného užívání stavby, příjezdové komunikace a napojení na komunikace nižšího
řádu, doprovodné zařízení technické infrastruktury a doprovodné dopravní stavby. Předaná trasa
se nachází uvnitř koridoru a lze tedy konstatovat, že je posuzovaná trasa v souladu se ZÚR Pk.
Ve článku 82) stanovují ZÚR Pk následující úkoly pro rozhodování v území:
 zpřesnění koridorů provádět s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk,
zhoršení kvality ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví;
 při křížení s biokoridory ÚSES minimalizovat ovlivnění jejich funkčnosti;
 zajistit dostatečnou průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na migrační trasy živočichů;
 minimalizovat negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF.

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420-466 026 111  Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa, 8 – 17 hod.

Východní částí posuzovaného záměru (při hranici s Olomouckým krajem) prochází dle ZÚR Pk
nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability K72 a dle územně analytických
podkladů kraje dálkový migrační koridor. V rámci umístění a realizace stavby je nutné zajistit jejich
průchodnost a funkčnost.

otisk úředního razítka
Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru
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H.I.2 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO
PODLE § 45I ODST. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č.
218/2004 SB.
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KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Čj.:
Vyřizuje:
Telefon:
Email:

KrÚ 27294/2015/OŽPZ/Pe
Ing. Michal Pešata
466 026 480
michal.pesata@pardubickykraj.cz

EVERNIA s. r. o. (DS)

V Pardubicích 15. 5. 2015
Záměr: „Rychlostní komunikace R35 v úseku Staré Město - Mohelnice“ - stanovisko

Krajskému úřadu Pardubického kraje byla doručena žádost o vydání stanoviska
dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru: „Rychlostní komunikace R35 v úseku Staré
Město - Mohelnice“.
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný
dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:
Předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky
významné lokality.
Odůvodnění:
Předmětem je realizace záměru výstavby části rychlostní komunikace R35, a to v úseku od
mimoúrovňové křižovatky Staré Město Východ po mimoúrovňovou křižovatku Mohelnice.
Krajský úřad Pardubického kraje je příslušný k vydání tohoto stanoviska pouze
v katastrálních územích Staré Město u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové a
Prklišov.
Záměr není umístěn do blízkosti žádné evropsky významné lokality ani žádné ptačí oblasti
ležící v působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje.
Vzhledem k povaze záměru a jeho umístění je možné předpokládat, že realizace záměru
nebude mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nalézající se v působnosti
Krajského úřadu Pardubického kraje.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle
ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo
jiných zákonů.
otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána
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KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Naše značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Vyhotoveno:

74356/2016/OŽPZ/Pe
Ing. Michal Pešata
466 026 480
v Pardubicích 8. 11. 2016

EVERNIA s. r. o. (DS)

Záměr: „Dálnice D35 Staré Město - Mohelnice“ - stanovisko
Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „Dálnice D35 Staré Město - Mohelnice“.
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a
odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:
Předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné
lokality (platí pouze pro lokality, v nichž je Krajský úřad věcně a místně příslušným orgánem ochrany
přírody; dále též předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
Odůvodnění:
Předmětem záměru je novostavba úseku dálnice D35. Stavba je navržena v kategorii R 25,5/120
a Konkrétně se jedná o výstavbu části rychlostní komunikace R35, a to v úseku od mimoúrovňové
křižovatky Staré Město Východ po mimoúrovňovou křižovatku Mohelnice. Krajský úřad Pardubického
kraje je příslušný k vydání tohoto stanoviska pouze v katastrálních územích Staré Město u Moravské
Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové a Prklišov.
Záměr je dle názoru Krajského úřadu možné považovat za takový, jehož realizace a provoz mohou
mít vliv i na okolí stavby. Jedná se zejména o potenciální znečištění ovzduší, hluk, vlivy na podzemní
a povrchové vody apod. Významný dopad těchto vlivů (tedy takový, který může znamenat změny
v přírodních podmínkách lokalit) předpokládá Krajský úřad v rozsahu desítek až stovek metrů v okolí
předložené trasy.
Dne 15. 5. 2016 vydal Krajský úřad k danému úseku stanovisko dle § 45i zákona pod
č. j. KrÚ 27294/2015/OŽPZ/Pe, kterým vyloučil významný vliv na předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Do dne vydání tohoto stanoviska nedošlo dle názoru Krajského úřadu k takovým
změnám ve vymezení lokalit soustavy Natura 2000 (a jejich předmětů ochrany), na které by opravňovaly Krajský úřad ke změně výroku stanoviska předešlého.
Nejbližší (cca 2,1 km) předmětná evropsky významná lokalita je lokalita Rychnovský vrch (předmětem
ochrany jsou zde přirozená lesní a luční stanoviště) a nejbližší (cca 17,5 km) předmětná ptačí oblast je
Králický Sněžník (předmětem ochrany je zde populace chřástala polního a jeho biotop). Další vzdálenější evropsky významné lokality a ptačí oblasti mají obdobné nároky na ochranu před nežádoucími
vlivy; jejich ohrožení spočívá zejména v přímém rušení předmětů ochrany; poškozování jejich biotopů
– míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci; ničení či poškozování přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Pro vydání tohoto stanoviska tedy považuje Krajský úřad hodnocení vztahu negativních vlivů záměru k nejbližším lokalitám (a jejich předmětům ochrany) za dostatečné.
Vzhledem k charakteru záměru (liniová stavba – součást většího celku), charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (hluk, potenciální znečištění apod.), ploše ovlivněné možnými negativními vlivy (desítky až stovky metrů) a k vzdálenosti od nejbližších předmětných evropsky
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 351, Fax: +420 466 026 392, E-mail: posta@pardubickykraj.cz

významných lokalit a ptačích oblastí (kilometry), považuje Krajský úřad uvedené za dostatečné
pro to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na všechny předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska; jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné jej opětovně ke stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona předložit příslušným orgánům ochrany přírody.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše
uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality
v jeho působnosti, jak ve svém stanovisku uvádí.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných
paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
č. j.: KUOK 49038/2015
SpZn: KÚOK/40177/2015/OŽPZ/7498
vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka
tel.: 585 508 389
e-mail: t.berka@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 25. 5. 2015

Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany
přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení záměrů „Rychlostní silnice R35
v úseku Staré Město - Mohelnice“ žadatele „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle“ zastoupený společností „EVERNIA s.r.o., 1. máje 97, 460 01
Liberec 1“ vydává v souladu s § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:
Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti.
Předmětem záměru je stavba rychlostí slinice R35 v úseku Staré Město - Mohelnice. Asi 2,5
km východně od záměru je vyhlášena evropsky významná lokalita (dále jen „EVL“) CZ0714073
Litovelské Pomoraví, kde je předmětem ochrany 6 typů přírodních stanovišť a 8 druhů živočichů.
Dále je ve stejné vzdálenosti od záměru vymezena ptačí oblast (dále jen „PO“) CZ0711018
Litovelské Pomoraví, kde jsou předmětem ochrany ledňáček říční, strakapoud prostřední, lejsek
bělokrký e jejich biotopy. Vzhledem ke vzdálenosti od jmenované EVL a PO lze konstatovat, že
záměr nemůže mít přímé, nepřímé či sekundární vlivy na předměty ochrany těchto ani jiných
lokalit soustavy NATURA 2000.

otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Rozdělovník:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle zastoupené společností
EVERNIA s.r.o., 1. máje 97, 460 01 Liberec 1
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Tomáš Berka

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
č. j.: KUOK 106236/2016
V Olomouci dne 27. 10. 2016
SpZn: KÚOK/106229/2016/OŽPZ/7498
vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka
EVERNIA s.r.o.
tel.: 585 508 389
1. máje 97
e-mail: t.berka@kr-olomoucky.cz
460 01 Liberec 1
Sdělení orgánu ochrany přírody k Vaší žádosti o stanovisko dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k záměru
„Dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice“
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
ochrany přírody (dále jen OOP), příslušný podle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám sděluje:
K výše uvedenému záměru vydal OOP stanovisko dle § 45i zákona s vylučujícím
významným vlivem na lokality soustavy Natura 2000 dne 25. 5. 2015 pod č. j. KUOK
49038/2015. Od vydání stanoviska nedošlo ze strany OOP k žádné změně jeho znění a
stanovisko je tak stále v platnosti. Z tohoto důvodu není nutné vydávat nové stanovisko dle
§ 45i zákona.

otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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H.II G RAFICKÉ PŘÍLOHY
H.II.1 VIZUALIZACE
Vizualizace kritických míst – Valbek, spol. s r.o., 03/2016.
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Situace
D35 Staré Město - Mohelnice

1.

4.

KM 91,0 - 101,0

3.

2.

KM 99,0 - 110,0

5.

6.

MÚK Staré Město
D35 Staré Město - Mohelnice

Stávající stav

Nový stav

Most přes silnici III/31518
D35 Staré Město - Mohelnice

Stávající stav

Nový stav

MÚK Maletín
D35 Staré Město - Mohelnice

Stávající stav

Nový stav

Most přes údolí v km 103
D35 Staré Město - Mohelnice

Stávající stav

Nový stav

MÚK Mohelnice - sever
D35 Staré Město - Mohelnice

Stávající stav

Nový stav

MÚK Mohelnice - jih
D35 Staré Město - Mohelnice

Stávající stav

Nový stav

www.valbek.cz
vizualizace@valbek.cz
Copyright © 2016
Valbek, spol. s r. o.
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H.II.2 NÁVRH SYSTÉMU ODVODNĚNÍ – TYPY RETENČNÍCH NÁDRŽÍ
V následujících obrázcích jsou uvedeny:
Obrázek 1: Podzemní retenční nádrž s ORL
Obrázek 2: Otevřená zemní nádrž
Obrázek 3: Otevřená zemní nádrž – vzorový řez
Obrázek 4: Otevřená zemní nádrž – DUN
Obrázek 5: Otevřená zemní nádrž – DUN s koalescenčním odlučovačem ropných
látek
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PODZEMNÍ RETENČNÍ NÁDRŽ S ORL
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