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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko
Kapacita (rozsah) záměru:
Hodnocený úsek 1109 je posuzován jako součást celkového dálničního tahu v trase
Praha – Hradec Králové – Trutnov – hraniční přechod ČR/Polsko Královec – Wroclaw
– Warszawa (trasa rychlostní silnice S3 na polském území). Náplní této dokumentace
je prověření trasy v území hraničního úseku stavby 1109. Vymezené území je
ohraničeno na obou koncích předávacími body a to na jihu stavbou 1108 a na severu
předávacím bodem na polskou rychlostní silnici S3 mezi vymezenými hraničními
kameny.
Trasa je řešena v aktivní variantě A a v podvariantě A1 o délce cca 21 km. Trasa
rychlostní silnice je prověřována jako novostavba pro kategorii čtyřpruhové rychlostní
silnice R27,5 s návrhovou rychlostí 120 km/hod. Na trase je navrženo celkem 24
mostů, z toho 13 přes údolí o délce větší než 100 m (z toho 3 velké mostní objekty:
660 m most Poříčí, 480 m most přes údolí řeky Ličná a 400 m most Lampertice), a
dále dva tunely – tunel Poříčí o délce 510 m pro variantu A (400 m pro podvariantu
A1) a tunel Opevnění 430 m.
Součástí návrhu trasy je i návrh přeložek dotčených silnic, místních komunikací a
polních cest. Dále je to návrh umístění a základního tvaru mimoúrovňových
křižovatek, které jsou navrženy 4: v km 134,520 MÚK Střítež, km 139,850 MÚK
Poříčí, km 146,900 MÚK Zlatá Olešnice a v km 152,020 MÚK Královec.
Umístění záměru:
kraj: Královéhradecký
obce: Trutnov, Zlatá Olešnice, Bernartice, Lampertice, Královec
Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele:
659 93 390
Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Ing. Jiří Švorc, generální ředitel
Adresa: Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
Telefon: 241 084 527
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace na str. 39 uvádí, že stavba zasahuje přímo do 9 katastrálních území.
Tato informace co do počtu katastrálních území nekoresponduje s údaji uvedenými
v tabulce 5 na str. 40, kde jsou uvedena následující přímo dotčená katastrální území:
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Starý Rokytník, Bojiště u Trutnova, Trutnov, Bohuslavice nad Úpou, Poříčí u Trutnova,
Debrné, Voletiny, Libeč, Zlatá Olešnice, Křenov u Žacléře, Bernartice.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou RNDr. Petrem Andělem, CSc., který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 7248/1155/OPV/93.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelný k možnosti
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů; je však třeba upozornit,
že v celém posuzovaném oznámení absentuje vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na ovzduší
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru – v rámci zpracování dokumentace EIA byla
hodnocena jedna aktivní varianta A a její podvarianta A1. Varianta A i podvarianta A1
jsou srovnávány s nulovou variantou. Vzájemné porovnávání uvedených variant bylo
prováděno průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
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Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy jsou uvedeny:
Seznam samostatných výkresů k dokumentaci:
§
§
§
§

Problémová situace v měřítku 1: 10 000
Půdy v měřítku 1: 10 000
Botanické a zoologické lokality v měřítku 1 : 20 000
Významné krajinné prvky v měřítku 1 : 20 000

Seznam samostatných příloh:
§ Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
§ Vyhodnocení vlivů provozu R11 v úseku Trutnov - státní hranice ČR/PL na kvalitu
ovzduší
§ Akustická studie vyhodnocení vlivu provozu rychlostní silnice R11 v úseku Trutnov
- státní hranice ČR/PL
§ Posouzení vlivů na lesní půdu
§ Biologický průzkum:
Ø Botanický průzkum
Ø Zoologický průzkum
Ø Herpetologický průzkum a návrh na ochranu obojživelníků a plazů

§ Rámcová migrační studie
§ Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
§ Krajinný ráz
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené kapitole není ze strany zpracovatelů posudku připomínek s tím, že není
patrné proč je kapitola G. dokumentace (Všeobecné srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru) uvedena v úvodu dokumentace.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Rychlostní silnice R11, stavba
1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko“ na životní prostředí považuje zpracovatel
posudku za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Ministerstvo životního
prostředí, a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
jméno a příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Rychlostní silnice R11,
stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko“.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje pouze částečně požadovanou informaci. Záměr naplňuje dikci
bodu 9.3. „Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic, kde
příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo
životního prostředí.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Tato kapitola obsahuje základní informace o charakteru komunikace v aktivní variantě
A jakož i podvariantě A1. Dokumentace uvádí, že hodnocený úsek 1109 je posuzován
jako součást celkového dálničního tahu v trase Praha – Hradec Králové – Trutnov –
hraniční přechod ČR/Polsko Královec – Wroclaw – Warszawa (trasa rychlostní silnice
S3 na polském území). Náplní této dokumentace je prověření trasy v území
hraničního úseku stavby 1109. Vymezené území je ohraničeno na obou koncích
předávacími body a to na jihu stavbou 1108 a na severu předávacím bodem na
polskou rychlostní silnici S3 mezi vymezenými hraničními kameny.
Rychlostní silnice R11, stavba 1109, je v dokumentaci předkládána v jedné aktivní
variantě A a v podvariantě A1. Podvarianta je navržená v km od 136,55 do km 139,50
v území Trutnov - Kryblice.
Trasa rychlostní silnice je prověřována jako novostavba pro kategorii čtyřpruhové
rychlostní silnice R27,5 s návrhovou rychlostí 120 km/hod. Na trase je navrženo
celkem 24 mostů, z toho 13 přes údolí o délce větší než 100 m (z toho 3 velké mostní
objekty: 660 m most Poříčí, 480 m most přes údolí řeky Ličná a 400 m most
Lampertice), a dále dva tunely – tunel Poříčí o délce 510 m pro variantu A (400 m pro
podvariantu A1) a tunel Opevnění 430 m.
Součástí návrhu trasy je i návrh přeložek dotčených silnic, místních komunikací a
polních cest. Dále je to návrh umístění a základního tvaru mimoúrovňových
křižovatek, které jsou navrženy 4: v km 134,520 MÚK Střítež, km 139,850 MÚK
Poříčí, km 146,900 MÚK Zlatá Olešnice a v km 152,020 MÚK Královec.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku soudí, že v rámci kapacity záměru mohly být uvedeny
základní návrhové prvky komunikace (mosty, tunely, MUK) , prostorové vedení trasy
jakož i vybavení a příslušenství, dopravní zatížení na úsecích a kapacitní posouzení.
B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace vyplývá, že záměr je umístěn na území Královéhradeckého kraje a
leží na území 5 obcí (od jihu k severu po směru staničení): Trutnov, Zlatá Olešnice,
Bernartice, Lampertice, Královec. Přímo zasahuje do 9 katastrálních území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace lze konstatovat, že není soulad mezi uváděným počtem 9 dotčených
katastrálních územích v textu dokumentace a skutečným počtem dotčených
katastrálních území uvedených v příslušné tabulce posuzované dokumentace.
Popisná část je v přílohové části doplněna situací, ze které je patrný plánovaný stav
záměru. Ve vztahu k doloženým mapovým podkladům v zásadě bez připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že silnice R11, stavba 1109, je koncovým úsekem dálnice
D11 Praha – Hradec Králové – Trutnov – státní hranice. Úsek mezi Hradcem Králové
a Jaroměří (stavby 1106 a 1107) jsou v přípravě tj. ve fázi zpracování a projednávání
projektové dokumentace. Úsek mezi Jaroměří, Trutnovem a Královcem (stavby 1108
a 1109) jsou ve stádiu návrhu a prověření trasy podrobnými vyhledávacími studiemi a
prověření koridoru těchto tras dokumentací EIA. Trasa Praha – Hradec Králové Jaroměř je řešena jako dálnice ve čtyřpruhovém uspořádání a trasa Jaroměř –
Trutnov – Královec (státní hranice ČR/Polsko) je navržena jako rychlostní čtyřpruhová
silnice. Vlastní stavba není přímo ovlivňována ani neovlivňuje jiné záměry.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené kapitole ze strany zpracovatelského týmu posudku v zásadě bez
podstatnějších připomínek.
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

Dokumentace konstatuje, že záměr se týká klíčové dopravní komunikace R11, tedy
sítě rychlostních silnic a dálnic v České republice s přeshraničním významem. Stavba
rychlostní silnice plní funkci kapacitního, rychlého dopravního spojení pro silniční
provoz v trase Praha – Hradec Králové – Trutnov – hraniční přechod Královec a
napojení na rychlostní komunikaci S3 v Polské republice směrem na Wroclaw a
Warszawu. Zároveň napojuje oblast východních a severovýchodních Čech na
republikovou síť dálnic a rychlostních silnic.
Záměr je v dokumentaci předkládán v jedné aktivní variantě A a podvariantě A1 (v
úseku Trutnov - Kryblice). Délka varianty je cca 21 km. Délka v podvariantě je o 200
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m kratší. Aktivní varianta je porovnávána s nulovou variantou, tj. stavem bez realizace
záměru.
Aktivní varianta A a podvarianta A1 se liší v riziku kontaminace okolí, tj. zemědělské,
lesní i ostatní půdy. Kontaminována může být i podzemní voda. Podvarianta A1
prochází v úseku od km 137,93 - do km 138,20 přes okraj zrekultivované skládky
tuhého komunálního odpadu Kryblice I. Zasahuje do tělesa skládky v místě patní
hráze. Ta plní funkci stabilizace původního svahu skládky a uzavírá těleso skládky
tak, aby nedocházelo ke kontaminaci okolí. V tomto místě je navržen vjezd do tunelu
Poříčí. Realizací varianty A1 by došlo k narušení nepropustné folie s položeným
potrubím pro odvod skládkového plynu s jeho následným čištěním přes
koksokompostový filtr.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku je nutné konstatovat, že z hlediska zájmů životního
prostředí je nanejvýš potřebné objektivně vyhodnotit velikost a významnost vlivů
uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Na straně jedné je
neoddiskutovatelnou skutečností, že jakékoliv odvedení dopravy ze stávajících
průtahů obcemi je především z hygienického hlediska příznivé, na straně druhé je
však nejen nezbytné dokladovat vstupy, na základě kterých bylo provedeno
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů především na hlukovou a imisní situaci, ale i
porovnat a zvážit vlivy na ostatní složky životního prostředí.
Metodicky s ohledem na vedení podvarianty A1 v území by zpracovatelský tým
posudku pokládal za vhodné podrobnější zdůvodnění navržené a posuzované varianty
A1 procházející přes okraj zrekultivované skládky tuhého komunálního odpadu
Kryblice I.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Dokumentace konstatuje, že stavba je připravovaná jako novostavba čtyřpruhové
rychlostní silnice parametru R27,5/120. Do stavby spadá úsek rychlostní silnice R11
mezi Trutnovem a státní hranicí ČR/Polsko. Dle dokumentace vedení trasy a její
začlenění do území je dáno charakterem terénu a ekologickými hodnotami v území. Z
toho plyne i rozsah mostů, tunelů, podélné spády, rozsah zemních těles a zábory
pozemků. Na trase je navrženo celkem 13 větších mostů rozpětí nad 100 m (z toho 3
velké mosty: most Poříčí o délce 660 m, most přes údolí řeky Ličná o délce 480 m a
most Lampertice o délce 400 m), dva tunely a čtyři mimoúrovňové křižovatky. Délka
stavby 1109 je 21,23 km ve variantě A, nebo 21,03 v podvariantě A1.
Napojení na stavbu 1108 je u obce Střítež před MÚK Střítež. Od tohoto rozhraní
staveb je trasa rychlostní silnice vedena kopcovitým, z větší části zalesněným,
terénem dvěma protisměrnými oblouky kolem západního okraje obce Starý Rokytník
směrem k Trutnovu - městské části Poříčí. Obec Starý Rokytník je míjena na
západním okraji mostem přes údolí a regionální biokoridor mezi vrchy Hůrka a
Houska o délce 370 m.
Trasa rychlostní silnice klesá z náhorní planiny směrem k Poříčí terénním zlomem s
převýšením cca 100 m. První ze dvou tunelů na trase 1109 je pod Poříčským hřbetem,
kterým se překonává terénní zlom. Délka tunelu je 510 m pro variantu A a 400 m pro
variantu A1.
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Městská část Trutnov Poříčí je na R11 napojena v MÚK Poříčí. Jedná se o křižovatku
se silnicí I/14. Městská část je křížena v prostoru průmyslových ploch největší mostní
estakádou na trase délky 660 m – most Poříčí. Místo křížení bylo vymezeno územním
plánem města. Trasa na estakádě kříží Úpu, stávající silnici I/14, je vedena přes
provozní objekty z nichž se některé zachovají a některé se demolují. Dále je trasa
vedena po okraji rozvodny TR 110/35 v souběhu s linkami VVN a kříží kolejiště
železniční zastávky Trutnova - Poříčí.
Od Trutnova směrem ke státní hranici je trasa vedena koridorem souběžným se
stávající silnicí I/16 podél plaviště popílků tepelné elektrárny Poříčí II. Druhý tunel
Opevnění délky 430 m je navržen pod severovýchodním svahem okraje zalesněného
hřbetu západně od konce plaviště.
V dalším pokračování trasa prochází kopcovitým terénem s hlubokými příčnými
údolími kolem obcí Zlatá Olešnice, Bernartice, Lampertice a Královec.
V km 147 je navržena MÚK Zlatá Olešnice, která je křižovatkou se silnicí I/16 na
severním okraji obce Zlatá Olešnice. Trasa je upravena tak, aby minimálně
zasahovala do sesuvného území a byla vedena mimo ochranné pásmo vodního
zdroje.
Za Vlaštovčím vrchem trasa překonává údolí říčky Ličná, trať ČD a místní komunikaci
mostem o délce 480 m. Údolím je ve svahu vedena trať ČD, protéká jím říčka Ličná a
prochází silnice III/30019. Dále údolím prochází navržený biokoridor. Celkově se z
biologického hlediska jedná o významnou lokalitu.
Na údolí Ličné se napojuje další údolí Důlního potoka, kterým prochází silnice
III/30022, podél které se nachází souvislá zástavba Lampertic. Proto křížení tohoto
údolí je rovněž velkým mostem o rozpětí 400 m a to na konci zástavby obce. Jedná se
o most Lampertice, kterým je převeden i nadregionální biokoridor. Po křížení tohoto
údolí je trasa ve směrovém oblouku o poloměru 1250 m navržena tak, že se
v maximální míře vyhýbá lesním porostům, přibližuje se ke stávající silnici I/16 a
obloukem o poloměru 1500 m je vedena do trasy západního obchvatu Královce.
MÚK Královec je křižovatka se silnicí II/300 na jižním okraji Královce. Je navržena tak,
aby byla v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a nezasahovala na
poddolované území.
Přechod státní hranice do Polské republiky je západně od Královce (od stávajícího
přechodu na silnici I/16). Místo přechodu je koordinováno s návrhem trasy rychlostní
komunikace S3 na Polském území. Hraniční bod se nachází ve volném území. Jeho
poloha je vymezena hraničními kameny č. 11 a 12.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku soudí, že v rámci kapacity záměru mohly být uvedeny
základní návrhové prvky komunikace (mosty, tunely, MUK) , prostorové vedení trasy
pro detailnější vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, jakož i vybavení a příslušenství, dopravní zatížení na úsecích a kapacitní
posouzení. Obdobně mohly být přehledněji uvedeny rozdíly mezi variantou A a
podvariantou A1.
Zpracovatelský tým posudku ale postrádá bližší údaje o fázi výstavby a přípravy
území, které jsou významné především z hlediska vstupních podkladů pro stanovení
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vlivů na biotu a ekosystémy, případně vlivů na faktory pohody (objížďky, návozy
materiálů).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:
nestanoven
ü termín dokončení: nestanoven
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod není v posuzované dokumentaci konkretizován s odkazem na
skutečnost, že v současné době není stanoven závazný termín výstavby. Stavba dle
dokumentace bude probíhat postupně podle určených úseků.
Dle vyjádření MŽP se zákonem č. 436/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje
doba platnosti stanoviska EIA ze 2 na 5 let.
S tímto konstatováním souvisí i znění §4 odst.odstavce (1), písm. f)
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou
f) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.
Zpracovatelský tým posudku považuje uvedení výše prezentovaných skutečností za
důležité vzhledem k časovému horizontu probíhajícího procesu EIA a dosud
nestanovenému termínu zahájení stavby.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dle dokumentace je záměr umístěn na území Královéhradeckého kraje a leží na
území 5 obcí (od jihu k severu po směru staničení): Trutnov, Zlatá Olešnice,
Bernartice, Lampertice, Královec.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené kapitole ze strany zpracovatelského týmu posudku v zásadě bez
připomínek.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Zpracovatel dokumentace specifikuje jednotlivá rozhodnutí, která budou nezbytná pro
případnou realizaci předkládaného záměru na str. 46 a 47 posuzované dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole bez závažnějších připomínek. Navazující rozhodnutí nesouvisí
se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, protože bezprostředně souvisí
s příslušnými složkovými zákony, a proto jejich výčet nijak nemůže ovlivnit závěr
procesu posuzování vlivů na životní prostředí v rámci posuzovaného záměru, i kdyby
nebyl zcela úplný, což nelze na základě stávajících znalostí o záměru zcela vyloučit.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Zábor ZPF a PUPFL
Dokumentace konstatuje, že
v souvislosti s realizací záměru dojde k záboru
zemědělské půdy, pozemků určených k plnění funkce lesa a pozemků ostatních.
Převážná část záboru se týká zemědělského půdního fondu (ZPF), v menší míře
pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL).
Dokumentace dále udává odhad záboru půdy pro navrhovaný záměr:
Tab.: Zábory půdy podle základních způsobů využití území pro navrhované varianty a
přípojné komunikace
Varianta
Zábor (ha)
zastavěná plocha
zemědělská půda (ZPF)
lesní půda (PUPFL)
celkem

Varianta A

Podvarianta A1
ha
2,629
86,538
16,730
105,90

2,629
87,841
16,000
106,47

přípojné komunikace
0,261
5,141
0,349
5,75

Tab: Zábory půdy podle základních způsobů využití území pro navrhované varianty a
přípojné komunikace podle databáze BPEJ
Varianta
Zábor (ha)
les
ostatní
celkem zábor ZPF
celkem zábor

A
12,221
1,880
92,369
106,47

přípojné
komunikace
plocha záboru v ha
13,977
0,235
1,301
0,463
90,622
5,053
105,90
5,75
A1

přípojné
komunikace
relativní zastoupení v % z celkové plochy
11,5
13,2
4,1
1,8
1,3
8,0
86,7
85,5
87,9
100
100
100,0
A

A1

Na základě výše uvedených tabulek dokumentace konstatuje, že přesněji spočítané
zábory zemědělské a lesní půdy budou uvedeny v dalším stupni PD. Upřesnění
množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy bude
zpracováno v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí ze zemědělského půdního
fondu (ZPF) a lesního fondu (PUPFL)“, který bude součástí DÚR.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Posuzovaná dokumentace podává pouze sumární přehled o předpokládaných
nárocích na trvalý zábor ZPF respektive PUPFL. V kapitole není specifikován
detailnější rozsah dočasného záboru ZPF respektive PUPFL. Uvedené tabulky na str.
48 kromě rozdílných údajů o záborech ZPF, PUPFL a nároků na ostatní plochy neřeší
zábory dle k.ú. Obdobně ani tabulka na str. 84 posuzované dokumentace ne zcela
koresponduje s údaji uváděnými v tabulkách na str. 48 – minimálně jsou v tabulce na
str. 84 uvedeny jiné údaje o nárocích na PUPFL než v tabulkách na str. 48
dokumentace: Provedeme-li dále součet pozemků v kategorii ZPF uvedený dle
sloupce BPEJ v tabulce na str. 84, opět vycházejí jiné celkové zábory ZPF než
v tabulkách uvedených na str. 48 dokumentace (součet ploch záborů ve variantě A
87,297 ha oproti 92,369 ha a součet ploch záborů v podvariantě A1 85,548 ha oproti
uváděným 90.622 ha v tabulce 38 na straně 84 dokumentace).
Lze předpokládat že stavba se dotýká ochranného pásma lesa. Protože pozemky
určené k plnění funkce lesa z hlediska ochranného pásma nejsou v dokumentaci
podrobněji specifikovány, je v tomto smyslu formulováno i jedno z doporučení
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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Vztah záměru ke zvláště chráněným územím přírody a ochranným pásmům v této
kapitole uveden není, informace lze získat v jiných částech posuzované dokumentace.
Ve smyslu výše uvedených konstatování jsou následně formulována odpovídající
doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.II.2 Voda

Dokumentace předpokládá, že bude k dispozici pitná voda ze stávajících odběrných
míst pitné vody v dotčeném k.ú., popř. bude zajištěna distribuce balené vody.
V případě napojení na stávající vodovodní řad budou podmínky odběru dohodnuty
s Vodovody a kanalizacemi. Její množství bude záviset na počtu pracovníků.
Předpokládaná (normová) spotřeba vody na jednoho pracovníka je 5 l/osobu/směnu a
pro osobní hygienu 120 l/osobu/směnu. Tato spotřeba bude bez problémů pokryta
stávající kapacitou veřejného vodovodu. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových
zdrojů vody. Užitková voda bude využita pro údržbu a provoz mechanizace a jako
příměs do stavebních hmot. Tyto údaje budou známy až v případě výběru firmy, která
bude stavbu realizovat. V následném období běžného provozu dle dokumentace
stoupne úměrně spotřeba vody na přípravu směsí pro zimní údržbu rychlostní
komunikace. Zdroje pro odběr této vody včetně povolení vodoprávního orgánu
zajišťuje příslušné středisko správy a údržby komunikace. K tomuto účelu stačí použití
cisternových vozů. Při samotném provozu komunikace nebudou nároky na pitnou
vodu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nároky na technologickou vodu v etapě vlastní nebyly bilančně v etapě zpracování
zadání stavby specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u standardních
dodavatelů betonů a maltových směsí v regionu.
Technologická voda bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

ochrana proti

Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka bude odvozena z přílohy 12
vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu v objemu 120 l/den. Celkové nároky na vodu
v etapě výstavby budou specifikovány v další projektové přípravě.
Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách. V tomto smyslu je také formulováno jedno z doporučení do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, že v rámci výstavby budou používány běžné materiály a
suroviny. Používané materiály musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.
V rozhodujícím množství budou v rámci výstavby záměru uplatňovány materiály
používané do konstrukčních vrstev vozovky, materiál do náspů a ocelové konstrukce,
dále pak materiály pro rozvod elektrické energie, beton, materiály pro povrchovou
úpravu apod.
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Na základě dostupných podkladů není v této fázi projektové dokumentace dle
dokumentace možné jednoznačně stanovit objemy hlavních surovin a materiálů
potřebných k realizaci výstavby, stejně jako dodavatele těchto surovin a materiálů.
Tomuto tématu bude dle dokumentace věnována pozornost v následujících stupních
přípravy.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Bilance nároků související zejména se zemními pracemi a stavbami tunelů budou
nezbytné zejména ve vztahu k POV stavby a vyvolaným nárokům na dopravu v etapě
výstavby k upřesnění velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v této etapě,
jakož i k jednoznačnému dokladování přepravních tras nezbytných pro etapu
výstavby. V tomto smyslu jsou formulována doporučení pro další přípravu záměru.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že etapa výstavby vyvolá staveništní dopravu, která bude
probíhat z větší části po stávajících komunikacích v území. Přeprava materiálů se
bude následně odehrávat také po již rozestavěném tělese rychlostní silnice.
Dle dokumentace výstavbou silnice bude vyvolána potřeba přeložek a rekonstrukce
jisté části křižující, případně i přilehlé stávající silniční sítě nižšího řádu, přeložky
budou sledovat v maximální míře původní trasy. Při výstavbě mostů přes rychlostní
silnici budou po dobu výstavby přerušeny některé trasy a doprava bude vedena
objížďkami po stávajících silnicích, případně po objížďkách provizorních. Detailním
řešením se bude zabývat další stupeň projektové přípravy.
Stavba si vyžádá několik demolic, které budou upřesněny v dalším stupni PD.
Vzhledem k liniovému charakteru a délce hodnoceného úseku komunikace je nutné
předpokládat zásahy do sítí technické infrastruktury, např. do elektrického vedení,
plynovodů, vodovodů a pod. V těchto případech zajistí investor stavby přeložky
příslušných vedení dle projektů, které budou řešeny v dalších stupních PD.
Dokumentace dále konstatuje, že hodnocená stavba je stavbou dopravní, která proto
přímo ovlivní dopravní situaci na okolní komunikační síti a zpětně jí bude ovlivňována.
Čtyřpruhová rychlostní silnice bude plnit funkci kapacitního a rychlého dopravního
spojení. Po dokončení se stane součástí sítě dálnic a rychlostních silnic s vazbou na
okolní státy. V silniční síti bude tvořit nejvyšší úroveň. Stavba určitým způsobem
vyvolá zvýšení počtu vozidel v území, ale změní stávající přepravní vztahy. Dojde
k výraznému odlehčení a zlepšení situace v obcích, kterými dnes projíždí tranzitní
doprava. Intenzita dopravy na stávajících silnicích i ve výhledovém roce je popsána v
samostatné kapitole B.III.6
Hlavním úkolem stavby dle dokumentace je stáhnout na sebe část dopravy cílové a
veškerou dopravu tranzitní v širším zájmovém území; zejména stáhnout na sebe
dopravu ze stávajících silnic I., II. a III. třídy a to zejména ze: I/16 Trutnov – Královec,
I/37, I/14 a II/300. Tyto stávající silnice již nevyhovují vysokým intenzitám a hlavně
procházejí středy sídelních útvarů. Např. silnice I/16, vedoucí přes obce Trutnov
Poříčí a Voletiny, přes Zlatou Olešnici, Bernartice a Královec, nezachovává dopravní
standard hraniční dopravy a nejsou splněny hygienické požadavky v intravilánu
dotčených obcí z hlediska zdraví obyvatel. Rychlostní silnice bude zajišťovat zejména
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dálkovou dopravu a s ohledem na možnost napojení i dopravu regionální. Využití
směrově rozdělené komunikace R11 je dáno vzdálenostmi mimoúrovňových
křižovatek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že z dokumentace zejména vyplývá, že v této
fázi projektové přípravy nelze spolehlivě stanovit vyčerpávajícím způsobem přepravní
trasy pro etapu výstavby, ani objem přepravovaných hmot. Ve vztahu k uvedeným
skutečnostem jsou v další části předkládaného posudku formulována odpovídající
doporučení k této problematice do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Údaje o
intenzitách dopravy na navrhované komunikaci jsou řešeny v samostatné kapitole
posuzované dokumentace.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace konstatuje, že během výstavby lze očekávat produkci znečišťujících
látek z provozu stavebních mechanismů a nákladních aut a rovněž nárůst sekundární
prašnosti v okolí záměru. Tento zdroj bude významně působit po časově omezenou
dobu na své nejbližší okolí, tj. zejména na přilehlou zástavbu.
Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší budou představovat především
obalovny živičných směsí, betonárny a podobná zařízení. Zda budou při stavbě
instalovány v rámci stavby či zda bude směs dovážena z již existujících výroben, bude
známo po zpracování dalších stupňů PD. 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.
Jako plošné zdroje budou v průběhu výstavby působit jednotlivá staveniště (ale i další
plochy zbavené vegetace), kde bude docházet zejména ke znovuzvíření 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).
Liniovými zdroji budou během stavby zejména staveništní komunikace a nákladní
doprava, odvážející vytěženou zeminu a přivážející potřebný stavební materiál.
Dále dokumentace uvádí v tabulce předběžný odhad denní produkce emisí, které lze
očekávat při emisně nejvýznamnější fázi stavby, kterou jsou jednak zemní práce při
hloubení zářezů nebo hloubených úseků tunelů, jednak v celé délce stavby v rámci
skrývky povrchové vrstvy zeminy. Dle dokumentace je odhad proveden pro jednu
lokalitu, na které pracuje typická sestava stavebních strojů, zajišťující výstavbu
komunikace v celé její šíři. V emisích je zahrnuta sekundární prašnost, vznikající při
nakládání se zeminou. Odhad je proveden pouze pro prostor staveniště, bez
komunikací pro staveništní dopravu, neboť není známa délka těchto komunikací.
V etapě provozu dle dokumentace výstavbou rychlostní komunikace R11 dojde v části
zájmového území k přesunu automobilové dopravy ze stávajících hlavních komunikací
v území (silnic I/37, I/16 a I/14) na novou trasu. Tím se změní umístění liniového
zdroje znečišťování ovzduší. Pro účely této studie bylo zpracováno modelové
hodnocení vlivu provozu silnice na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti (Rozptylová
studie). Produkce emisí na nových úsecích rychlostní komunikace uvádí í tabulka,
která je součástí této kapitoly dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ve vztahu k etapě výstavby bez podstatnější připomínek, protože odpovídající
doporučení pro etapu výstavby jsou formulována v příslušné pasáži předkládaného
posudku. Metodicky by však bylo vhodné uvést, jakým způsobem a na základě jakých
podkladů (zejména z jakého objemu hmot) byl vydedukován údaj o charakteristické
hodnotě emisí ze stavební činnosti.
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Zpracovatelský tým posudku soudí, že obsahovou náplní této kapitoly by mělo být to,
co tato kapitola metodicky požaduje, tedy poskytnutí základních informací o bilancích
emisí v rámci řešených úseků na základě údajů o dopravě na řešených úsecích,
použitých emisní faktorech a alespoň jednoduchého grafického znázornění
hodnocených komunikací. Takovéto podklady v dokumentaci obsaženy nejsou a jsou
uvedeny pouze bilance emisí v t/rok pro vybrané úseky komunikací.
Zpracovatelský tým posudku upozorňuje, že pokud by součástí stavby byly nové
obalovny živičných směsí, potom by jejich provoz musel být podroben samostatnému
procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace konstatuje, že s posuzovaným záměrem je spojen vznik následujících
druhů odpadních vod:
ü Splaškové odpadní vody

Dle dokumentace ve fázi výstavby budou vznikat splaškové odpadní vody pouze
v sociálním zařízení staveniště. Produkce splaškových vod vyplývá z celkového
uvažovaného počtu pracovníků, spotřeba na osobu za směnu je stanovena na 125 l.
Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.
Sociální zařízení staveniště musí být buď napojeno na kanalizační síť nebo mohou být
použita chemická WC.
Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru dle
dokumentace stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není
nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném
znění během výstavby vznikat nebudou.
ü Srážkové vody

Dokumentace uvádí, že pro výpočet byl použit průměrný roční úhrn srážek (dle
Českého hydrometeorologického ústavu) 650 mm/m2.
Dle dokumentace celkový roční odtok dešťových odpadních vod z koruny komunikace
posuzovaného úseku rychlostní silnice R11 je 265 tis. m3/rok. Dokumentace dále
uvádí, že podrobné řešení odváděných vod z tělesa silnice s opatřením bude řešeno
v dalším stupni PD ve Vodohospodářském projektu.
Dokumentace dále uvádí, že vzhledem k tomu, že se jedná o rychlostní silnici
s očekávanou vysokou intenzitou a zvýšeným podílem těžkých nákladních
automobilů, která navíc přechází do podhorského terénu, je nutné z hlediska udržení
bezpečnosti provozu v zimním období udržovat silnici pomocí chemických
rozmrazovacích prostředků, tj. používat posypovou sůl. Pro základní zhodnocení vlivu
solení na chemismus recipientu byl proveden orientační výpočet uvedený v příslušné
kapitole posuzované dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku
Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a souvisejícími předpisy.
Dle příl. č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb. – Imisní
standardy – ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod představuje
imisní standard pro chloridy 250 mg/l (50 mg/l u předpokládaných zdrojů pitné vody).
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Z tohoto hlediska ve smyslu prezentovaných bilančních výpočtů vlivu zimní údržby na
koncentraci Cl- v recipientech je formulováno odpovídající doporučení do návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
Problematika potenciální kontaminace srážkových vod v ochranných pásmech
vodních zdrojů je zohledněna v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.3 Odpady

Dokumentace konstatuje, že při realizaci posuzované stavby a jejím následném
užívání, nebo případném odstranění vzniknou odpady různých skupin a druhů a to jak
v kategorii „ostatní“ tak odpady kategorie „nebezpečný“. Z dokumentace vyplývá, že
zadavatel stavby bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich
soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě,
odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření v oblasti nakládání
s odpady. Dále jsou uvedeny některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a
souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje přehled odpadů vznikajících v etapě
výstavby.
Pro etapu provozu dokumentace uvádí, že při provozu záměru bude vznik odpadů
minimální. Bude se jednat zejména o odpad z odstraňování dřevin a bylinné vegetace
v rámci údržby komunikací. Množství produkovaného odpadu však není v dnešní
době možno stanovit.
Stanovisko zpracovatele posudku
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení. Doporučení vyplývající
z problematiky nakládání s odpady jsou uvedena v příslušné části předkládaného
posudku.
B.III.4 Hluk, vibrace, zápach

Dokumentace konstatuje, že 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.
Dále dokumentace konstatuje, že stavba leží v území, které je již dnes zatěžováno
výraznými emisemi hluku z provozu na stávající silniční síti. Na navýšení hlukového
zatížení v období běžného provozu v okolí trasy rychlostní silnice se bude, i ve
výhledu, podílet převážně očekávaný nárůst intenzity dopravy. Na druhé straně dojde
k výraznému odlehčení na stávajících silnicích I/37 a I/16, které v řešeném území
procházejí obytnou zástavbou obcí.
V rámci dokumentace byla zpracována samostatná hluková studie, která je přílohou
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nepochybně lze konstatovat, že hluk související s posuzovaným záměrem představuje
jeden z nejvýznamnějších impaktů z hlediska hodnocení velikosti a významnosti vlivu.
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Není však patrné, proč není v poněkud větší konkrétnosti komentována hluková zátěž
v etapě výstavby Ve vztahu k uvedeným konstatováním jsou v další části posudku
formulována odpovídající doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.5 Vibrace a záření

Dokumentace konstatuje, že v období výstavby mohou vibrace vznikat zejména
činností těžkých stavebních strojů, resp. použitím speciálních technologií (ražení
pilotů), příp. průjezdy těžkých nákladních automobilů obytnou zástavbou (dopravní
obsluha staveniště). Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat převážně
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, vznik vibrací, které by měly vliv na
statiku objektů se nepředpokládá. Průjezd těžkých vozidel obytnou zástavbou může
být v max. míře omezen v projektu organizace výstavby volbou přepravních tras mimo
zastavěná území obcí a po trase stavby. V místech, kde nebude možno dodržet
dostatečný odstup stavebních prací či přepravních tras od stávající zástavby, bude
před a po výstavbě provedena statická prohlídka potencionálně dotčených objektů
tak, aby bylo možno identifikovat případné narušení statiky budov vlivem stavebních
prací s následným uvedením do původního stavu. Negativní vliv na domy se týká
vzdálenosti několika metrů od krajnice.
Dokumentace nepředpokládá ve zvýšené míře výskyt radioaktivního
elektromagnetického záření vyplývající z provozu dané komunikace.

a

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku lze vyslovit závěr, že se v této kapitole jedná o
teoretická konstatování týkající se problematiky vibrací bez konkrétních údajů ve
vztahu k posuzovanému záměru. V tomto smyslu jsou formulována odpovídající
doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.6 Doplňující údaje

Dle dokumentace vliv výstavby rychlostní silnice na krajinný ráz je dán technickými
parametry stavby a krajinářskými charakteristikami dotčeného území. Novostavba
otvírá nový koridor a zásah do krajiny bude dle dokumentace významný. Zásah do
krajiny bude představovat i výstavba mostních objektů. Rychlostní silnice prochází
volnou krajinou, která je členitá s mnohými přírodními prvky, ale i antropogenně
ovlivněná.
Svahy násypů u mostů, ale i celá trasa, budou v dalším stupni PD ozeleněny a
začleněny do okolí. Ozelenění tělesa silnice má důvody jak estetické, tak ochranné,
kdy zabraňuje vzniku eroze. Svahy násypů a zářezů budou zatravněny a osázeny
dřevinami, které geograficky odpovídají původním a místním podmínkám.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska záměru ve vztahu ke změně topografie zpracovatelé posudku s uvedeným
obecným popisem v podstatě souhlasí, konkretizace podmínek v rámci návrhu
stanoviska je patrná z dalších částí předkládaného posudku.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace jsou popsány dle dokumentace v tabulkové podobě
nejvýznamnější charakteristiky životního prostředí dotčeného území. Z popisu
vyplývá, že se nejedná o území nadmíru zatěžované. V širším okolí trasy jsou
registrované kulturní památky a městská památková zóna v Trutnově, v lesním
komplexu nad Mrtvým jezerem se nachází pás opevnění, jedná se o území
s archeologickým významem.
Dokumentace dále identifikovala 8 ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) v širším
zájmovém území s tím, že v blízkosti trasy R11 nacházejí 4 OPVZ. Z hlediska nároků
na plochy dokumentace konstatuje, že trasa prochází z největší části – cca z 83 % po
ZPF a z 15% zasahuje do PUPFL.
Z textu dokumentace dále vyplývá, že trasa posuzovaného záměru je v kontaktu na
katastrálním území Lampertice s dobývacím prostorem Žacléř, v širším zájmovém
území se dále nacházejí 3 poddolovaná území, nejblíže potom poddolované území
Královec. Sesuvy se nacházejí ve střední části zájmového území na k.ú. Poříčí u
Trutnova, Voletiny, Libeč, Zlatá Olešnice, Bernartice, dle dokumentace se jedná o
potenciálně malé a střední plochy sesuvů.
Stavba 1109 kříží 2 regionální biokoridory: Houska – Čížkovy kameny a Zámecký vrch
– Čížkovy kameny, trasa dále vede v blízkosti regionálního biocentra Houska,
v severní části území kříží osu nadregionálního biokoridoru Prameny Úpy –
Adršpašsko – Teplické skály.
V okolí trasy se nachází 8 starých ekologických zátěží, které jsou soustředěny
převážně do okolí Trutnova.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
zpracovatel posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné
informace ve vztahu k výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik ve
vztahu k posuzovanému záměru. Z hlediska prezentace charakteristik přírodních
složek ekosystémů (tedy ÚSES, chráněná území, přírodní parky, soustava NATURA
a VKP ze zákona apod.) jsou tyto dále akceptovatelným způsobem popsány
v příslušných dalších pasážích posuzované dokumentace. Na základě těchto údajů
jsou ve vztahu k dotčení obecně chráněných přírodních fenoménů v příslušné části
posudku formulována odpovídající doporučení do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
Ve vztahu k vedení trasy v ochranných pásmech vodních zdrojů jsou v posudku
v příslušné části formulována odpovídající doporučení. Obdobně jsou v další části
posudku formulována doporučení ve vztahu k potenciálnímu ovlivnění zdrojů vody.
Obdobně jsou v návrhu stanoviska formulována doporučení týkající se realizace
stavby v ochranném pásmu lesa.
Lze souhlasit s konstatováním dokumentace, že území, na kterém se uskuteční
stavba, je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2
zák. č. 20/1987 Sb. o památkové péči. Postup, který je nutné dodržet v kontextu výše
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uváděných skutečností jasně vyplývá z příslušného složkového zákona a musí být
respektován bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší a klima

Dokumentace uvádí, že zájmový koridor leží podle klasifikace (Klimatické oblasti
Quitt, 1971) v rozhraní mírně teplé (jižní část koridoru) a chladné oblasti (severní část
koridoru). Severní část území náleží do rajónu CH7, zbytek území do MT2, okrajově i
do MT3. Rámcové klimatické charakteristiky těchto rajónů jsou uvedeny v tabulce
v příslušné části dokumentace.
Severní část zájmové oblasti je charakterizována krátkým mírně chladným a vlhkým
létem, dlouhým přechodným obdobím, mírně chladným jarem a mírným podzimem.
Zima je zde dlouhá, mírná, mírně vlhká a s dlouhou sněhovou pokrývkou. Toto
podnebí se k jihu mění na léto mírně vlhké, krátké přechodné období s mírným jarem i
podzimem. Jižněji je zima normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně
dlouhou sněhovou pokrývkou.
Širší zájmové území nespadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.
Současný stav kvality ovzduší v okolí plánované trasy silnice je možné vyhodnotit na
základě údajů ze stanic imisního monitoringu. Přímo v oblasti plánované trasy se
nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto byly pro zhodnocení kvality
ovzduší použity údaje z nejbližších stanic v širším okolí. Jedná se o dvě stanice
pozaďového typu.
Z dokumentace vyplývá, že v roce 2008 byly imisní limity splněny u všech hlavních
sledovaných charakteristik. Všechny prognózy vývoje emisí ze stacionárních i
liniových zdrojů předpokládají, že výhledově se již nebude kvalita ovzduší zhoršovat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Posuzovaný materiál se věnuje problematice imisního pozadí zájmového území.
K charakteristice klimatu bez připomínek, obdobně jako i k imisnímu pozadí.
Zpracovatelé posudku konstatují, že je problematické stanovit korektně imisní pozadí
pro uvažovaný rok uvedení záměru do provozu. Každopádně bez ohledu na znalost
pozadí lze vyslovit názor, že jakékoliv řešení, které odvede podstatnou část dopravy z
dotčených obcí lze považovat za příznivější stávajícímu stavu.
C.2.2. Voda

Dokumentace konstatuje, že převážná část zájmového území až na severní cíp náleží
do povodí Severního moře s hlavním tokem I. řádu Labem (1-00-00 povodí Labe).
Tokem II. řádu celé zájmové oblasti je řeka Úpa (1-01-02 Úpa a Labe od Úpy po
Metuji). Pramení v Krkonoších 1,5 km severně od Studniční hory ve výšce 1432 m
n.m. Od severozápadu přitéká k Trutnovu, teče směrem na sv. k Poříčí a dále se stáčí
na jih. Ústí v Jaroměři zleva do Labe v nadmořské výšce 250 m n.m. Plocha povodí je
513,1 km2, délka toku je 78,7 km.
Rozvodnice dvou povodí je na severu zájmového území mezi obcemi Lampertice a
Královec. Severní cíp tedy náleží již do povodí Baltského moře s hlavním tokem I.
řádu Odrou (2-00-00 povodí Odry). Tokem II. řádu této části je na polském území
Bóbr (2-04-05 Bóbr po Kwisu). Osadou Dvůr prochází hlavní evropské rozvodí.
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Hlavními dotčenými toky v zájmovém území jsou dle dokumentace:
o Úpa s přítoky Mlýnského potoka a Ličné
o Ličná pramení při státní hranici s Polskem ve výšce 645 m n.m., ústí zleva do Úpy
u Trutnova ve výšce 382 m n. m., plocha povodí je 106,2 km2, délka toku 17,5 km,
průměrný průtok u ústí je 1,24 m3.s-1.
Jejími přítoky v zájmovém území jsou: Petříkovický potok, Voletický potok, Zlatá
Olešnice,
Sněžný potok, Křenovský potok, Lampertický potok, Dlouhá voda.
o Černý potok u státní hranice s Polskem u Královce, pramení nad Novými Domky
Z hlediska vodních ploch dokumentace konstatuje, že nad Trutnovem Poříčí se
nachází odkalovací nádrž složiště strusky z elektrárny Poříčí II. Nádrží protéká
Debrnský potok, který se vlévá do Petříkovického potoka, což je významný tok dle
příl. 1 zákona č. 470/2001 Sb. Dolní tři nádrže jsou již zaplněné sedimentem a bez
vody, nejhořejší o délce cca 1 km a šířce 100-250 m je dosud zvodnělá. Dále se
v silničním koridoru nachází několik drobných nádrží – tůní a rybníků, z nichž
nejvýznamnější je malý rybník u Královce, v km 153,3 (asi 100 metrů západně od
trasy).
Mezi lokality a objekty v zájmovém území, které jsou dle dokumentace ohrožené
povodněmi náleží pro řeku Úpu na území obce Trutnov – některé obytné domy
v Horním Starém Městě a Bohuslavicích nad Úpou, pro řeku Ličnou jsou to některé
obytné domy a průmyslové objekty v Libči a Poříčí.
Zájmové území se člení na dva hydrogeologické rajóny: (i) 515 (5151 - vodní útvar)
podkrkonošský permokarbon, (ii) 516 (5161 - vodní útvar) permokarbon dolnoslezské
pánve, které jsou v dokumentaci dále v potřebném rozsahu popsány.
Dokumentace dále konstatuje, že severní část okresu Trutnov má i přes místní zdroje
podzemní vody jako hlavní a významný zdroj vody úpravnu vody v Temném Dole, kde
je odebírána povrchová voda z řeky Úpy. Tendencí v této oblasti je nahrazovat místní
zdroje napojením na velké vodárenské skupiny, kde má zdroj vody stabilní kvalitu.
Všechny dotčené obce jsou dle dokumentace napojeny na veřejný vodovod.
V zájmovém území trasy rychlostní komunikace se nacházejí vodní zdroje, které mají
vyhlášena ochranná pásma vodního zdroje, tzv. OPVZ. Jsou stanoveny k ochraně
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů. Ochranná pásma I.
stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo
odběrného zařízení. Ochranná pásma II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v
území tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní
nezávadnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů v zájmovém území stavby jsou
vyznačena v přehledné situaci povrchové a podzemní vody v posuzované
dokumentaci, obdobně jsou v dokumentaci tato ochranná pásma zakreslena v
problémové situaci, která je samostatnou mapovou přílohou.
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod se v zájmovém území nevyskytují.
V zájmovém území se CHOPAV nenachází.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik jakož i problematice
hydrogeologických souvislostí ve vztahu k posuzovanému záměru. Jsou uvedeny
rámcově podstatné charakteristiky v zájmovém území, ze kterých se odvíjí doporučení
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pro další projektovou přípravu záměru, které jsou zpracovatelským týmem posudku
dále konkretizovány do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
C.2.3. Půda

Dokumentace uvádí, že půdní mozaika zájmového území je podmíněna kombinací
petrografických a reliéfových poměrů s nadmořskou výškou kolem 500 m n.m.
Horninové podloží je poměrně jednotné, tvořené permokarbonskými sedimenty
mladších prvohor (perm) různé granulometrie (pískovce, slepence, prachovce, jílovce),
s místními vložkami vyvřelin. Typ sedimentu dále určuje jeho zvětrávací schopnosti a
zrnitostní složení výsledné půdy. Poloha půdy v reliéfu má značný vliv na její
hydromorfní ovlivnění.
Přehled BPEJ s vyznačenými třídami ochrany jsou uvedeny v samostatné výkresové
příloze Mapa půd v měřítku 1: 10 000.
Dále je v dokumentaci dokladováno absolutní a relativní zastoupení jednotlivých BPEJ
na trase podle variant (A respektive A1). V tabulce č.40 jsou uvedeny hlavní půdní
jednotky (HPJ) vyskytující se na trase obou variant i přípojných komunikací a jejich
charakteristiky dle vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ve vztahu k PUPFL dokumentace konstatuje, že zájmové území se nachází na předělu
mezi 23. Lesní oblastí Podkrkonoší a 24. Lesní oblastí Sudetské mezihoří v severní
části zájmového území. (Přírodní lesní oblasti a jejich hranice definuje příloha č. 1
k vyhlášce č. 83/1996 Sb.) Podél stavby se vyskytují jak roztroušené drobné lesy, tak
větší lesní komplexy.
Vzhledem k převaze kyselé řady a přechodové kategorie mezi řadou kyselou a živnou
a vzhledem k silně pozměněné dřevinné skladbě v řešeném území s převahou
nepůvodních struktur, a vzhledem k pouhým fragmentům původních listnáčů, je zdejší
průměrná druhová skladba poněkud jednoduchá. Je z velké části acidofilní. Současný
stav lesů je úměrný aktuálnímu dřevinnému složení, kdy zdejší nepůvodní smrkové
porosty jsou náchylné k polomům a hnilobám. Výskyt dřevin přirozené skladby je
v zájmovém území spíše ojedinělý a nereprezentativní. Místy je vázán na okraje
lesních komplexů i drobných lesů, či ve formě fragmentů původních struktur.
Ve vztahu k PUPFL z dokumentace vyplývá, že pro zhodnocení stanovištních
podmínek byly použity údaje z oblastních plánů rozvoje lesa OPRL (zejména
stanovištní podmínky – typologická mapa) pro přírodní lesní oblasti PLO23 –
Podkrkonoší a PLO24 – Sudetské mezihoří.
Pro lesnické typologické mapování je základní jednotkou diferenciace růstových
podmínek lesní typ, definovaný jako soubor přirozených a změněných biocenóz a
jejich vývojových stádií včetně prostředí, tj. geobiocenóz vývojově k sobě patřících. Je
to jednotka s úzkým ekologickým rozpětím pro růst dřevin, která je v dokumentaci dále
v rozsahu potřeb dokumentace EIA popsána.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku je nezbytné konstatovat, že dosud není doložena
přesnější kvantifikace vlivů z hlediska nároků na plochy pro realizaci záměru, včetně
nároků na plochy v kategorii ZPF (kontext kultur dle katastru pozemků a nemovitostí)
dle jednotlivých dotčených parcel.
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Bez ohledu na chyby, které jsou prezentovány v této kapitole – tedy výsledné součty
trvalých záborů ZPF v obou variantách – je patrné, že celkové nároky na ZPF jsou
nižší ve variantě A1 v porovnání s variantou A.
K lesům bez zásadnějších připomínek s tím, že detailněji je problematika lesů
komentována v další části předkládaného posudku.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace
poskytuje
vyčerpávající
informace
o
území
z hlediska
geomorfologických poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska
hydrogeologických poměrů. Jsou uvedeny základní specifikace týkající se
geologického vývoje a stratigrafického členění. Dále jsou pro zhodnocení
geotechnických charakteristik aplikovány výsledky archivních terénních a
laboratorních zkoušek na materiálech stejného stratigrafického a obdobného
strukturního a texturního charakteru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje
prakticky všechny rozhodující informace. Ze strany zpracovatele posudku není
k popisu této složky životního prostředí připomínek, protože na úrovni potřeb
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů v rámci úvodní fáze přípravy záměru
reprezentované procesem EIA lze informace označit za postačující s tím, že
zpřesnění průzkumných prací (zejména v oblasti hydrogeologického průzkumu)
v rozsahu prezentovaném v dokumentaci je požadováno pro další projektovou
přípravu záměru.
C.2.5. Fauna, flora, prvky dřevin rostoucí mimo les

Dokumentace konstatuje, že podle fytogeografického členění ČR (SKALICKÝ 1988)
náleží území posuzované stavby do fytogeografického obvodu Českomoravské
mezofytikum v okrese Podkrkonoší (na jihu) a Sudetské mezihoří (na severu). První
z okresů je zde zastoupen podokresem Trutnovské Podkrkonoší, druhý podokresem
Žacléřsko. Rozhraní obou fytochorionů leží při úpatí Bernartické vrchoviny severně od
Poříčí.
Flora
Dle dokumentace významnou fytogeografickou charakteristikou území jsou dosti
časté druhy mezotrofních listnatých lesů, byť tato formace je v zachovalém stavu již
dosti vzácná. Jsou to mj. Actaea spicata, Asarum europaeum, Brachypodium
sylvaticum, Bromus benekenii, Dryopteris filix-mas (hoj.), Festuca altissima,
Galeobdolon sp., Galium odoratum, Gymnocarpium dryopteris, Lathyrus vernus (vz.),
Lilium martagon, Melica nutans, Mercurialis perennis, Paris quadrifolia, Sanicula
europaea, Stellaria nemorum. V lesích širšího území místy ještě přežívá početnější
jedle bělokorá (Abies alba).
Dokumentace konstatuje, že v přibližně 200 metrů širokém koridoru rychlostní silnice
bylo při floristickém průzkumu v r. 2009 zaznamenáno 446 taxonů cévnatých rostlin.
Květena dílčích lokalit odpovídá zastoupeným typům vegetace, resp. biotopů.
Floristicky zajímavější jsou fragmenty původnějších mezotrofních lesů, zvláště pak
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lužní lesy, dále mokřadní lada a sušší, extenzivně obhospodařované trávníky či lada,
včetně porostů do jisté míry ruderalizovaných. Většinu trasy provází značně chudá,
ochranářsky nezajímavá květena, což se týká především intenzivně obhospodařované
zemědělské půdy a kulturně pozměněných lesů. Přesto je možné říci, že květena ve
značné části trasy je poměrně přirozeného původu, tj. s minimálním zastoupením
archeofytů a neofytů a s dosti nízkým podílem domácích druhů synantropních
stanovišť (tj. apofytů). Vzácnější květenu zastupuje 17, resp. 18 druhů zařazených do
černého a červeného seznamu (PROCHÁZKA 2001). Dva z těchto druhů, jmenovitě
bledule jarní (Leucojum vernum) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon) jsou zařazeny do
seznamu druhů zvláště chráněných dle zákona č. 114/92 Sb. a vyhlášky č. 395/1992
Sb. Ohrožené a zvláště chráněné druhy ve sledovaném koridoru shrnuje tabulka
uvedená v příslušné
části posuzované dokumentace a v příloze biologického
průzkumu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Floristické údaje je možno pokládat za korektní, vycházejí ze sumarizace botanických
průzkumů na 101 lokalitách (segmentech) řešené trasy a poskytují velmi dobrý vstup
pro hodnocení vlivů na floru a fytocenózy. S ohledem na předpokládaný časový
odstup výstavby (včetně přípravy území) od doby průzkumů pro dokumentaci EIA
bude nezbytné před vlastním zahájením stavby provést aktuální doprůzkumy včetně
specifikace aktuálního stavu potenciálně dotčených populací ochranářsky
významných druhů, což je do návrhu stanoviska promítnuto.
Lesní porosty
Dle dokumentace lesy mají ve sledovaném silničním koridoru poměrně výrazné
zastoupení. Kvalitativně jsou velmi rozmanité. Jde jak o části souvislejších lesních
komplexů, jichž se trasa často dotýká jen okrajově, tak i o drobné lesíky či úzké lesní
výběžky. Z hlediska druhového složení jsou zastoupeny jak typické hospodářské lesy
s převahou vysazených jehličnanů, zejména smrku, tak i porosty přirozenějšího
charakteru, v nichž dominují listnaté dřeviny. Přírodně nejzachovalejší jsou lesy
bukové. Ty jsou v území zastoupené jen v podobě nevelkých fragmentů obklopených
porosty víceméně kulturního či sukcesního původu. Menší bukový porost se nachází
na bradle v Poříčském hřbetu cca v km 138,6, několik fragmentů bučin je v úbočí
lesního komplexu nad Mrtvým jezerem, dále buk hojně roste v lesním okraji mezi km
143,6 a 144,2. Mladé bučiny, patrně kulturního původu, se nacházejí také v jižní části
trasy, v širším okolí km 137,0. Ve sledovaných porostech jsou většinou zastoupeny
druhy náročnější na živiny, jako je např. Galium odoratum či Asarum europaeum a
tyto porosty je tak možné považovat za květnaté bučiny svazu Fagion (v pojetí
MORAVCE et al. 2000 tyto porosty přísluší k as. Dentario enneaphylli-Fagetum).
K přirozeným lesním společenstvům území je dále možné řadit potoční luhy.
Nejkvalitnější porost tohoto druhu je olšina v nivě Ličné, který se vyznačuje místy
bohatým zastoupením druhů Leucojum vernum a Veratrum album subsp. lobelianum.
Další potoční olšiny, již méně kvalitní (vesměs mladé a sukcesního původu) se
nacházejí v nivě Důlního potoka a na třech místech v okolí Zlaté Olešnice. Mimoto se
v území vyskytují olšiny, nebo smíšené porosty s hojnou olší na nezamokřených
půdách, jako je tomu zejména v okolí km 145,0. Tyto porosty vznikly samovolně
nalétnutím dřívější zemědělské půdy, případně mohly být i uměle založeny.
Rozmanité sukcesní lesíky jsou ostatně v území velmi časté. V jejich druhové skladbě
bývá přítomna zejména bříza s osikou, někdy též olše, jíva, smrk, případně další
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dřeviny, z nichž některé (např. buk) mohou pocházet z výsadby. Sukcesní lesíky jsou
ponejvíce rozšířeny na antropogenních půdách v okolí Poříčského hřbetu (popílkové
haldy a bývalá skládka odpadu na Kryblických lánech), dále pak v úpatních částech
lesa nad Mrtvým jezerem, kde jsou dosud dobře patrné obrysy dřívější kulturní krajiny
(opuštěná zemědělská půda, meze, cesty atd.). Pionýrské lesní formace jsou ale
hojně rozšířeny i v dalších částech území, někdy jen jako listnaté pláště nebo výplně
kulturních lesů (někdy jen velmi mladých, teprve nedávno založených na neatraktivní
zemědělské půdě). Poněkud jiného charakteru je lesík s břízou pýřitou u Královce
(poblíž km 152,4), který je možné hodnotit jako relativně přirozené společenstvo as.
Betuletum pubescentis.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentací prezentovaný výčet vychází jednak z fytocenologického průzkumu, který
je součástí přílohy biologického průzkumu, jednak koresponduje i s daty
komplexní lesnické přílohy. Jako vstup pro hodnocení vlivů na lesy jako VKP je možno
prezentované údaje pokládat za korektní.
Prvky dřevin rostoucí mimo les
Posuzovaná dokumentace se touto problematikou nijak detailněji nezabývá, údaje o
druzích dřevin jsou rozptýleny v jiných částech textu dokumentace, týkající se
přírodních (zejména floristických a stanovištních) poměrů, jednak v příslušných
přílohách.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku pokládá za určité metodické pochybení dokumentace, že
se ani souborně nepokusila shrnout charakteristiky nejvýznamnějších mimolesních
porostů dřevin, které jsou evidentně v konfliktu s posuzovanou trasou rychlostní
komunikace. I když vzhledem k délce posuzovaného úseku a charakteru krajiny je
prezentace detailnějšího výčtu obtížnější. Pro účely hodnocení vlivů na mimolesní
porosty dřevin bylo lze (např. i ve vazbě na polohu VKP, prvků ÚSES nebo křížených
komunikací s významnějším vegetačním doprovodem) poskytnout třeba tabelární
formou určitý rámcový přehled. Vzhledem k absenci konkrétních údajů o případném
kácení prvků dřevin rostoucích mimo les jsou v návrhu stanoviska formulována
odpovídající doporučení, která by měla ošetřit uvedenou problematiku s cílem
minimalizovat vlivy i na mimolesní porosty dřevin.
Fauna
Dokumentace konstatuje, že v rámci zpracování dokumentace byl v roce 2009
v úseku mezi Novým Rokytníkem a Královcem (státní hranice s Polskem) proveden
zoologický průzkum za účelem posouzení a vyhodnocení vlivu stavby na přítomnou
faunu. Pro účely tohoto průzkumu byly rovněž využity údaje získané průzkumem
dálničního koridoru v roce 1998, který byl součástí prvního stupně posouzení vlivu
připravované stavby na životní prostředí. Výsledky zoologického průzkumu jsou
uvedeny v příloze této dokumentace. Zkoumané zoologické lokality jsou zakresleny v
přehledné situaci botanických a zoologických lokalit v měřítku 1 : 20 000, kde je
zakresleno 6 zoologických lokalit a která je součástí posuzované dokumentace.
Průzkum bezobratlých živočichů byl zaměřen na vybrané bioindikačně významné
skupiny: chrostíky (Trichoptera), jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera),
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střechatky (Magaloptera) a vodní druhy síťokřídlých (Neuroptera) a dále na
střevlíkovité brouky (Coleoptera: Carabidae) a tzv. velké drabčíkovité brouky
(Coleoptera: Staphylinidae: Staphylinina). Pozornost byla také soustředěna na výskyt
zvláště chráněných nebo jinak významných druhů z ostatních, blíže nezkoumaných
skupin bezobratlých. Dále byly sledováni plazi, ptáci a savci.
Průzkum byl v roce 1998 proveden v období od konce dubna do konce srpna, v roce
2009 v období od poloviny května do poloviny července, zahrnul tedy jarní i letní
období. Vzhledem k využití starších údajů je možné průzkum předmětného úseku
považovat za celosezónní a dostatečně reprezentativní. Avšak i bez doplnění údajů
z roku 1998 je možné považovat současný dvouměsíční průzkum provedený
uprostřed vegetační sezóny za reprezentativní, protože společenstva bezobratlých i
obratlovců byla zachycena ve stádiu nejvyšší individuální i druhové početnosti.
Ve čtyřech vodních tocích v trase bylo zjištěno celkem 71 taxonů jepic
(Ephemeroptera), pošvatek (Plecoptera), chrostíků (Trichoptera),
střechatek
(Megaloptera) a vodních druhů síťokřídlých (Neuroptera). Ve Zlaté Olešnici a jejím
levostranném přítoku bylo zjištěno 38 taxonů, v Důlním potoce v obci Lampertice 14
taxonů, v Ličné v úseku Bernartice – Křenov 29 taxonů a v Černém potoce v obci
Královec 35 taxonů. Byly nalezeny 4 druhy zařazené v Červeném seznamu
ohrožených druhů České republiky: Tinodes cf. dives – ohrožený (EN), Osmylus
fulvicephalus – zranitelný (VU) a Isoperla oxylepis a Siphonoperla torrentium – téměř
ohrožený (NT).
Na šesti vybraných lokalitách v trase silnice bylo zjištěno celkem 101 druhů
střevlíkovitých a 4 druhy velkých drabčíků. Zjištěný počet střevlíkovitých brouků
představuje 19,5 % z celkového počtu 518 druhů a poddruhů evidovaných z České
republiky, což je poměrně vysoký počet, zapříčiněný vysokou stanovištní diverzitou a
bezpochyby také celkovou přírodní zachovalostí území, kterým je trasa vedena.
V celé trase bylo na šesti lokalitách zjištěno celkem 86 druhů sledovaných skupin
obratlovců, z toho 4 druhy plazů, 70 druhů ptáků a 12 druhů savců. Celkem 16 druhů
patří ke zvláště chráněným, z toho 2 kriticky ohrožené, 9 silně ohrožených a 5
ohrožených. V Červeném seznamu obratlovců ČR je zařazeno 23 druhů, z toho 7
v kategorii zranitelný (VU), 6 v kategorii téměř ohrožený (NT) a 10 v kategorii málo
dotčený (LC).
Celá zájmová oblast má z hlediska obojživelníků poměrně malou druhovou diverzitu.
Z 21 druhů obojživelníků vyskytujících se na území ČR se zde nachází jen 6 druhů
(včetně historického nálezu druhu čolek velký Triturus cristatus, z roku 1968 a nálezu
druhu mlok skvrnitý Salamandra salamandra). U plazů je situace o trochu lepší, z 11
druhů pro ČR (včetně sporného druhu želvy bahenní Emys orbicularis) se v dané
oblasti podařilo potvrdit nález 4 druhů plazů.
Součástí dokumentace je i Rámcová migrační studie ve smyslu Technických
podmínek Ministerstva dopravy č. 180 pro stavbu rychlostní silnice R 11 v úseku
Trutnov – státní hranice ČR/Polsko. Cílem studie bylo zhodnocení principiální
prostupnosti úseku rychlostní silnice pro volně žijící živočichy. Studie řeší celkovou
koncepci, vymezuje základní migrační koridory živočichů v daném území a hodnotí
jejich prostupnost vzhledem k trase silnice. Dokumentace dále konstatuje, že detailní
řešení migračních objektů, včetně přesných rozměrových parametrů a umístění bude
předmětem dalších stupňů investiční přípravy, kdy již bude trasa detailně vymezena.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Faunistické údaje z hlediska vybraných skupin živočichů jsou prezentovány korektně
s vysokou mírou preciznosti, dokládající velmi dobrou znalost přírodních poměrů
koridoru posuzované trasy. Zpracovatelský tým posudku však postrádá u skupin
obratlovců údaje o rybí fauně křížených toků, což vzhledem k jejich charakteru je
nutno pokládat za metodické pochybení dokumentace, zejména toků Úpy, Zlaté
Olešnice s rybníčky kolem km 146, toku Ličná kolem km 148,3, Důlního potoka kolem
km 149,6 aj. A to s ohledem na okolnost, že i přes délku navrhovaných mostních
objektů nelze vyloučit přímé zásahy do koryta, na což je reagováno v příslušné části
posudku. Nedostatek informací o stavu potočních (říčních) ekosystémů částečně
supluje podrobný průzkum vybraných skupin bentických organismů, doložený v rámci
přílohy biologického průzkumu.
Vybrané skupiny bezobratlých zastupují bioindikačně významné skupiny, s dobrou
prozkoumaností ekologických nároků vzácnějších druhů, na základě kterých lze
provést obecnější predikci vlivů; mohly být však uvedeny alespoň rámcově zjištěné
ochranářsky významné druhy bezobratlých z jiných skupin (motýli, blanokřídlí, vážky)
vzhledem ke koridoru posuzované trasy.
S ohledem na předpokládaný časový odstup výstavby (včetně přípravy území) od
doby průzkumů pro dokumentaci EIA bude nezbytné před vlastním zahájením stavby
provést aktuální doprůzkumy včetně specifikace aktuálního stavu potenciálně
dotčených populací ochranářsky významných druhů živočichů (včetně druhů zvláště
chráněných), což je do návrhu stanoviska promítnuto.
ÚSES
Dle dokumentace z nejvyšší nadregionální úrovně ÚSES se v zájmovém území
nachází jeden prvek a to nadregionální biokoridor vedený po sudetských pohořích a
zde spojující nadregionální biocentra Prameny Úpy s Adršpašsko-Teplickými skalami.
Biokoridor je převážně lesní a je veden ve směru východ – západ z Královeckého
Špičáku do Královeckého průsmyku, odtud se sklání k jižnímu okraji Lampertic a po
zalesněných elevacích pokračuje k Žacléři.
Z regionální úrovně ÚSES se v zájmovém území stavby nacházejí dva regionální
biokoridory, které probíhají zhruba ve směru východ – západ. Jižně od Trutnova
Poříčí je to lesní biokoridor č. 724 Houska – Čížkovy kameny. Vychází z regionálního
biocentra Houska, které se nachází jižně od stejnojmenného vrchu, vede po lesní i
orné půdě k Bojišti a pokračuje po zalesněném hřebínku do údolí Úpy u Bohuslavic.
Druhý regionální biokoridor č. 723 prochází severně od Trutnova Poříčí, je opět lesní,
spojuje regionální biocentra Zámecký vrch a Čížkovy kameny (obě leží mimo zájmové
území). Biokoridor kříží nivu Ličné u soutoku se Zlatou Olešnicí. Prochází zalesněným
hřbetem nad Voletinami a údolí nad odkalištěm a Městským lesem.
Z nejnižší lokální úrovně ÚSES je v zájmovém území řada prvků. Všechny jsou
popsány v odpovídající tabulce posuzované dokumentace a zakresleny v přehledné
situaci ÚSES.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K prezentaci prvků ÚSES včetně mapových podkladů
zpracovatelského týmu posudku zásadnější připomínky.
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Významné krajinné prvky
Dle dokumentace se v zájmovém území nachází velké množství významných
krajinných prvků: např. vodní toky a jejich údolní nivy (Úpa, Mlýnský potok, Ličná,
Voletinský a Petříkovický potok, Debrnský potok, Zlatá Olešnice, Lesní potok, Černý
potok) a rozsáhlejší lesní porosty.
Registrovaná VKP se v zájmovém území stavby rychlostní silnice nenacházejí.
Nejbližší jsou „Trutnovský park“ (údaj o rozhodnutí: č.j. Výst. 1891/94 Hj. ze dne 30. 6.
1994), který je vzdálen cca 3 km od trasy. Leží na k.ú. Trutnov a jeho plocha je 41 830
m2. Druhým registrovaným VKP, který se nachází ve střední části u Zlaté Olešnice na
západním okraji zájmového území je VKP „U Starého mlýna“ (údaj o rozhodnutí: č.j.
Výst. 2559/94 Hj. ze dne 23. 8. 1994). Jeho plocha je 286 583 m2. Nachází se ve
vzdálenosti 1700 m od trasy v nivě Ličné.
Kontakty trasy s lesními porosty jsou přehledně zpracovány v kapitole C.II.5.2
dokumentace. Vodní toky a plochy vyskytující se v blízkosti trasy jsou popsány
v kapitole C.II.4.1 dokumentace.
Přehled dotčených VKP v zájmovém území trasy je zakreslen v přehledné situaci
Významné krajinné prvky v měřítku 1 : 20 000, která je součástí posuzované
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K prezentaci VKP včetně mapových podkladů nejsou ze strany zpracovatelského týmu
posudku připomínky.
NATURA 2000
Dokumentace konstatuje, že zájmové území trasy rychlostní silnice nezasahuje do
žádné lokality ani oblasti ze soustavy Natura 2000. Nejblíže se nachází východně od
Žacléře EVL a PO Krkonoše a na opačné straně trasy (sv. od Trutnova) EVL
Adršpašsko-teplické skály a PO Broumovsko.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tvrzení ve smyslu, že trasa nezasahuje ani nekontaktuje žádné území soustavy
Natura 2000 na území ČR, je korektní, dokládá to i expertní posouzení autorizované
osoby Mgr. Ondřeje Volfa z prosince 2009.
C.2.6. Krajina a krajinný ráz, fragmentace krajiny

Dokumentace konstatuje, že pro zhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je nutné
území rozdělit na tzv. potencionálně dotčené krajinné prostory. 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 hodnoceném zájmovém území bylo dle dokumentace vymezeno 6 potencionálně
dotčených krajinných prostorů. Tyto prostoty byly vymezeny na základě
geomorfologického členění oblasti. V zájmovém území je patrná hranice nadřazeného
krajinného celku, která probíhá severně od části Trutnov – Poříčí (po hranici lesa
vyvýšeného zalesněného hřebenu) a odděluje Krkonošské podhůří od Broumovské
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vrchoviny. Krajina jižně od Trutnova náleží do Podkrkonošské pahorkatiny – okrsku
Trutnovské pahorkatiny. Krajinu severně od Trutnova charakterizuje Žacléřská
vrchovina s okrskem Bernartické vrchoviny.
Vymezené potenciálně dotčené krajinné prostory jsou vyznačeny v přehledné situaci,
která je součástí posuzované dokumentace.
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér
na dílčí části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces
fragmentace v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality.
Vyhodnocení fragmentace krajiny posuzovanou stavbou rychlostní silnice je
dokladováno v kapitole D.I.8.5 Vliv na fragmentaci krajiny s tím, že celá situace
fragmentace území je patrná z přehledné situace fragmentace krajiny - polygony UAT.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text dokumentace vychází z analytické části příslušné přílohy Hodnocení vlivů na
krajinný ráz s využitím sofistikované metodiky (Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek
M., Sklenička P. /2006/) a ze strany zpracovatelského týmu posudku výběru a
následné prezentaci dotčených krajinných prostorů není nutno vznášet připomínky.
C.2.7. Hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace popisuje v širším okolí kulturní památky, jakož je i konstatováno, že
území lze pokládat za území s archeologickými nálezy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Lze souhlasit s konstatováním dokumentace, že území, na kterém se uskuteční
stavba je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2
zák. č. 20/1987 Sb. Postup, který je nutné dodržet v kontextu výše uváděných
skutečností jasně vyplývá z příslušného složkového zákona a musí být respektován
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace zdůrazňuje, že se jedná o poměrně rozsáhlé území o délce větší než
20 km a proto se v tomto území nalézá pestrá mozaika přírodních podmínek. Pro
hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující
skutečnosti:
Ø začátek úseku trasy navazuje na stavbu 1108. Na začátku trasy je navržena
mimoúrovňová křižovatka Střítež. Trasa vede směrem na sever, přes Trutnov Poříčí, východně od Zlaté Olešnice, západně od Bernartic, východně od
Lampertic. Konec stavby je na státní hranici s Polskem u Královce v km 154,320.
Trasa leží na území Královéhradeckého kraje. Nezasahuje do žádného zvláště
chráněného území ani do žádného prvku soustavy Natura 2000
Ø trasa rychlostní silnice se vyhýbá sídelním aglomeracím a nezasahuje do
žádného území, které by bylo již dnes nadměrně zatížené emisemi a hlukem a
další antropogenní činností
Ø terén zájmového území je členitý, území je protkáno řadou hlubokých příčných
údolí s vodním tokem; území je z části zalesněné
Ø převážná část zájmového území až na severní cíp náleží do povodí Severního
moře s hlavním tokem I. řádu Labem; tokem II. řádu celé zájmové oblasti je řeka
Úpa; v severním úseku je nejvýznamnějším tokem Ličná, která jihozápadně od
Bernartic vytváří širokou podmáčenou nivu; nejsevernější část území již náleží do
povodí Odry, do něhož je odvodňována prostřednictvím Černého potoka.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) se v zájmovém území
nenachází
Ø v zájmovém území jsou dominantně zastoupeny sedimentární permokarbonské
horniny náležející dvěma základním geologickým celkům: podkrkonošské pánvi
(jižní část území) a dolnoslezské pánvi (severní část území)
Ø zájmové území se nachází na předělu mezi 23. Lesní oblastí Podkrkonoší a 24.
Lesní oblastí Sudetské mezihoří v severní části zájmového území; podél stavby
1109 se vyskytují jak roztroušené drobné lesy, tak větší lesní komplexy; průměrná
druhová skladba je označena za jednoduchou; současný stav lesů je úměrný
aktuálnímu dřevinnému složení, kdy zdejší nepůvodní smrkové porosty jsou
náchylné k polomům a hnilobám
Ø květena zájmového území má víceméně podhorský charakter, v jižní části území
rostou některé teplomilnější prvky vegetace; v potenciální přirozené vegetaci
převažují acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), v menším rozsahu jsou
rozšířeny květnaté bučiny; v současné lesní vegetaci jsou bučiny zachovány
vesměs jen v malých, hospodářsky značně narušených fragmentech
Ø dokumentace konstatuje, že významný negativní vliv na kvalitu prostředí má
tranzitní, zejména nákladní automobilová doprava, která projíždí ve většině své
délky oboustrannou zástavbou podél stávajících silnic I/37 a I/16 - obyvatelstvo
nadměrně zatěžuje hlukem, emisemi z výfukových plynů, vibracemi
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Ø současná kvalita životního prostředí zájmového území je celkově na dobré úrovni,
dílčí problémy jsou lokálního charakteru - realizace záměru nezpůsobí překročení
celkového únosného zatížení území
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Je
patrné, že v této kapitole je věnována pozornost především těm složkám životního
prostředí, které mohou být potenciálně ovlivněny stavbou a provozem navrhované
rychlostní silnice R11.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Dokumentace konstatuje, že pro období výstavby lze, vzhledem k charakteru záměru
a jeho délce, očekávat rozsáhlé terénní práce. Ty budou vyvolávat zvýšenou dopravu
v etapě výstavby, což bude mít určitý negativní vliv na obyvatelstvo. Týká se to
zejména obyvatel v blízkosti stavby a podél stávajících silnic.
Ve vztahu k etapě provozu dokumentace konstatuje, že vyhodnocení vlivů záměru na
veřejné zdraví je předmětem samostatného vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které
je obsaženo v příloze posuzované dokumentace. Na základě provedené rozptylové a
hlukové studie byly v obou případech posuzovány stavy k roku 2025. V této kapitole
jsou uvedeny pouze základní závěry této studie.
Z těchto závěrů dle dokumentace vyplývají následující skutečnosti:
Vlivy znečištění ovzduší na zdraví obyvatel
Ø v žádné části zájmového území není třeba očekávat výskyt zdravotního rizika v
souvislosti s krátkodobými koncentracemi NO2, a to jak ve výchozím stavu, tak ani
ve stavu po výstavbě
Ø změna rizika výskytu zdravotních účinků z chronické expozice benzenu bude
nejvýše na úrovni 1,8 × 10-7 (1 případ na více než 5,5 mil. obyvatel). Jedná se
tedy o hodnotu zcela hypotetickou
Ø z hodnocení frakce PM10 a PM2,5 v rámci studie vyplynulo, že uvedením záměru
do provozu dojde u obou frakcí suspendovaných částic k významnému poklesu
počtu obyvatel žijících v pásmech nejvyššího zdravotního rizika; rozdíly mezi
hodnocenými variantami jsou nevýznamné, obě varianty lze považovat prakticky
za srovnatelné; dále bylo v rámci studie provedeno samostatné vyhodnocení
rizika pouze pro oblasti s nárůstem imisních hodnot – z tohoto hodnocení
vyplývá, že vypočtené nárůsty rizika jednotlivých ukazatelů nejsou významné,
neboť pásma významného zvýšení koncentrací se dotýkají pouze malého počtu
obyvatel; přes tyto výsledky je nutno konstatovat, že zde existuje malá skupina
obyvatel (řádově desítky), která bude dotčena významným zvýšením imisních
hodnot
Ø celkově je riziko z expozice PAH označeno jako zvýšené, resp. nad úrovní
přijatelného rizika - tato situace je však dána dle studie již úrovní pozaďových
hodnot; celkově je konstatováno, že vzhledem ke zvýšeným hodnotám imisního
pozadí lze očekávat zdravotní riziko již ve výchozím stavu, avšak uvedením
záměru do provozu se sníží počet obyvatel zasažených nejvyššími příspěvky
automobilové dopravy
Ø vypočtené koncentrace CO jsou výrazně pod úrovní směrných hodnot a riziko z
expozice CO je možné označit jako nízké
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Z hlediska vlivů znečištění ovzduší na zdraví obyvatel vyplývá, že z hodnocených
látek je možné ve výchozím stavu očekávat v zájmovém území zvýšené riziko z
expozice suspendovaným částicím PM10, PM2,5 a PAH. Jedná se o situaci, která je
dána již odhadovanou úrovní imisního pozadí. Riziko z expozice ostatním
znečišťujícím látkám bylo vyhodnoceno jako nízké či přijatelné v celém území.
Vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu dojde celkově k významnému
snížení zdravotního rizika v průměrné populaci. To je dáno skutečností, že nová
komunikace odvede dopravu ze stávajících silnic, které procházejí soustředěnou
obytnou zástavbou.
U části obyvatel, dotčených provozem na nové komunikaci, dojde k určitému navýšení
rizika, které se však dle provedené kvantifikace ukazuje jako nízké a v praxi
neprokazatelné. Přes tento výsledek lze doporučit, aby v další etapě byla věnována
pozornost lokalitám s nejvyšším nárůstem imisní zátěže suspendovaných částic
(zejména Trutnov-Poříčí) a s ohledem na pohodu bydlení zde aplikovat vhodná
opatření proti prašnosti z dopravy (např. izolační zeleň).
Výsledky pro základní variantu silnice R11 a její podvariantu jsou prakticky
srovnatelné, jako mírně výhodnější se ukazuje základní varianta.
Vlivy hluku na zdraví obyvatel
V této části dokumentace je konstatováno, že v hlukové studii byla hodnocena
hluková situace samostatně pro denní i noční dobu. Pro jednotlivé výpočtové body
byla vyhodnocena situace ve stavu bez výstavby a v základní variantě. Jsou uvedena
následující konstatování:
Ø dle výsledků akustické studie je možné ve stávajícím stavu v zástavbě podél
současné komunikační sítě očekávat hodnoty v pásmu zhoršeného osvojení řeči a
čtení u dětí téměř ve všech hodnocených sídlech (s výjimkou Bojiště); po uvedení
záměru do provozu lze očekávat hodnoty v pásmu zhoršeného osvojení řeči a
čtení u dětí již jen v lokalitě Trutnov-centrum a možný výskyt ICHS dále jen v
lokalitě Nový Rokytník
Ø celkově je konstatováno, že po uvedení rychlostní komunikace R11 do provozu
dojde v rámci celého zájmového území k významnému snížení rizika z expozice
hluku; nejvýrazněji se pokles zdravotního rizika projeví především v části zástavby
podél stávajících komunikací v sídlech Královec, Bernartice, Zlatá Olešnice a
Libeč
Ø z hlediska změn hlukové zátěže v okolí plánované silnice R 11 je konstatováno,
že nárůst hlukové zátěže se dotkne zejména sídel Starý Rokytník, Trutnov-Poříčí,
Lampertice a Křenov – tento nárůst se projeví zejména zvýšením počtu obyvatel
s rušením spánku, což je dáno dimenzováním protihlukové ochrany; v jednom
místě (Poříčí) byl vypočten (velmi mírný a v praxi patrně neprokazatelný) nárůst
kardiovaskulárního rizika, v další lokalitě (Lampertice) jsou hladiny hluku na
hranici rizika – těmto dvěma lokalitám je žádoucí věnovat pozornost v dalších
stupních PD a uvážit zde případné zajištění ochrany obyvatel nad rámec
požadavků legislativy, např. alespoň zajištění splnění limitu pro chráněný vnitřní
prostor staveb
Ø výsledky pro základní variantu silnice R11 a její podvariantu jsou zcela
srovnatelné
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Návrh opatření pro snížení vlivů na zdraví obyvatel
Z výsledků hodnocení vlivů na zdraví obyvatel vyplynulo, že vybudování silnice R11
přinese poměrně významné snížení rizika z expozice obyvatel znečišťujícím látkám
(zejména suspendovaným částicím) a hluku, očekávat lze i snížení počtu dopravních
nehod s účastí chodců. Přesto však existují části zástavby, u níž naopak nová
komunikace způsobí nárůst zátěže. Z tohoto důvodu je zapotřebí doprovodit realizaci
komunikace soustavou dále vyjmenovaných ochranných opatření, která uvedené
riziko eliminují či alespoň sníží na přijatelnou míru:
Ø Zajistit výsadby izolační zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí v místech
kontaktu silnice s obytnou zástavbou. To bude vyřešeno v dalším a v navazujících
stupních PD v samostatné studii vegetačních úprav.
Ø Vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a
45 dB v noci. Také bude řešeno v dalším a v navazujících stupních PD v
aktualizované hlukové studii. Tak aby byl zajištěn platných hygienický limit.
Ø V místech, kde není možné zajistit splnění limitu pro vnější hluk na úroveň 55 dB ve
dne a 45 dB v noci (dle akustické studie jde o lokalitu Trutnov - Poříčí a
Lampertice) dimenzovat clonu na 60 dB ve dne a 50 dB v noci a současně zajistit
splnění limitu pro vnitřní hluk na úrovni 40 dB ve dne a 30 dB v noci. Bude ověřeno
v aktualizované hlukové studii v dalším stupni PD.
Ø Po uvedení silnice R11 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných
objektů a v případě překročení hygienických limitů realizovat dodatečná
protihluková opatření.
Dokumentace celkově konstatuje, že na základě screeningového hodnocení je
celkový vliv na obyvatelstvo pozitivní. Obyvatelé dotčených obcí a katastrálních území
(kterými jsou zejména: Trutnov a hlavně jeho části k.ú. Voletiny a Libeč, celá Zlatá
Olešnice, Bernartice, Královec), kterými prochází stávající silnice I/16, jsou každý den
obtěžováni nadlimitními koncentracemi hluku a imisí. Stávající silnice I/16 vede
tranzitní dopravu na státní hranici s Polskem. Dotčené obce jsou, zejména pro starší
občany a děti, velice rizikové z hlediska úrazu při dopravní nehodě. Navržená trasa
rychlostní silnice se v maximální možné míře vyhýbá obytné zástavbě a tím je omezen
vliv na obyvatele.
Na žádném místě nebudou po realizaci protihlukových opatření překročeny
hygienické limity pro hluk. Očekávané imisní koncentrace posuzovaných látek budou
v nejbližším okolí komunikace pod hodnotami odpovídajících imisních limitů. Oproti
současné situaci podél stávající silnice I/37 a I/16 dojde ke zlepšení podmínek pro
obyvatele dotčených obcí a jejich přilehlých katastrálních území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno
oprávněnou osobou k posuzování vlivů na veřejné zdraví. Tato skutečnost mohla být
v příslušné kapitole dokumentace hodnotící vlivy na veřejné zdraví zmíněna.
Posouzení studie vlivů na veřejné zdraví vypracoval MUDr. B. Havel, soudní znalec
v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací hygiena životního prostředí,
hodnocení zdravotních rizik, jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Hradci
Králové ze dne 5.11.2002 č.j. Spr. 2706/2002. Celý materiál je doložen v příloze č.2
předkládaného posudku.
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V této kapitole jsou proto pouze shrnuta podstatná konstatování z tohoto posouzení.
Odborné zhodnocení zpracované v rámci objednaného znaleckého posudku je
zaměřeno na tyto základní oblasti:
1.

2.

3.

4.

Výběr hodnocených faktorů ve vztahu k posuzovanému záměru, tedy zodpovězení
otázky, zda hodnocení zahrnuje všechny potenciální významné vlivy záměru na veřejné
zdraví.
Informační obsah z hlediska současných odborných poznatků a správnosti jejich
interpretace, tedy zodpovězení otázky, zda hodnocení poskytuje adekvátní a
věrohodnou informaci o hodnocených faktorech a jejich významu pro lidské zdraví.
Způsob provedení z hlediska metodických požadavků, tedy zodpovězení otázky, zda
provedené hodnocení splňuje základní požadavky stanovené SZÚ Praha pro
autorizované hodnocení zdravotních rizik.
Správnost závěrů hodnocení vlivů záměru, tedy zodpovězení otázky, zda je možné
potvrdit závěry hodnocení vlivů na veřejné zdraví.

Podkladem k tomuto zhodnocení jsou obecné metodické postupy US EPA a WHO,
metodické materiály vydané v ČR a požadavky kladené na autorizované hodnocení
zdravotních rizik Státním zdravotním ústavem Praha, směrnice WHO a další literární
zdroje uvádějící současné poznatky o působení hodnocených faktorů na lidské zdraví.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zahrnuje hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí
suspendovaných částic PM10, PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a
benzo(a)pyrenu. Tento výběr je z hlediska hodnocení emisí z pozemní dopravy plně
postačující. Podstatné je zahrnutí i sekundární prašnosti z dopravy pro suspendované
částice a BaP.
Závěr hodnocení rizika znečištění ovzduší konstatuje zvýšené riziko expozice
suspendovaným částicím a PAU ve výchozím stavu, významné snížení zdravotního
rizika realizací záměru odvedením dopravy ze stávajících silnic procházejících
soustředěnou zástavbou a určité navýšení rizika u části obyvatel dotčených provozem
na nové komunikaci. Toto riziko je ale hodnoceno jako nízké a v praxi neprokazatelné.
Přesto je doporučeno věnovat lokalitám s nejvyšším nárůstem expozice pozornost a
přijmout zde opatření proti prašnosti z dopravy. S tímto závěrem lze vyslovit souhlas.
Bylo by však vhodné doložit uvedené doporučení kvantitativní charakterizací rizika i
pro lokality, ve kterých dojde ke snížení expozice, aby byl zřejmý celkový přínos
záměru.
Závěr hodnocení rizika hluku lze označit za problematičtější. K argumentaci o snížení
rizika odvedením dopravy z centra obcí jsou použity prahové hladiny hluku pro
zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí a pro kardiovaskulární riziko. Nepříznivé ovlivnění
osvojování řeči a čtení u dětí není relevantní pro silniční hluk. Tvrzení, že možný
výskyt ICHS (ischemické choroby srdeční) bude po realizaci záměru jen v lokalitě
Nový Rokytník, není opodstatněné, ve skutečnosti bude nadále, i když v nižší úrovni,
toto riziko existovat v lokalitách s hlukovou expozicí > 60/50 dB ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v denní/noční době, tedy ve všech lokalitách uvedených v tabulce
č.9 kromě Královce.
K nárůstu hlukové zátěže v některých lokalitách je uvedeno, že se projeví zejména
zvýšením počtu obyvatel s rušením spánku. To teoreticky vyplývá ze srovnání
s prahovou hladinou pro tento účinek, která je podstatně nižší, nežli hlukový limit pro
noční dobu.
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Ve skutečnosti ovšem bude záviset na celkovém hlukovém pozadí v jednotlivých
lokalitách, orientaci oken ložnic ke komunikacím a též na velikosti změny celkové
hlukové expozice, kde obecně v hodnotách cca do 3 dB nejsou tyto změny sluchově
postižitelné. Uvedené zvýšení kardiovaskulárního rizika hluku v lokalitě Poříčí je vcelku
zbytečně akcentováno, neboť je, jak je výše zdůvodněno, naprosto nepatrné a
prakticky zanedbatelné. Pozornost by bylo vhodné věnovat i lokalitám v okolí
výpočtových bodů akustické studie, ve kterých dojde ve srovnání se současným
stavem k nejvýraznějšímu nárůstu hluku a změně hlukového pozadí (Starý Rokytník,
Lampertice).
Použitý způsob zdokumentování předpokládaného snížení rizika z expozice hluku
v důsledku realizace záměru není adekvátní a zjevně zde chybí standardní
vyhodnocení očekávaných změn v počtech obyvatel obtěžovaných a rušených
hlukem. Přesto ovšem je v celkovém souhrnu snížení rizika hluku nepochybné. Mohlo
však být lépe a výstižněji zdokumentováno.
V souhrnu na základě provedeného odborného zhodnocení přílohy vyhodnocení vlivů
na veřejné zdraví dokumentace EIA záměru „Rychlostní silnice R11, stavba 1109,
Trutnov – státní hranice ČR/Polsko“ vyplývají odpovědi na otázky formulované
v úvodu takto:
1. Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví zahrnuje všechny známé potenciální vlivy
záměru, které je možné z hlediska zdravotních rizik kvantitativně hodnotit.
2. Z hlediska informačního obsahu má vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví některé
nedostatky v oblasti správné volby a vysvětlení podstaty použitých vztahů expozice a
účinku.
3. Po metodické stránce spatřuji nedostatky ve způsobu kvantitativního hodnocení rizika
hluku, které je hodnoceno jen orientačně, s použitím nepříliš vhodných ukazatelů a
s matoucí interpretaci v případě kardiovaskulárního rizika.
4. Závěry hodnocení ve smyslu převažujícího přínosu záměru v důsledku snížení
celkového rizika znečištění ovzduší a hluku z dopravy pro obyvatele dotčených lokalit
nezpochybňuji. Tento přínos však mohl cestou kvantitativní charakterizace rizika
dokumentován lépe a výstižněji.
5. K navrženým opatřením uvedeným ve studii je doporučeno věnovat pozornost i
lokalitě Starý Rokytník, v jejíž přilehlé zástavbě k trase R 11 je ve srovnání se
současným stavem podle akustické studie indikován poměrně významný nárůst
hlukové expozice.

Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že podmínky vyplývající z vyhodnocení vlivů
záměru na veřejné zdraví jsou zapracovány v následujících kapitolách vlivů na
ovzduší a hlukovou situaci, kde výstupy vlivů na ovzduší a závěry hlukové studie jsou
podkladem pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Kromě přímých vlivů na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik je nezbytné věnovat
pozornost také nepřímým vlivům, mezi které patří i zajištění dostupnosti všech
pozemků podél navrhované rychlostní komunikace. V návrhu stanoviska je
formulováno následující doporučení:
•

jako součást podrobné PD vypracovat studii pozemkových úprav a změn vyplývajících z
umístění trasy v území; v rámci studie je nutné řešit zajištění dopravní obslužnosti a
přístupnosti pozemků dotčených trasou; konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených
pozemků
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V rámci zjišťovacího řízení byl obecním úřadem Zlatá Olešnice vznesen požadavek,
aby v úseku km 146,63 kde je souběžně s vodním tokem vedena místní komunikace
p.p.č. 1211 a vodovodní řad pro obec Zlatá Olešnice byl zajištěn průjezdný profil pod
stavbou rychlostní komunikace; současně byl vznesen požadavek, aby nebyla
přerušena dodávka vody pro obec. Uvedený požadavek obce nebyl v dokumentaci
dále nijak podrobněji komentován, je proto v souladu s dokumentací zapracován do
podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu:
•

v úseku km 146,63, kde je souběžně s vodním tokem vedena místní komunikace p.p.č. 1211
bude zajištěn průjezdný profil této místní komunikace pod R1109

•

v rámci další projektové přípravy řešit stavbu rychlostní komunikace takovým způsobem,
aby nebyla přerušena dodávka vody pro obec při křížení rychlostní komunikace v km 145,70
– 145,80 s tímto vodovodním řadem

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace konstatuje, že pro potřeby dokumentace byla zpracována rozptylová
studie pro období provozu.
Dokumentace konstatuje, že provoz na plánované rychlostní komunikaci R11 bude
zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší. Vlivy uvolňování emisí na imisní
koncentrace v okolí silnice jsou kvantitativně vyhodnoceny v rozptylové studii, která je
součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha.
Celkově je možno konstatovat, že provoz na navrhované rychlostní silnici přinese v
zástavbě podél stávajících tras silnic I/37 a I/16 výrazné snížení imisní zátěže
prakticky ve všech sídlech. Naproti tomu se v zájmovém území objeví nové imisní
zatížení, které se však projeví zejména v oblastech bez obytné zástavby. Pouze
omezeně se nárůst hodnot projeví v oblasti samot a okrajových částech některých
sídel.
Celkově dokumentace konstatuje, že z provedeného hodnocení vlivů na ovzduší
vyplývá, že výstavba rychlostní silnice nebude mít vliv na klima v jejím okolí. Dojde
k oddálení dopravy od obcí, ke zvýšení plynulosti dopravy a tím ke zlepšení stávající
situace. Trasa rychlostní silnice vede převážně volným, dobře větratelným terénem a
vymísťuje dopravu z uzavřených údolí s vyšší četností inverzních situací, jak je to
způsobováno u nulové varianty.
Stanovisko zpracovatele posudku
Etapa výstavby
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že ač dokumentace připouští poměrně
význačný objem přepravovaných hmot, není problematika vlivů na ovzduší v etapě
výstavby nijak podrobněji konkretizována.
Metodicky by však bylo vhodné uvést, jakým způsobem a na základě jakých podkladů
(zejména z jakého objemu hmot) byl vydedukován údaj o charakteristické hodnotě
emisí ze stavební činnosti.
Obdobně je nezbytné znát nutné přepravní trasy v etapě výstavby, objem
přepravovaných materiálů a možné dopady etapy výstavby na nejbližší objekty obytné
zástavby.
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V této souvislosti jsou pro etapu výstavby formulována do návrhu stanoviska
následující doporučení:
•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím životnímu prostředí šetrných technologií)

•

hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu
na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace
na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký,
respektive aby byl zkrápěn

•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

•

všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném technickém stavu
a v čistotě

•

v rámci plánu organizace výstavby (POV):
§ bude na vnějším ohrazení stavby uveden kontakt na zástupce zhotovitele stavby,
kterému budou moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění
stavby
§ bude jednoznačně stanoveno, aby obyvatelé nejbližších domů byli v předstihu
seznámeni s připravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby
§ budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem minimalizovat
celkové objemy skladovaných sypkých materiálů
§ bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti úsypům
§ bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem z areálu
dobývacího prostoru
§ budou vjezdy na staveniště respektive stavební dvory řešeny tak, aby se v maximální
míře vyhýbaly obytným objektům
§ budou navrženy přepravní trasy v maximální možné míře mimo stávající obytnou
zástavbu

Etapa provozu
K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru v rozptylové studii na imisní situaci není
ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.
Metodicky by však bylo vhodné v dokumentaci prezentovat, jakým způsobem a na
základě jakých emisních faktorů byla konstruována tabulka č. 4 v rozptylové studii na
str. 8, jak byly bilancovány emise PM2,5 které program MEFA neobsahuje a jiný
bilanční údaj v dokumentaci není (s výjimkou odkazu na metodiku US EPA AP-42) a
konečně i jak byly bilancovány emise BaP, které program MEFA v. 06 neobsahuje
(emisní faktory obsahuje program MEFA v.02).
Taktéž není v dokumentaci zdůvodněno, proč ve vztahu k příspěvkům k imisní zátěži
CO jsou vyhodnocovány hodnoty, pro které není platnou legislativou stanoven imisní
limit.
Z dokumentace v podstatě vyplývá, že zprovozněním navrhované rychlostní silnice
nedojde k překročení platných imisních limitů pro většinu sledovaných škodlivin
s výjimkou frakce PM10. Ze strany zpracovatelů posudku lze však za zásadní
považovat skutečnost, že realizací posuzovaného úseku rychlostní komunikace R11
dojde k poklesu imisní zátěže podél stávající komunikace I/16, kde v porovnání
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s navrhovaným stavem je imisní zátěži vystaven mnohem větší počet trvale žijících
obyvatel. Přesto lze za vhodné doporučit, aby po realizaci záměru byl zvýšená
pozornost věnována jak provozní údržbě zejména těch úseků rychlostní komunikace
v blízkosti obytné zástavby, jakož i realizaci dalších možných protiprašných opatření,
jak vyplývá i ze studie vlivů na veřejné zdraví.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou proto do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu formulována následující doporučení:
• zajistit výsadbu izolačních stále zelených dřevin s protiprašnou funkcí v místech kontaktu
rychlostní silnice R11, stavba 1109 s obytnou zástavbou, s preferencí domácích druhů
dřevin
• v rámci provozní údržby rychlostní silnice R11 - stavby 1109, bude zohledněno doporučení
na zintenzivnění zkrápění nejexponovanějších úseků této rychlostní komunikace v blízkosti
obytné zástavby

D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace konstatuje, že v době výstavby budou zdrojem hluku především pohyby
těžkých nákladních vozidel a také zemní práce (zejména nasypávání a hutnění
násypů, hloubení zářezů). V současnosti není možné vlivy hluku z výstavby podrobně
vyhodnotit, jelikož nejsou známy vstupní údaje pro modelové výpočty, tj. zejména
trasy odvozu zeminy, typy a počty použitých stavebních mechanismů, umístění
stavebních dvorů atd. Podrobné vyhodnocení bude provedeno v dalším stupni PD. Při
výstavbě budou práce, které způsobují vyšší hladiny hluku, umisťovány ve větší
vzdálenosti od obytných budov tak, aby obyvatelé obcí nebyli zbytečně zatěžováni
nadměrným hlukem. Jedná se například o řezání dřeva, míchání betonu, recyklaci
zeminy a podobně.
Vyhodnocení vlivů provozu na hlukovou zátěž u okolní obytné zástavby je provedeno
v samostatné akustické studii, která je přílohou posuzované dokumentace. Výstavba
rychlostní komunikace R11 na hodnoceném úseku bude představovat významné
snížení dopravní zátěže na stávajících hlavních dopravních trasách v území. Silnice
I/37 a I/16, které v řešeném úseku procházejí v blízkosti obytné zástavby sídel Nový
Rokytník, Bojiště, Trutnov, Libeč, Zlatá Olešnice, Bernartice a Královec. V důsledku
snížení intenzit dopravy pak dojde i k poklesu akustické zátěže v blízkosti přilehlé
zástavby.
Po výstavbě projektované rychlostní silnice R11 dojde u zástavby podél stávajících
tras ke snížení hlukové zátěže dle dispozice objektů vůči silnici až o 19,1 dB. U domů,
které stojí bezprostředně u silnice, se budou hodnoty LAeq, 6-22 hod pohybovat mezi 62,3
– 71,8 dB (oproti původním 67,4 – 75,3 dB) a hodnoty LAeq, 22-6 hod mezi 50,0 – 64,1 dB
(oproti původním 62,3 – 71,8 dB).
Vlivem zprovoznění navrhované rychlostní silnice R11 dojde k výraznému snížení
hlukové zátěže na stávajících trasách. Na podlimitní hodnoty poklesne hluk ve většině
bodů jak v denní, tak zejména v noční době, který byl ve stavu před zprovozněním
nové komunikace nadlimitní ve všech obcích. Snížení této zátěže se bude týkat
zejména nejvíce zatížených budov, tj. domů stojících v těsné blízkosti stávající tras
silnic I/37 a I/16 a bude se v denní době pohybovat od 4,1 do 15,2 dB a v noci od 5,4
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do 19,1 dB. Nižší poklesy byly zaznamenány podél silnice I/37 mezi Stříteží a
Trutnovem a na území Trutnova, kde zůstane vyšší podíl místní dopravy na
komunikacích. Naopak významný pokles lze očekávat ve všech obcích podél silnice
I/16 mezi Trutnovem a státní hranicí, kde bude většina dopravy převedena na
navrhovanou rychlostní silnici R11.
V akustické studii byly dále vyhodnoceny oblasti, které by mohly být provozem na
navrhované rychlostní komunikaci R11 zasaženy hlukem z dopravy převyšujícím
hygienické limity (55, resp. 60 dB ve dne a 45, resp. 50 dB v noci). V případě jejich
překročení byla navržena taková opatření, aby byl po výstavbě R11 hygienický limit
ve všech bodech splněn. Celkem bylo podél základní varianty navrhované trasy R11
navrženo 6 protihlukových clon, jejichž přehled uvádí následující tabulka.

Obec

Trutnov - Poříčí

Zlatá Olešnice
Křenov
Lampertice

opatření
protihluková clona při jižním nájezdu na most při východní hraně
protihluková clona při jižním nájezdu na most při západní hraně
protihluková clona na mostě při východní hraně
protihluková clona na mostě při severní hraně
protihluková clona při západní hraně trasy
protihluková clona při západní hraně trasy
protihluková clona na mostě při severozápadní hraně
protihluková clona na mostě při jihovýchodní hraně

*

staničení
140 – 141
140 – 141
140 – 141
140 – 141
146 – 147
148 – 149
149 – 150
149 – 150

délka (m)
300
300
570
570
150
300
280
280

výška
3
3
2
2
3
2
2
2

*

Pozn.: krajní body staničení, mezi kterými jsou opatření navržena

Navržená opatření představují technická řešení, kterými lze dosáhnout v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb splnění platných
hygienických limitů dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Pokud nebude technicky
možné splnit limit 55/45 dB, budou objekty ochráněny na limit 60/50 dB a bude
zajištěno splnění limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb.
V nejkritičtějších místech je doporučeno splnit opatření dle kategorie II, tak aby byla
splněna maximální ochrana obyvatel před hlukem především v noční době. Při
umísťování nových staveb musí být splněny hygienické limity hluku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb tak, jak požaduje
současná platná legislativa (na základě předběžného projednání s Krajskou
hygienickou stanicí, jako kompetentního orgánu).
V zájmu vyšší ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a jako rezerva pro
případný další nárůst intenzit dopravy je snaha zajistit u chráněné zástavby hodnoty
akustického tlaku ve výši hygienického limitu 55 dB pro den a 45 dB pro noc, tj. limit s
korekcí + 5 dB. V případě překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 55/45 dB
byla navržena opatření tak, aby byl po výstavbě R11 limit ve všech bodech splněn.
Celkem bylo podél základní varianty navrhované trasy R11 navrženo 10
protihlukových clon. Přehled uvádí následující tabulka.
Obec
Nový Rokytník
Starý Rokytník
Trutnov - Poříčí
Zlatá Olešnice

opatření
protihluková clona při západní hraně trasy (krajní část)
protihluková clona při západní hraně trasy (střední část)
protihluková clona při východní hraně trasy (střední část)
protihluková clona při východní hraně trasy (krajní části)
nelze ochránit, zajištění ochrany vnitřního prostoru
protihluková clona při východní hraně trasy
protihluková clona při západní hraně trasy (krajní část)
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*

staničení
133 – 134
133 – 134
135 – 136
135 – 136
–
146 – 147
146 – 147

délka (m)
70
400
190
230
–
320
220

výška
2
3
3
2
–
3
2
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Obec
Křenov
Lampertice
Královec

opatření
protihluková clona při západní hraně trasy (střední část)
protihluková clona při západní hraně trasy
nelze ochránit, zajištění ochrany vnitřního prostoru
protihluková clona při západní hraně trasy v oblasti Dvorky
protihluková clona při východní hraně trasy v oblasti Dvorky
3 protihluk. clony podél hrany přikloněné ke Královci po obvodu obce

*

staničení
146 – 147
148 – 149
–
151 – 152
151 – 152
151 – 154

délka (m)
440
500
–
600
400
550

výška
3
3
–
3
3
3

*

Pozn.: krajní body staničení, mezi kterými jsou opatření navržena

Tato snaha je limitována možností proveditelnosti a finanční náročnosti protihlukových
opatření k zajištění tohoto cíle. V Trutnově (Poříčí) a Lamperticích bude zástavba
ochráněna na limit 60 dB ve dne a 50 dB v noci a bude zajištěno splnění limitu pro
chráněný vnitřní prostor stavby o hodnotě 40 dB ve dne a 30 dB v noci. Konkrétní
provedení protihlukových opatření bude dle dokumentace upřesněno v dalších
stupních PD.
Stanovisko zpracovatele posudku
Etapa výstavby
Hluk ze stavební činnosti v dokumentaci není komentován nijak podrobněji. Není
patrné, kde budou zařízení staveniště, není uveden předpokládaný počet nákladních
vozidel zajišťujících odvoz přebytečného materiálu ze stavby a dovoz materiálu na
stavbu z jednotlivých zařízení stavenišť. Nejsou popsány hlavní dopravní trasy.
Na základě výše uvedených skutečností jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného
zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi,
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví
• při přípravě POV navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem na obytnou zástavbu
• obyvatelé nejbližších domů budou v předstihu seznámeni s připravovanou stavbou, délkou
a charakterem jednotlivých etap výstavby
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby

Z dokumentace vyplývá, že součástí stavby je i budování tunelů. Z dokumentace není
zcela jasné, jakým způsobem bude realizována stavba tunelů – v dokumentaci se
objevuje jak zmínka o stavbě hloubených tunelů, tak i o ražbě tunelů. Není tedy ani
patrné, jakým způsobem případně vyhodnotit etapu výstavby tunelů ve vztahu
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k problematice hlukové zátěže. Pro další projektovou přípravu záměru je proto
formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru konkretizovat způsob výstavby tunelů v rámci
předkládaného záměru (ražené respektive hloubené tunely)
• v případě trhacích prací na stavbě tunelů budou respektovány stanovené velikosti náloží
respektujících seismickou bezpečnost nejbližší zástavby rodinných domů v okolí stavby i
bezpečnost a neporušenost konstrukcí souvisejících se stavbou tunelu
• plnění hygienických limitů vysokoenergetického impulsního hluku při stavbách tunelů
v případě jejich ražby v denní době bude ověřeno měřením; rozšíření trhacích prací i na
noční dobu bude možné připustit pouze na základě měření u nejbližších objektů obytné
zástavby při podání průkazu o plnění příslušného hygienického limitu pro noční dobu
• v rámci další projektové přípravy záměru v případě ražených tunelů vypracovat materiál
„Vstupní podmínky pro trhací práce při stavbě tunelů“, kde bude stanovena povolená
velikost náloží respektujících seismickou bezpečnost nejbližší chráněné zástavby, jakož i
bezpečnost a neporušenost konstrukcí souvisejících se stavbou tunelu
• v rámci další projektové přípravy záměru bude v případě varianty ražby tunelů vypracován
systém metodiky a měření kontroly účinků trhacích prací tak, aby bylo jednoznačně
stanoveno zatížení jednotlivých nejbližších objektů obytné zástavby; tato měření budou
tvořena komplexem metodik sledujících různé fyzikální veličiny, na jejichž základě se
posuzuje vliv trhacích prací na objekty a zařízení: měření seismických účinků trhacích prací,
pasportizace okolních objektů, deformometrické měření na trhlinách objektů, geodetickénivelační měření na objektech a akustická měření
• při případných povrchových odstřelech v hloubených úsecích je třeba vyloučit nadměrný
rozlet horniny do okolí, proto bude rozpojovaný blok překrýván tkaninou, sítí apod.

Etapa provozu
Dokumentace konstatuje, že výstavba rychlostní silnice bude představovat významné
snížení dopravní zátěže na stávajících silnicích I/37 a I/16, které v řešeném úseku
procházejí obytnou zástavbou katastrálních území: Nová Střítež, Starý Rokytník,
Bojiště u Trutnova, Trutnov, Poříčí u Trutnova, Voletiny, Libeč, Debrné, Zlatá
Olešnice, Bernartice, Vrchové, Královec. V důsledku snížení intenzit dopravy dojde
podél stávajících komunikací v chráněném prostoru přilehlé zástavby také k poklesu
akustické zátěže.
V chráněném venkovním prostoru staveb objektů podél navrhované rychlostní silnice
R11 bylo akustické zatížení vyhodnoceno z hlediska splnění hygienických limitů 60
dB/den a 50 dB/noc. V případě jejich překročení bylo v Opatření kat. I navrženo 6
protihlukových clon tak, aby hygienický limit byl splněn ve všech bodech. Jedná se o
protihlukové clony v obcích Zlatá Olešnice, Křenov, Lampertice a Trutnov - Poříčí o
výšce 2 - 3 m a délce od 150 — 570 m. V zájmu vyšší ochrany obyvatel před účinky
hluku a jako rezerva pro případný nárůst intenzit dopravy bylo v Opatřeních kat. II
navrženo 10 protihlukových clon v obcích Nový Rokytník, Starý Rokytník, Stará
Olešnice, Křenov a Královec o výšce 2 - 3 m a délce od 70 - 600 m. U objektů v
Trutnově - Poříčí a Lamperticích je navržena ochrana chráněného vnitřního prostoru
staveb, v této variantě bez návrhu ochrany chráněného venkovního prostoru staveb.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
• ve stupni dokumentace pro územní řízení zpracovat pro řešenou variantu podrobnou
akustickou studii v relevantním 3D prostředí včetně případných optimálních návrhů PHO
s prioritní ochranou venkovního chráněného prostoru; součástí akustické studie musí být
konkrétní návrh protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu nepřekročí u
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chráněných objektů hygienické limity pro denní, respektive noční dobu dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; výchozím
podkladem bude hluková studie vypracovaná v rámci dokumentace EIA firmou ATEM s.r.o.
v říjnu 2009
• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované akustické studie respektive
individuálními protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn bude
upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy a
konkretizaci jednotlivých výpočtových oblastí
• v rámci další projektové přípravy upřesnit volbu materiálu pro výstavbu protihlukových stěn;
všude tam, kde to bude možné, preferovat vyloučení čirých materiálů pro minimalizaci rizika
střetů s ptáky; rozhodující však vždy musí být funkčnost materiálu pro dosažení plnění
požadovaných hygienických limitů
• v rámci vypracování podrobné akustické studie konzultovat každou výpočtovou oblast s
příslušnými obcemi jak z hlediska koncepce navrhovaných forem protihlukových ochran, tak
i pro podchycení všech hygienicky významných objektů, které by v každé výpočtové oblasti
měly být řešeny, a to včetně případných rekreačních objektů vybudovaných na základě
řádného stavebního povolení
• pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit odpovídajícími výsledky kontrolního
měření u vybraných výpočtových bodů

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Dokumentace konstatuje, že trasa rychlostní silnice kříží v zájmovém území hlavní i
drobné vodní toky. Některé z těchto větších toků budou využity jako recipienty pro
odvodnění vod, které dopadnou ve formě srážek na povrch silnice. Přesný popis
systému odvodnění včetně upřesnění množství odpadní vody odváděné do
jednotlivých recipientů bude dle dokumentace proveden v dalším stupni PD.
Dokumentace dále konstatuje, že odváděné dešťové vody mohou být znečištěny
ropnými látkami a proto je nutné řešit taková opatření, která zabrání, v případě
havarijních stavů, kontaminaci dotčených vodních toků. Tato opatření budou v rámci
systému odvodnění silnice podrobně řešena dle dokumentace v dalším stupni PD.
Všechny vodní toky budou dle dokumentace převedeny pod mostními objekty.
Z hlediska potenciálního ohrožení povrchových a následně i podzemních vod patří
mezi nejzranitelnější body místa křížení tělesa rychlostní silnice s povrchovými toky.
Zde fluviální sedimenty vyvinuté podél povrchových toků představují horninové
prostředí s průlinovou propustností, kde je právě riziko zranitelnosti velmi vysoké.
V rámci projektu a
výstavby mostních objektů je nutné dle dokumentace
minimalizovat zásah mostních pilířů do vlastních vodních toků a v co největší možné
míře zachovávat přirozený charakter vodního toku. Jediný vodní tok, který bude
překládán, je na konci trasy v km 152,25 Černý potok. Je přeložen tak, aby křížil
těleso rychlostní silnice kolmým mostem o délce 15 m. Délka přeložky je 260 m.
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Dokumentace dále konstatuje, že zpevněná plocha rychlostní silnice představuje
zvýšené riziko pro urychlené odtoky vod při přívalových deštích. Pro základní
zhodnocení vlivů je ověřen základní parametr: poměr plochy odvodňované vozovky k
ploše celého povodí daného recipientu nad rychlostní silnicí. Tento poměr je dle
dokumentace výrazně vyšší ve prospěch vodního toku. Podle tohoto parametru je
možné si vytvořit orientační představu, jaký podíl na povodňové vlně by mohla
rychlostní silnice mít. Technická opatření pro odvedení přívalových vod budou
součástí vodohospodářského projektu odvodnění, který bude zpracován v dalším
stupni PD.
Srážková voda z povrchu zpevněných ploch koruny silnice i nezpevněných ploch
nebude nikde volně rozplavována po terénu. Příkopy a kanalizací bude svedena do
sedimentační nádrže a po vyčištění odvedena do recipientu.
V místech přechodu povrchových toků tělesem rychlostní silnice je nutno dbát na
permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla, zábradlí, betonové
ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.), které by mohly
zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku, jež má vůči
vstupu případného kontaminantu nulový stupeň přírodní ochrany.
Obdobně je nutno dbát na funkčnost a dobrý technický stav nepropustných silničních
příkopů, dešťové kanalizace, LAPOLů, a DUN v místech, kde rychlostní silnice
prochází nebo se přibližuje OPVZ I. a II. stupně ochrany. Lze doporučit pravidelné
kontroly a údržbu těchto technických zařízení.
Dokumentace dále konstatuje, že největší vliv na jakost vody ve vodotečích, které jsou
v zájmovém území, bude mít odtékající srážková voda ze zpevněného povrchu silnice.
Tato voda je kontaminována látkami, které souvisejí s provozem a údržbou vozovky.
Nejvíce se uplatňuje vliv chemické údržby v zimním období, tj. vliv od posypové soli,
resp. od chloridů v ní obsažených. Koncentrace chloridů v srážkové odtékající vodě
závisí na době trvání a na intenzitě sněhových srážek, na dopravním zatížení a na
způsobu údržby vozovky. Pro zajištění ochrany povrchových i podzemních vod od
proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniové stavby je potřeba zajistit následující
opatření. Stavba bude vybavena havarijními a retenčními nádržemi.
V období výstavby bude věnována zvýšená pozornost nakládání se znečišťujícími
látkami v prostoru zařízení staveniště a přímo v prostoru výstavby. Z tohoto důvodu
bude zpracován Provozní a Havarijní řád a stavební firma bude mít k dispozici
preventivní a havarijní prostředky pro nakládání s ropnými látkami. Odstavné plochy
pro stavební stroje budou zabezpečeny zpevněnou plochou nebo záchytnými
nádobami s vhodným sorbentem. V zařízení staveniště bude k dispozici mobilní
olejová havarijní souprava, která obsahuje sorpční rohože, polštáře, sorbent apod.
Veškerá údržba bude prováděna mimo plochu zařízení staveniště. Nebudou zde
skladovány pohonné hmoty. Při stavbě dojde k částečnému obnažení půdního a
horninového profilu a tím může dojít k částečnému odnosu půdních částic do
přilehlých vodotečí. Při dodržování provozního řádu a technologické kázně a
při normálních srážkových poměrech nebude tento vliv významný pro kvalitu
povrchových vod. Nebezpečí erozního odnosu velkého množství půdních částic a
významné zakalení vodotečí hrozí v případě přívalových srážek.
V místech případných přechodů přes meliorační systémy bude nezbytné provést
taková technická opatření, aby byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce.
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Jejich případným narušením může totiž dojít ke značným změnám v hydrologickém
režimu na dotčených pozemcích.
Dokumentace dále uvádí, že vlivem solení vozovky v průběhu zimní údržby dojde k
určitému zvýšení koncentrace chloridů ve vodních tocích. Přímé zhodnocení míry
ovlivnění povrchových vod chloridy není v tomto stupni PD možné provést. Závisí i na
řadě náhodných jevů, jako je povětrnostní situace a dávky posypových solí. Výpočet
je proveden bilanční (směšovací) metodou a vychází z řady předpokladů. Tato
problematika je řešena v části B.III Údaje o výstupech, v kapitole B.III.2.3 Vliv
chemického posypu v zimním období v rámci posuzované dokumentace.
Dokumentace dále konstatuje, že kvantitativní ohrožení je dáno umělými zásahy do
přírodního režimu tvorby, oběhu a regenerace zásob podzemních vod, jejichž
následkem může být i snížení infiltrace, omezení nebo rozptýlení oběhu podzemní
vody, narušení lokálních artézkých stropů a pod. V případě dálnice je doporučeno
zejména operativní zasakování srážkové vody, soustředěné do sběrné soustavy,
která by měla, po odsazení škodlivin spláchnutých z úkapů a vymytých z výfukových
plynů, být zpětně zasakována do mělké zvodně v aluviálních nivách. Vzhledem
k průměrným ročním teplotám i k maximálním teplotám v exponovaným měsících, jsou
ztráty, vzniklé transpirací (odpařováním z povrchu vozovky a okolních svahů)
v průběhu trasy, podprůměrné.
V místech, kde hluboké zářezy přetnou několik nad sebou ležících dílčích zvodní,
může dojít k urychlení koloběhu podzemní vody a zvýšeným přítokům do drenážních
systémů. Naopak utěsněné tunely mohou přetnout průběh jednotlivých dílčích
kolektorů a vyvolávat hromadění podzemní vody nad tubusem tunelu proti směru
proudění podzemní vody.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na povrchové a podzemní vody je vypracováno na poněkud obecnější úrovni bez
konkretizace a odůvodnění navrhovaných doporučení, bez podrobnějšího popisu
stavebních objektů ovlivňujících případně kvantitativně a kvalitativně povrchové a
podzemní vody.
Pro etapu výstavby nejsou nijak podrobněji komentovány požadavky pro minimalizaci
rizik v etapě výstavby, nejsou podrobněji komentovány vlivy na podzemní vody při
realizaci zářezů a tunelů v rámci stavby rychlostní silnice R11. Není patrné, zda-li
realizace tunelů bude znamenat trvalý odvod tunelových vod, způsoby nakládání
s těmito vodami ani končené recipienty pro případné odvádění vod z tunelů.
Současně není patrné, zda-li realizace záměru může kvantitativně nebo kvalitativně
ovlivnit individuální zdroje vody v dosahu realizace navrhované rychlostní komunikace.
Proto jsou pro další projektovou přípravu záměru formulována následující doporučení:
• součástí další projektové přípravy záměru bude provedení hydrogeologického průzkumu
jehož součástí bude i výběr a případně doplnění indikačních vrtů k zjištění podkladů o
kvalitě podzemních vod v okolí vybrané trasy rychlostní komunikace, na základě
hydrogeologického průzkumu budou taktéž konkretizována opatření na ochranu proudění
odpadních vod jak pro etapu výstavby, a tak i při provozu
• součástí další projektové přípravy záměru bude podrobný inženýrsko-geologický a
geotechnický průzkum

48

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko
• prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního prostředí
či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických poměrů, odvod drenážních
vod z tunelů ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody v okolí tunelů a v rámci
další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících s ovlivněním režimu podzemních
vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelového tubusu
• pro vybranou variantu bude provedena pasportizace stávajících podzemních vrtů a studní ve
vzdálenosti 200 m od trasy stavby pro vyhodnocení možných vlivů stavby na tyto objekty, a
to jak z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody (v místech zářezů stavby do
původního terénu, při stavbě tunelů), tak z hlediska možného ovlivnění její kvality
• součástí další projektové přípravy bude vypracování návrhu monitoringu kvality vybraných
profilů - hladin i kvality podzemní vody ve vybraných vrtech nebo studnách (zejména s
ohledem na zabezpečení ochranných pásem)
• součástí podrobného hydrogeologického průzkumu v rámci další projektové přípravy budou
i konkrétní návrhy všech kompenzačních opatření za případnou ztrátu vody v potenciálně
ovlivnitelných individuálních vodních zdrojích
• v rámci další projektové přípravy záměru specifikovat místa profilů vyústění odtékajících
srážkových vod z jednotlivých úseků rychlostní komunikace
• v celém úseku průchodu ochranným pásmem vodních zdrojů bude nezbytné realizovat
odvedení dešťových vod z povrchu vozovky nepropustným odvodněním (nepropustné
žlaby, vodotěsné kanalizace)
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit jak stanoviska správce vodního toku, tak správců všech zařízení,
kam budou případně zaústěny dešťové kanalizace
• v dalším stupni PD musí být v rámci vodohospodářského řešení upřesněn výpočet chloridů
ve výsledných recipientech a to na základě upřesněného odvodnění; výpočet musí být
porovnán s limitní hodnotou dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, př. č. 3.
• po zaměření varianty v dalším stupni technické PD dále upřesnit způsob odvádění
dešťových vod z komunikace a způsob čištění přes sedimentační nádrže před odtokem do
vodoteče ve formě vodohospodářský projektu, který bude konzultován s příslušným
orgánem životního prostředí
• v rámci vodohospodářského projektu trasy bude navržen monitoring účinnosti zneškodnění
úkapů v povrchových prvcích (sběrných jímkách) a vypracovány havarijní řády pro
zneškodnění případných havarijních úniků škodlivin
• minimalizace dopadů při běžném silničním provozu i při případných haváriích bude
dosažena odvodněním vozovky přes dešťové usazovací nádrže (DUN) s technickým
zabezpečením (oddělení s nornými stěnami, příp. sorpční filtry) pro záchyt plovoucích látek
(zejm. ropné látky - NEL) a usaditelných látek (nerozpuštěné látky) smývaných z povrchů
vozovek, při případných drobných úkapech ropných látek v důsledku běžného provozu i
případných haváriích; instalace norných stěn a DUN je doporučeno realizovat zejména v
úsecích dotýkajících se zájmových území ochranných pásem vodních zdrojů a úseků ÚSES;
sedimentační nádrže je možno v případě potřeby doplnit o filtrační stupeň, pokud tak
stanoví příslušný vodoprávní úřad
• v dlouhých úsecích podélných odvodňovacích příkopů komunikací budou instalovány
stabilní norné stěny (separace lehkých kapalin a usaditelných látek), které umožní rozdělit
odvodňované úseky na kratší části a tak operativněji řešit případné havarijní situace úniku
znečisťujících látek přepravovaných dopravními prostředky
• v rámci projektu a výstavby mostních objektů je nutné minimalizovat zásah mostních pilířů
do vlastních vodních toků a v co největší možné míře zachovávat přirozený charakter
vodního toku; jediný vodní tok, který bude překládán je na konci trasy v km 152,25 Černý
potok
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• projekt úpravy koryta i břehů Černého potoka zpracovat ve spolupráci s hydrobiologem tak,
aby zůstala zachována nejen kapacita koryta, ale také přirozený charakter toku, což umožní
rychlejší obnovu biologické funkce toku a zachování kvality vody v toku
• nové trativody pro odvedení vod do recipientu budou navrženy a realizovány v souladu s
požadavky na ekologickou úpravu vodních toků a jejich začlenění do krajiny
• z důvodu prevence ovlivnění kvality vody v tocích uplatnit zesílená svodidla na všech
mostech a úsecích křížení vodních toků včetně drobných vodotečí
• vyloučit zásahy do pramenišť (možné potenciální zdroje vody, ochrana před jejich
znečištěním); rovněž zářezy komunikace do horninového podloží řešit s ohledem na ochranu
podzemních vod před znečištěním a na omezení zásadních změn stávajícího hydrického
režimu v navazujících přírodních biotopech

V další fázi projektové přípravy bude nutné zpřesnit množství odpadních vod z tunelů,
a to včetně sezónních vlivů, navrhnout a projednat podmínky úpravy vod při realizaci a
v provozu a dořešit odvod vod k zaústění do povrchových vod, včetně případných
úprav dotčené vodoteče. V doporučeních předkládané dokumentace je proto
formulováno následující opatření:
• v další fázi projektové přípravy zpřesnit množství odpadních vod z tunelů, a to včetně
sezónních vlivů, navrhnout a projednat podmínky úpravy vod při realizaci a v provozu a
dořešit odvod vod k zaústění do povrchových vod, včetně případných úprav dotčené
vodoteče
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém řešení odvádění srážkových vod
doložit stanoviska správce vodních toků, do kterých bude svedena průsaková a srážková
voda

U tunelů musí být v každém případě realizována úprava vod, a to především
z hlediska úpravy koncentrace nerozpustných látek a ropných látek, příp. dalších
škodlivin, které připadají při ražbě tunelů v úvahu. Mělo by se jednat o mobilní
zařízení, která nadále již nebudou využívána v trvalém provozu.
U realizovaných tunelů bude voda odváděna z ostění konstrukce tunelu, kde nelze
reálně předpokládat kontaminaci vod.
Volba zařízení a výstupní parametry čistícího zařízení budou předmětem další
projektové přípravy a jednání s dotčenými orgány státní správy. V tomto smyslu je
formulováno i následující doporučení dokumentace:
• při realizaci výstavby tunelu, musí být součástí realizace také úprava vod, a to především
z hlediska úpravy koncentrace nerozpustných látek a ropných látek, případně dalších
škodlivin, které připadají v úvahu při ražbě tunelů; volba zařízení a výstupní parametry
čistícího zařízení budou předmětem další projektové přípravy a jednání s dotčenými orgány
státní správy

Z popisné části dokumentace vyplývá, že záměr z hlediska výstavby je v kontaktu
s vodními toky. Veškeré stavební práce spojené s výstavbou vyžadují vytvoření
nezbytných ploch zařízení stavenišť. Z hlediska ochrany vodních zdrojů bude
nezbytné zajistit nutné manipulační plochy způsobem, minimalizujícím riziko ohrožení
vod. Předkládaným posudkem jsou prezentována následující doporučení v kombinaci
s doporučeními prezentovanými posuzovanou dokumentací:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku
látek závadných vodám pro období výstavby“ který bude zpracován v souladu se zákonem
o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu
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•

pro stavbu bude vypracován a
příslušnému orgánu státní správy
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

plán organizace výstavby bude zohledňovat inundační území a možnost vzniku
povodňových situací; zejména zajištění stavby a areálů stavebních dvorů, skladišť a
mezideponií bude třeba zabezpečit pro případ povodňových situací

•

na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v blízkosti vodních toků odváženy

•

na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

na staveništi nebudou prováděny žádné opravy stavebních strojů nebo dopravní techniky
ani nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní apod.) s výjimkou
běžné denní údržby

•

při pracích v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené opatrnosti a omezit
časový a plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění toku těmito zásahy a
potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno

•

před zahájením zemních prací na stavbě komunikace je nutno vyhloubit záchytné příkopy;
během zemních prací je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která by mohla
nastat v důsledku nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně nevhodným
vyrovnáváním nerovností terénu; k tomu je třeba vytvořit taková technická opatření, jejichž
cílem je neškodné odvedení soustředěného povrchového odtoku srážkových vod

•

v rámci výstavby je nutno eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy; jako
prostředek protierozní ochrany je nutné okamžitě po provedení zářezu a násypu vysadit a
odpovídajícím způsobem zajistit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice

•

terénní práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k vytvoření drah soustředěného odtoku
dešťových vod

předložen

Lze předpokládat, že v etapě výstavby je možné očekávat potenciálně kontaminované
srážkové vody z prostoru stavebních dvorů a splaškové odpadní vody v areálech
stavebních firem. Z hlediska likvidace těchto odpadních vod je navrženo respektování
následujících opatření:
• zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC
• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit usazovací
nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV
• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
• v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či
vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
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• veškeré srážkové vody vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na
zařízeních stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat limity stanovené kanalizačním
řádem

Z dokumentace vyplývá, že stavba prochází nebo je v kontaktu s několika ochrannými
pásmy vodních zdrojů (OPVZ). V místech, kde trasa rychlostní komunikace prochází
nebo je v kontaktu s těmito OPVZ bude nezbytné věnovat zvýšenou pozornost
navrhovanému řešení stavby ve vztahu k podmínkám stanovených ochranných
pásem. V tomto smyslu je pro další projektovou přípravu záměru formulováno
následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru konfrontovat podmínky stanovených ochranných
pásem s navrhovaným řešením včetně odborného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 vodního zákona

Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích v současné době při zimním
posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na 1 m2, za jedno zimní
období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2. Většinou se používají
posypové soli z dolu Klodawa s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem
těžkých kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že ve vztahu ke znečištění vodních toků chloridy
je třeba přihlížet k příloze č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007
Sb. – Imisní standardy – ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových
vod, kde je uveden imisní standard pro chloridy 250 mg/l (50 mg/l u předpokládaných
zdrojů pitné vody).
Na základě uvedené skutečnosti je pro další projektovou přípravu formulováno
následující doporučení:
•

pro zimní údržbu zejména v ochranných pásmech vodních zdrojů používat soli
s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání vodných roztoků solí pro
minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice

•

pro celou posuzovanou trasu rychlostní silnice R11, stavba 1109 bude zpracován havarijní
plán (havarijní plány úseků) za účelem okamžitého ochranného a nápravného zásahu; bude
zpracován havarijní plán pro opatření při dopravních nehodách, při nichž je nebezpečí
úniku znečišťujících látek

•

v rámci pravidelné údržby rychlostní silnice v místech přechodu povrchových toků tělesem
rychlostní silnice dbát na permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla,
zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.),
které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku

•

v rámci pravidelné údržby rychlostní silnice dbát na funkčnost a dobrý technický stav
nepropustných silničních příkopů, dešťové kanalizace, LAPOLů, a DUN v místech, kde
rychlostní silnice prochází nebo se přibližuje OPVZ I. a II. stupně ochrany

D.I.5 Vlivy na půdu

Dokumentace konstatuje, že v souvislosti s realizací záměru dojde k záboru
zemědělské a lesní půdy. Na základě současných podkladových materiálů bude
v další fázi projektové přípravy proveden orientační odhad záborů. který bude dále
upřesňován v další fázi PD.
Zábor lesní půdy je dle dokumentace minimalizován těmito skutečnostmi:

52

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko

-

tam, kde musí rychlostní silnice překonat lesní komplex, je trasována tak, aby ho
přecházela v nejužším místě
souvislejší lesní komplex Poříčský hřbet zčásti překonává tunelem Poříčí o délce 510 m
pro variantu A a délce 400 m pro variantu A1
ve střední části trasy podél Mrtvého jezera vede trasa okrajem lesa a na západní straně
směrem do lesa je zábor minimalizován zúžením tělesa zářezu pomocí zdí.

Dále dokumentace konstatuje, že v dalším stupni PD po přesnějším zaměření terénu
je třeba trasu optimalizovat tak, aby pokud vede po okraji lesa byl zábor lesní půdy
minimalizován. Po podrobnějším terénním šetření je třeba dle dokumentace také
snížit průchody roztroušenými lesními remízky v krajině.
Zábory půd jsou dle dokumentace nejvážnějším (kvantitativním) negativním faktorem
v důsledku liniových staveb. Proto je třeba upřednostnit takové řešení, které má
nejmenší dopady na zábor ekologicky a produkčně hodnotných půd.
Dokumentace konstatuje, že polygonální GIS analýzou bylo provedeno vyhodnocení
zastoupení tříd ochrany ZPF na plánované trase, které je uvedeno v tab. 75
posuzované dokumentace.
Z hlediska kontaminace půd dokumentace konstatuje, že aktivní varianta A a
podvarianta A1 se liší v riziku kontaminace okolí, tj. zemědělské, lesní i ostatní půdy.
Kontaminována může být i podzemní voda. Podvarianta A1 prochází v úseku od km
137,93 - do km 138,20 přes okraj zrekultivované skládky tuhého komunálního odpadu
Kryblice I. Zasahuje do tělesa skládky v místě patní hráze. Ta plní funkci stabilizace
původního svahu skládky a uzavírá těleso skládky tak, aby nedocházelo ke
kontaminaci okolí. V tomto místě je navržen vjezd do tunelu Poříčí. Došlo by k
narušení nepropustné folii s položeným potrubím pro odvod skládkového plynu s jeho
následným čištěním přes koksokompostový filtr.
Dokumentace dále konstatuje, že realizací hodnocené stavby dojde ke změně
topografie v bezprostředním okolí tělesa rychlostní silnice. V území vznikne liniový
antropogenní prvek, který bude nejvýraznější v místech vysokých násypů, hlubokých
zářezů a mostních objektů. Vlivy na stabilitu a erozi půdy mohou být nejvýznamnější v
úsecích budovaných v prudkých svazích a v hlubokých zářezech. Budování násypů
na svazích překračovaných terénních sníženin a údolí, stejně jako v nivách vodních
toků, musí respektovat konkrétní lokální geologické a hydrogeologické podmínky.
Rovněž realizace zářezů musí vycházet z podrobné znalosti geologické struktury v
dotčených lokalitách.
Na základě vyhodnocení záborů stavby dotýkajících se pozemků určených k plnění
funkcí lesa, zhodnocení výše uvedených skutečností a praktických zkušeností z již
provedených a provozovaných liniových staveb je možno konstatovat a dovodit, že
vliv stavby na stabilitu okolních porostů nebude negativní a v některých případech
může mít i pozitivní dopady (rozčlenění a zpřístupnění lesních komplexů).
Dokumentace dále konstatuje, že v dalším stupni PD budou přeloženy a upraveny
všechny trasou dotčené lesní cesty tak, aby nebyl narušen zavedený systém místní
lesní dopravní sítě, aby byl zajištěn přístup pro dopravu těženého dřeva, ale i
z důvodů požární ochrany lesa.
Dle dokumentace lze předpokládat, že pozemky dočasně odňaté z plnění funkcí lesa,
budou po ukončení výstavby opět zalesněny za dodržení pravidel obnovy lesa
stanovených pro tyto přírodní lesní oblasti. Jedná se zejména o následující aspekty:
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-

dodržení cílové druhové skladby v závislosti na hospodářském souboru
pokud je to možné, pak preference přirozené obnovy
použití ruční přípravy půdy při umělé obnově lesa
jamková sadba s nepravidelným sponem

Ve vztahu k PUPFL dokumentace konstatuje, že zábor lesní půdy je minimalizován
těmito skutečnostmi:
-

tam, kde musí rychlostní silnice překonat lesní komplex, je trasována tak, aby ho
přecházela v nejužším místě
souvislejší lesní komplex Poříčský hřbet zčásti překonává tunelem Poříčí o délce
510 m pro variantu A a délce 400 m pro variantu A1
ve střední části trasy podél Mrtvého jezera vede trasa okrajem lesa a na západní
straně směrem do lesa je zábor minimalizován zúžením tělesa zářezu pomocí zdí.

Ve vztahu ke kontaminaci půd lze za nejpodstatnější považovat informaci, že aktivní
varianta A a podvarianta A1 se liší v riziku kontaminace okolí, tj. zemědělské, lesní i
ostatní půdy. Kontaminována může být i podzemní voda. Podvarianta A1 prochází v
úseku od km 137,93 - do km 138,20 přes okraj zrekultivované skládky tuhého
komunálního odpadu Kryblice I. Zasahuje do tělesa skládky v místě patní hráze. Ta
plní funkci stabilizace původního svahu skládky a uzavírá těleso skládky tak, aby
nedocházelo ke kontaminaci okolí. V tomto místě je navržen vjezd do tunelu Poříčí.
Došlo by k narušení nepropustné folii s položeným potrubím pro odvod skládkového
plynu s jeho následným čištěním přes koksokompostový filtr.
Na základě provedeného hodnocení je celkový vliv na půdy dle dokumentace
přijatelný. Hlavní vliv výstavby rychlostní silnice R11 na půdy spočívá v rozsahu
záboru kvalitní zemědělské a lesní půdy. Aktivní varianta vedení rychlostní silnice
žádným způsobem významně neovlivňuje žádný faktor, který by vedl ke zhoršení
současného stavu lesních porostů. Přesný rozsah záborů bude upřesněn v
záborovém elaborátu.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Vlivy na ZPF
Ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na zábor ZPF lze konstatovat,
že jsou dokladovány pouze předběžné celkové nároky na ZPF, není k patrné
vyhodnocení nutných trvalých záborů dle jednotlivých dotčených parcel, ploch a
BPEJ.
Posuzovaná dokumentace podává pouze sumární přehled o předpokládaných
nárocích na trvalý zábor ZPF respektive PUPFL. V kapitole není specifikován
detailnější rozsah dočasného záboru ZPF respektive PUPFL. Uvedené tabulky na str.
48 kromě rozdílných údajů o záborech ZPF, PUPFL a nároků na ostatní plochy neřeší
zábory dle k.ú. Obdobně ani tabulka na str. 84 posuzované dokumentace ne zcela
koresponduje s údaji uváděnými v tabulkách na str. 48 – minimálně jsou v tabulce na
str. 84 uvedeny jiné údaje o nárocích na PUPFL než v tabulkách na str. 48
dokumentace: Provedeme-li dále součet pozemků v kategorii ZPF uvedený dle
sloupce BPEJ v tabulce na str. 84, opět vycházejí jiné celkové zábory ZPF než
v tabulkách uvedených na str. 48 dokumentace (součet ploch záborů ve variantě A
87,297 ha oproti 92,369 ha a součet ploch záborů v podvariantě A1 85,548 ha oproti
uváděným 90,622 ha v tabulce 38 na straně 84 dokumentace).
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Nároky na dočasný zábor ZPF nejsou specifikovány vůbec.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy ve kterém bude upřesněn trvalý zábor ZPF
• zpracovat výpočet náhrad škod na lesních a zemědělských pozemcích a určit výši poplatku
za trvalé a dočasné odnětí dotčených pozemků určených k plnění dané funkce
• během výstavby i provozu rychlostní silnice R11, stavba 1109 bude zajištěn přístup na
zemědělské pozemky (doporučuje se proto zpracování projektu jednoduchých pozemkových
úprav tak, aby v důsledku realizace stavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo
nepřístupné pozemky)
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany ZPF,
vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch
v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového plánu
• o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím,
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol –
přehledný pracovní deník, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin a který bude k dispozici
pro kontrolní orgány ochrany ZPF
• v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejímu
znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování; deponie řešit mimo VKP a
kosterní prvky ekologické stability krajiny

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude vyžadovat také dočasný zábor ZPF, který
není dosud ve vypracovaných projektových podkladech bilancován, je v rámci
předkládané Dokumentace formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF

V rámci stavby nelze vyloučit v trase rychlostní komunikace meliorační systémy. Je
nezbytné, aby stavbou nebyla ohrožena jejich funkčnost. Proto je v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu formulováno následující doporučení:
• v místech případných přechodů přes meliorační systémy bude nezbytné provést taková
technická opatření, aby byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce a nedošlo ke
změnám v hydrologickém režimu na dotčených pozemcích

Vlivy na PUPFL
S ohledem na okolnost zásahu do lesních porostů je nutno konstatovat jen obecnou
úroveň zpracovaných podkladů.
Je potřebné dále konstatovat, že není vylišeno, zda jde o zábory okrajů porostů nebo
porostních skupin umístěných v jádrových částech porostů, zda jde o nové průklesty či
jen o rozšíření stávajících komunikací nebo úpravy křižovatek (odpovídá charakteru
posuzovaného záměru). Poněvadž dle dokumentace zatím není např. rozhodnuto o
způsobech výstavby tunelu pod poříčským hřbetem (hloubený či ražený), nelze rovněž
stanovit, zda zábory na str. 164 jsou průmětem profilu hloubeného tunelu (tedy včetně
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kompletního odlesnění v profilu) či raženého (jen předpolí), nebo jen prostým
půdorysným průmětem délky a šířky tunelu bez rozlišení.
Ze závěrů zjišťovacího řízení vzešel požadavek na zachování cest v lokalitách: Černá
leč - pod mostem v km 134,23 a v lokalitě Naučná stezka 1866 - pod mostem v km
134,52. a zpřístupnění lesů v lokalitě Terasy (Zlatá Olešnice, por. 33 D), které budou
výstavbou komunikace odříznuty od přístupu. Tento aspekt není v dokumentaci nijak
komentován s výjimkou převzetí výše uvedeného doporučení do návrhu stanoviska.
Pro další projektovou přípravu záměru je doporučeno respektování následujících
doporučení :
• v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah reálných záborů PUPFL na základě
přesného zaměření rychlostní silnice; trasu optimalizovat tak, aby pokud vede po okraji lesa
byl zábor lesní půdy minimalizován; po podrobnějším terénním šetření je třeba také snížit
průchody roztroušenými lesními remízky v krajině; součástí této specifikace bude rovněž
rozhodnutí o charakteru výstavby tunelu pod Poříčským hřbetem z hlediska záborů PUPFL
• v dalším stupni PD budou přeloženy a upraveny všechny trasou dotčené lesní cesty tak, aby
nebyl narušen zavedený systém místní lesní dopravní sítě, aby byl zajištěn přístup pro
dopravu těženého dřeva, ale i z důvodů požární ochrany lesa
• v rámci další projektové přípravy záměru řešit zachování cest v lokalitách Černá leč - pod
mostem v km 134,23 a v lokalitě Naučná stezka 1866 - pod mostem v km 134,52, jakož i
zpřístupnění lesů v lokalitě Terasy (Zlatá Olešnice, por. 33 D), které budou výstavbou
komunikace odříznuty od přístupu
• v dalším stupni PD musí být vypracován návrh na rekultivaci pozemků určených k plnění
funkce lesa po době jejich dočasného odnětí či omezení za dodržení pravidel obnovy lesa
stanovených pro tyto přírodní lesní oblasti:
§
§
§
§

dodržení cílové druhové skladby v závislosti na hospodářském souboru
pokud je to možné, pak preference přirozené obnovy
použití ruční přípravy půdy při umělé obnově lesa
jamková sadba s nepravidelným sponem

•

minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúžením manipulačních pásů,
potřebných pro výstavbu komunikace

•

zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených
lesních porostech

•

projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích
vegetačního klidu na základě přesného zaměření nezbytného rozsahu odlesnění v terénu

• lesní porosty a pozemky vyloučit z řešení mezideponií skrývaných zemin

Z textu dokumentace nelze jednoznačně vyvodit, zda-li stavba zasahuje či nikoliv do
ochranného pásma lesa; proto pro další projektovou přípravu záměru je formulováno
následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy specifikovat případné zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn
• v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor
pozemků určených pro plnění funkce lesa; v rámci kompenzačních opatření preferovat
především využití prostorů navrhovaných skladebných prvků ÚSES, především v ekologicky
oslabených krajinných prostorech; konzultovat toto potenciální využití především s orgány
ochrany přírody
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedeno v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit.
Doporučení pro etapu výstavby jsou uvedena v následujících bodech:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání s vytěženou zeminou postupovat podle §
2 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 154/2010 Sb. s účinností
dne 1.7.2010)

•

v případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů či
stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak, aby ani krátkodobě
nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; každá taková skutečnost, kdy bude
nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným institucím dle havarijního
plánu

•

nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba

•

prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do
vodotěsného kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště

•

ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady
o způsobu jejich využití, resp. odstranění

Kontaminace půd
Jak vyplývá z dokumentace, při vedení trasy rychlostní komunikace v podvariantě A1
prochází tato v úseku od km 137,93 - do km 138,20 přes okraj zrekultivované skládky
tuhého komunálního odpadu Kryblice I. Zasahuje do tělesa skládky v místě patní
hráze. Ta plní funkci stabilizace původního svahu skládky a uzavírá těleso skládky tak,
aby nedocházelo ke kontaminaci okolí. V tomto místě je navržen vjezd do tunelu
Poříčí. Technické řešení vedení trasy rychlostní komunikace v této variantě ani řešení
v prostoru rekultivované skládky dokumentace nepodává. Protože z hlediska
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí nebyl zaznamenán žádný jiný významný negativní vliv, který by
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vylučoval vedení rychlostní komunikace ve variantě A respektive podvariantě
A1, zastává zpracovatelský tým posudku názor že pro další projektovou
přípravu bude nadále již sledováno vedení rychlostní komunikace R11, stavba
1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko ve variantě A. V tomto smyslu je také
formulován návrh stanoviska příslušnému úřadu.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že
výstavba rychlostní silnice R11, stavba 1109, nepředstavuje z hlediska ohrožení
horninového prostředí a přírodních zdrojů závažný negativní vliv. Z hlediska
svahových deformací se ve střední části území nacházejí potenciální sesuvy. Přechod
přes ně je možný, technicky proveditelný. Trasa zasahuje do prognózní schválené
plochy černého uhlí, která je plošně rozlehlá a její hranice budou muset být, v případě
realizace záměru, legislativně upraveny. Vzhledem k probíhajícímu a perspektivnímu
útlumu těžby černého uhlí a ostatních surovin nejsou střety hodnoceny jako kritické.
Dle dokumentace nepříjemným faktem je značné tektonické porušení hornin, což
může ztížit ražbu tunelů v trase.
V trase je doporučeno provedení podrobného komplexního geologického průzkumu
pro aktualizaci a upřesnění geologických, hydrogeologických a inženýrsko
geologických poměrů a to se zaměřením na: zjištění průkazných geotechnických
parametrů zastižených geologických vrstev, režim podzemních vod (hloubku a
kolísání hladin), chemismus podzemních vod včetně indikace přítomnosti agresivních
složek pro stavební účely dle platných norem ČSN a na ovlivnění jakosti podzemních
a povrchových vod.
Z dokumentace je dále patrné, že cca ve vzdálenosti 210 m od trasy rychlostní
komunikace se nachází prostor staré ekologické zátěže KARA Trutnov, a.s. (v
dokumentaci označená jako riziko č. 3). Dle mapové přílohy „Problémová situace" je
prostor rizika č. 3 zakreslen i v místě vedení trasy silnice. Dále z dokumentace
vyplývá, že cca ve vzdálenosti 400 m od trasy se nachází stará ekologická zátěž
Benzina a.s. DSPHM. Navrhovaná trasa rychlostní komunikace je taktéž v kontaktu
s průmyslovou zónou Trutnov Poříčí a s železniční zastávkou Trutnov – Poříčí. Ani
v těchto lokalitách nelze vyloučit riziko související s kontaminací horninového
prostředí a podzemních vod.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S hodnocením dokumentace ve vztahu k vyhodnocení vlivů na horninové prostředí a
přírodní zdroje lze ze strany zpracovatelů posudku vyslovit v zásadě souhlas.
Na úrovni podkladů dostupných v době předložení dokumentace a s odkazem na
požadavky vyplývající z předběžných průzkumů je pro další projektovou přípravu
formulováno následující doporučení:
•

na základě podrobného inženýrsko-geologického průzkumu navrhnout způsob výstavby
tělesa rychlostní silnice a to zejména vzhledem k sesuvným územím mezi 146. až 149. km
trasy

•

na svahy násypů a zářezů použít ornici ze skrývky; zatravnění a výsadbu zeleně provést
v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů; na
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svahy s větším sklonem použít geotextilii s travním semenem; o vysázené dřeviny pečovat
(zálivka, dosadba), a to minimálně po dobu 2 let

Ve vztahu k dalším rizikům souvisejícím se starými ekologickými zátěžemi
vyjmenovanými v dokumentaci (KARA Trutnov, a.s. a Benzina a.s. DSPHM) a s
kontaktem navrhované rychlostní komunikace s průmyslovou zónou Trutnov Poříčí a
s železniční zastávkou Trutnov - Poříčí je pro další projektovou přípravu záměru
formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru vyloučit provedeným hydrogeologickým a
screeningovým průzkumem možný transport kontaminace způsobený stavebními pracemi na
rychlostní komunikaci R11 z identifikovaných lokalit starých ekologických zátěží (KARA
Trutnov, a.s. a Benzina a.s. DSPHM) a z průmyslové zóny a železniční zastávky Trutnov
Poříčí

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace úvodem identifikuje povahu potenciálních vlivů na biotu a ekosystémy a
zdůrazňuje základní dělení na vlivy přímé (z trvalého nebo dočasného záboru) a
vlivy nepřímé (v důsledku změny prostředí vyvolané stavbou, v důsledku provozu na
komunikaci a údržby komunikace, v důsledku ruderalizace přírodního prostředí).
Uvedené vlivy pak prezentuje jako stěžejní aspekty problematiky:
Vlivy na rostlinstvo
K významnějšímu dotčení botanických hodnot území dojde v případě následujících
cennějších lokalit (pozn.: lokality jsou zakresleny v přehledné situaci botanických a
zoologických lokalit v měřítku 1: 20 000, která je vložena v kapitole C.II.6 Flóra, fauna
a ekosystémy nebo v samostatné příloze Biologického průzkumu):
Ø km 138,38-138,8 (lokality 35 a 36): fragmenty květnatých bučin v rozsoše Poříčského
hřbetu s mladšími porosty různého složení, zčásti ještě s bukem. Většina této lokality
spadá do tunelového úseku, méně kvalitní porosty vyznívají v okolí severního portálu
tunelu.
Ø km 142,65-143,15 (lokalita 55): zarůstající oligotrofní loučky a drobné fragmenty bučin ve
svazích nad Mrtvým jezerem. Silnice je zde vedena povrchově, svahy jsou stabilizovány
opěrnými zdmi.
Ø km 143,30-143,45 (lokalita 57): druhově bohaté pustnoucí louky s šířícím se hlohem.
V dolní části je navržen portál tunelu, který horní část lokality podchází, čímž je negativní
dopad na rostlinstvo zmírněn.
Ø km 143,64-144,00 (lokality 59-60): fragmenty bučin, místy též s jedlí, jasanem, lípou aj.
s charakteristickými podrostovými druhy. Jižní část lokality se nachází v tunelovém úseku
v severní části již trasa prochází po povrchu.
Ø km 148,18-148,29 (lokalita 77): potoční olšina v nivě Ličné s bohatým výskytem bledule
jarní a kýchavice bílé Lobelovy, návazně pak poměrně hodnotná mokřadní lada,
maloplošně i sečená mokrá louka. Patrně nejcennější botanická lokalita v trase.
V navazujícím úseku za silnicí zamokřené pastviny s narušenými mokřadními lady, výše
ve svahu pramenní zářez s roztroušenou bledulí. Niva bude překročena 480 m dlouhým
mostem, čímž je negativní vliv na biotopy do jisté míry omezen.
Ø km 149,57-149,63 (lokalita 85): niva Důlního potoka s potoční olšinou a svahovými
remízky, výskyt bledule jarní a lilie zlatohlavé. Dále v trase až po cca km 149,9 druhově
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bohatší krátkostébelné louky, v horní části svahu vysýchavé. Přes údolí je navržen 400 m
dlouhý a poměrně vysoký most, čímž je nepříznivý dopad stavby na lokalitu zmírněn.
Ø km 149,99-151,06 (lokalita 90): pramenná mísa s mokřadními lady, společenstva
vysokých ostřic a bylinotravní porosty, v r. 1998 výskyt zábělníku bahenního, nyní
nepotvrzeného. Trasa je vedena na nízkém násypu a lokalitu z větší části likviduje.
Ø km 152,25-152,45 (lokalita 97): degradovaná vlhká louka proměnlivé kvality, východně
menší rašelinná březina, dále na jih místy poměrně kvalitní udržované vlhké louky. Silnice
je zde navržena na násypu a lokalitu podélně přetíná, zábor zasahuje až k okraji březiny.

Z uvedeného výčtu dokumentace vyvozuje, že k nejpodstatnějšímu zásahu dojde u
lokality 90, kde zábor zasáhne většinu mokřadního biotopu. U dalších cenných lokalit
nebude vliv záboru natolik fatální, neboť se dotkne jen menší části jejich rozlohy. To
platí zejména v případě nivy Ličné (lokalita 77), kterou je možné označit za
nejvýznamnější ve sledovaném silničním koridoru. Podobná vegetace jako v místě
přemostění se totiž nachází i v navazujících částech nivy, kde jsou místy zastoupeny i
hodnotnější biotopy (mj. s vachtou trojlistou). V případě zmiňovaných lesních lokalit
sice někdy zábor zasáhne podstatnou část hodnotného porostu (lokalita 59-60),
porosty podobných kvalit lze ovšem nalézt i na dalších místech v širším okolí trasy.
V trase rychlostní silnice byl prokázán výskyt pouze dvou druhů zvláště chráněných
rostlin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb.: bledule jarní
(Leucojum vernum) a lilie zlatohlavé (Lilium martagon) – oba jsou zařazeny do
kategorie druhů ohrožených.
Dokumentace dále konstatuje, že výstavba rychlostní silnice vyvolá změnu
stanovištních poměrů v blízkém okolí zemního tělesa. V lokálním měřítku se vytvoří
nové specifické mikroklima a bude ovlivněn režim proudění mělkých podzemních vod.
V případě velkorysejšího výškového řešení a určité konfigurace terénu mohou tyto
vlivy zasáhnout i širší území v řádu od desítek do několika málo stovek metrů. Mostní
objekty se uplatní zejména svým stínícím vlivem na okolí, v závislosti na jejich výšce a
orientaci. Změna stanovištních poměrů pak může i výrazněji ovlivnit vegetaci
v blízkosti dálnice. Nejčastěji k tomu dochází v souvislosti s vodním režimem, kdy
silniční násep zpomalí odtok povrchových a mělkých podzemních vod a v prostoru
gravitačně nad silnicí vzroste zamokření. Opačný jev nastává u hlubších zářezů, které
stahují hladinu podzemní vody a způsobují vysušení půdy v blízkém okolí silnice.
Podél sledované trasy ovšem nejsou žádné botanické lokality na něž by podobné
vlivy mohly mít výraznější negativní vliv, mnohem podstatnější je zde dopad půdního
záboru.
Dále dle dokumentace velké silniční stavby jsou spojeny s rozsáhlými zemními
pracemi, což vytváří silný potenciál pro šíření synantropních rostlin, včetně
nežádoucích rostlin označovaných jako invazní a expanzivní. Tyto rostliny se na
otevřené půdě bez přítomnosti konkurujících druhů snadno ujímají, mohou se zde i
významně rozšířit a dlouhodobě udržet a následně případně i pronikat do okolní
vegetace, v níž dosud nebyly rozšířeny. Za nejproblematičtější invazní rostliny bývají
považovány křídlatky (Reynoutria sp.), netýkavky (Impatiens parviflora, I.
glandulifera), bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), z dřevin zejména
trnovník akát (Robinia pseudacacia), případně americké celíky (Solidago canadensis,
S. gigantea), lokálně významné mohou být ale mnohé další druhy. Ve sledovaném
území je zastoupení invazních druhů dosud poměrně malé – obecnější rozšíření má
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jen netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), dosti roztroušeně, zejména v Poříčí se
vyskytuje křídlatka japonská (Reynoutria japonica).
Porovnání varianty A a podvarianty A1 mezi km 137 a 140
Variantní řešení je uvažováno v asi tříkilometrovém úseku v prostoru Kryblických lánů
a Poříčského hřbetu. Alternativní trasy jsou vedeny souběžně v maximálním
vzájemném odstupu 180 metrů. Na obou trasách je navržen tunel – u varianty A
v délce 510 m, u podvarianty A1 v délce 400 m. V závěru úseku je navržen kratší
most – na var. A v délce 170 m, na podvariantě A1 v délce 100 m. Délka povrchových
úseků silnice se nicméně významněji neliší, neboť podvarianta A1 je o přibližně 230
metrů kratší.
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les
Uvedeným aspektem se dokumentace nijak podrobněji nezabývá.
Vlivy na faunu
Jedná se o nejzávažnější vlivy, protože při nich dochází k nevratné a trvalé likvidaci
určitých biotopů. O závažnosti zásahu rozhodují především dvě skutečnosti:
-

rozsah zásahu a technické řešení včetně minimalizačních opatření
přítomnost daného biotopu v zájmovém území, kde je velmi důležitou skutečností,
zda postižená lokalita je jediným refugiem daných společenstev v oblasti, nebo
zda je tento biotop v oblasti hojně zastoupený, tedy nahraditelný.

Ve vztahu k herpetologickému průzkumu dokumentace konstatuje, že celá trasa
R1109 prochází krajinou s četnými remízky, pastvinami, mokřady, stržemi a velkými
lesními komplexy. Její výstavbou dojde dle dokumentace ke zničení celé řady
biotopů, z nich některé mohou mít zcela zásadní význam pro některé místní populace
obojživelníků a plazů. V blízkosti vlastní trasy nebo i ve vzdálenějším jejím okolí se
nachází celá řada ploch, kde by bylo velice účelné realizovat kompenzační opatření,
která by výrazně napomohla snížit negativní vliv výstavby R1109 na celé okolí a
především na drobné živočichy. Jako hlavní opatření, vedoucí ke snížení negativního
vlivu je považováno vybudování dostatečného množství drobných mostků a propustků
(s dostatečnou světlostí), které umožní migraci drobných živočichů z jedné strany
stavby na druhou, tzn. nebude násilně přerušena jejich dosavadní migrace. Za další,
velmi důležité opatření je považována instalace trvalého systému bariér, v místech
s nejsilnější migrací obojživelníků. Tento trvalý, bezobslužný systém bariér by se měl
instalovat po úplném dokončení stavby včetně konečné úpravy svahů a podmostí.
Tato bariéra může zcela zásadním způsobem ochránit místní populace obojživelníků.
Migrační profily
Dokumentace dále konstatuje, že na trase rychlostní silnice R11, stavba 1109 Trutnov
– státní hranice ČR/Polsko, bylo zhodnoceno celkem 24 migračních profilů.
Z provedeného hodnocení vyplývají dle dokumentace následující doporučení do
dalších fází investiční přípravy:
§ realizovat hodnocené objekty popsané v dokumentaci EIA
§ ve vazbě na realizaci hodnocených objektů a doprovodných propustků (viz dále)
oplotit silnici po celé délce jako opatření pro snížení mortality živočichů

61

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko

§ závěry samostatné rámcové migrační studie začlenit do závěrů dokumentace EIA
s důrazem na realizaci hodnocených objektů
§ v rámci Dokumentace pro území řízení (DÚR) zpracovat Detailní migrační studii
podle pokynů Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 180. V rámci
Detailní migrační studie:
o
o

o
o

po přesném geodetickém zaměření terénu upřesnit lokalizaci a technické parametry
stávajících objektů předložených ve stupni EIA
ve spolupráci projektanta a ekologa řešit umístění trubních a rámových propustků.
Tyto propustky mají zcela zásadní význam pro zvýšení propustnosti komunikace pro
malé savce (vhodné do velikosti kategorie C) a obojživelníky a společně s ostatními
migračními objekty mohou v kombinaci s oplocením výrazně eliminovat mortalitu
těchto druhů na rychlostní silnici. Propustky budou rozmístěny v závislosti na
možnostech terénu a technické proveditelnosti
soustředit se na doprovodná opatření, především na oplocení, napojení objektů na
okolní krajinu formou naváděcích prvků a řešení prostoru podmostí
pozornost věnovat speciálním opatřením pro obojživelníky v návaznosti na umístění
trubních a rámových propustků

Celkově dokumentace ve vtahu k vlivům na faunu a floru v zájmovém území
konstatuje, že botanicky i zoologicky je nejcennější lokalitou údolí potoka Ličná.
Přímý vliv stavby na tuto lokalitu bude omezen jejím překonáním dostatečně dlouhým
mostem. Stavba dlouhého mostu bude představovat určitý zásah do biotopu údolí,
tento zásah však bude na přijatelné úrovni, pokud budou zcela vyloučeny zásahy do
toku potoka, jako je zpevňování břehů, a minimalizováno kácení pobřežních porostů
v podélné ose potoka. Z hlediska flóry dojde k nejpodstatnějšímu zásahu u lokality č.
90 v km 149,99-151,06, kde se nacházejí pramenná místa s mokřadními lady,
společenstva vysokých ostřic a bylinotravní porosty. Zábor zde zasáhne většinu
mokřadního biotopu. U dalších cenných lokalit nebude vliv záboru natolik fatální,
neboť se dotkne jen menší části jejich rozlohy. Ze zoologického hlediska je dále
cenný závěrečný severní úsek trasy zejména z hlediska obratlovců. Hnízdí zde řada
lučních, zvláště chráněných druhů ptáků. Přímý vliv stavby bude v tomto úseku
poměrně významný, vzhledem k rozsahu překonávaných biotopů nebude však na
živočišná společenstva likvidační.
Z hlediska migrační prostupnosti území pro volně žijící živočichy lze konstatovat, že
při realizaci stávajících hodnocených objektů - nadchodů a podchodů - je trasa
rychlostní silnice optimálně prostupná pro všechny kategorie živočichů. Četnost
migračních objektů odpovídá doporučení TP 180 pro I. kategorie území.
Vlivy na ekosystémy
Dokumentace konstatuje, že zhodnocení vlivu přeložky komunikace na ekosystémy
lze chápat jako syntézu popsaných vlivů na dílčí složky. Tyto vlivy nepůsobí
odděleně, ale ve funkčním komplexu – důsledkem jejich spolupůsobení se stávající
ekosystém více či méně přetváří v ekosystém nový. Přitom je nutné zdůraznit liniový
charakter silniční stavby, který omezuje oblast vlivů na různě široká pásma od osy
komunikace. Obecně je závažnost vlivů silniční stavby na ekosystémy úměrná jejich
aktuální hodnotě a vnímavosti vůči zásahům, související s výstavbou silnice a
provozem na ní.
V zájmovém území se vyskytuje mozaika ekosystémů. Cennějšími dotčenými
ekosystémy jsou nivní louky a břehové porosty podél vodních toků a lesní porosty.
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Trasa rychlostní silnice nezasahuje do žádného zvláště chráněného území.
Nejbližším zvláště chráněným územím je Krkonošský národní park a ten je od trasy
záměru vzdálen cca 4 km. Nelze tedy předpokládat, že by realizací stavby došlo
k ovlivnění zvláště chráněných území.
Vlivy na ÚSES
Dle dokumentace v dotčeném území se střety s prvky ÚSES omezují většinou na
křížení biokoridorů, případně okrajový zásah do biocenter. Dokumentace uvádí
souhrnný přehled prvků ÚSES, které se nacházejí v těsné blízkosti přeložky, nebo je
trasa přímo zasahuje. Prvky územního systému ekologické stability jsou zakresleny v
přehledné situaci ÚSES, která je vložena v kapitole C.II.6.4 posuzované
dokumentace.
Vliv na významné krajinné prvky
V zájmovém území v kontaktu s trasou rychlostní silnice se nachází velké množství
významných krajinných prvků daných ze zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se vesměs o
lesní porosty a vodní toky. Registrované významné krajinné prvky se v bezprostřední
blízkosti trasy nenacházejí.
Veškeré křížení trasy s vodními toky je řešeno mostními objekty. Většina vodních toků
zůstane bez přímého zásahu do koryta. Pouze ve dvou případech bude stávající
koryto vodoteče upraveno nebo přeloženo v délce řádově stovek metrů a následně
převedeno pod mostním objektem. Ve většině případů lze očekávat kácení alespoň
části břehových porostů v bezprostřední blízkosti mostních objektů.
Celkově lze celkově konstatovat, že vliv stavby na ekosystémy bude na přijatelné
úrovni. Z tohoto hlediska je nejvýznamnější zásah do prvků ÚSES a významných
krajinných prvků. Při kontaktu trasy s biocentry dojde ve většině případů ke zmenšení
plochy biocentra vlivem záboru půdy. Všechny biokoridory, které kříží trasu rychlostní
silnice, budou převedeny pod mostními objekty, které jsou navrženy přímo v trase
biokoridorů, nebo v jejich blízkosti a biokoridory k nim budou přeloženy. Dotčenými
významnými krajinnými prvky jsou vodní toky a lesy. Vodní toky jsou pod trasou
silnice převedeny pod mostními objekty. Vliv na lesy je dán zejména velikostí záborů.
Dočasné zábory na území lesa budou minimalizovány.
Z hodnocení vlivů stavby na soustavu Natura 2000 vyplývá, že posuzovaný záměr
nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č.
114/1992 Sb.) na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. V průběhu hodnocení
byly zjištěny mírně negativní vlivy záměru na populace čápa černého, chřástala
polního a datla černého v Ptačí oblasti Krkonoše a vydru říční v EVL Góry Kamienne.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Popis vlivů na floru a fytocenózy je možno v zásadě pokládat za korektní a úvodní
identifikaci (rozdělení) možných vlivů lze pokládat za účelně a v zásadě objektivně
pojatou, mezi přímé vlivy dle názoru zpracovatele posudku náleží i přímá likvidace
jedinců dokladovaných populací. Konstatace ve smyslu, že nejzávažnější nevratné
vlivy představují přímé zábory biotopů, protože při nich dochází k nevratné a trvalé
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likvidaci určitých biotopů s ohledem na šířkové parametry dělené čtyřpruhová
komunikace .
Podle jednotlivých aspektů lze k prezentovanému souboru vlivů, hodnocení jejich
velikosti a významnosti z pohledu zpracovatelského týmu posudku především
konstatovat:
Z analytické části dokumentace vyplývá, že floristicky hodnotnější lokality v zásadě
nejsou dotčeny s výjimkou lokalit, uváděných na str. 172 až 173. Dotčení nivy Ličné
ale blíže nerozebírá možné dopady na populaci bledule jarní v důsledku výstavby
pilířů estakády ani v důsledku realizace manipulačního pásu pro výstavbu. Nelze tedy
bezvýhradně souhlasit s formulací ve smyslu, že niva bude překročena 480 m
dlouhým mostem, čímž je negativní vliv na biotopy do jisté míry omezen, analogie platí
i pro nivu Důlního potoka, naopak korektně je odhadována významnost vlivu na
lokalitě 79 při křížení pramenného zářezu (bledule) a na lokalitě Důlní potok s predikcí
zničení slabé populace lilie zlatohlavé. Naopak jako korektní s určitým apelem je
možno pokládat formulace ohledně dotčení mokřadu na lokalitě 90. Vlivem přirozené
sukcese a dalších případných změn v koridoru trasy do doby zahájení stavby dojde
nepochybně ke změnám ve složení fytocenóz, včetně potenciálních změn stavu
populací zvláště chráněných čí ochranářsky jinak významných druhů rostlin, proto je
do návrhu stanoviska stanovena podmínka ohledně verifikace stavu populací a
upřesnění požadavků na případné transfery. Velmi korektně jsou popsány nepřímé
vlivy z důvodu depozice dusíkatých látek a vlivy zimní údržby.
Vlivy na porosty dřevin dokumentace v zásadě neřeší, přestože v řadě prostorů
dochází k výraznějším interakcím, jednak v rámci přímého manipulačního pásu pro
výstavbu v úrovni terénu, pro řešení zářezů a náspů, jednak i při výstavbě estakád.
Poněvadž dokumentace neobsahuje bližší popis vlastní fáze přípravy území, nelze
zatím objektivně předpokládaný rozsah přímých zásahů kvalifikovaně odhadovat. Lze
předpokládat poměrně významné zásahy při křížení niv všech přírodě blízkých úseků
toků (bez ohledu na technické řešení) a zejména zásahy do drobnějších krajinotvorně
významných porostů charakteru remízů a skupin, především kolem Bernartic nebo
v mezích východně od Zlaté Olešnice. Z těchto důvodů jsou do návrhu stanoviska
promítnuty příslušné podmínky a doporučení jednak z důvodu potřeby detailnější
analýzy stavu mimolesních porostů dřevin v potenciálně dotčených enklávách a
prostorech, jednak jako podklad pro stanovení relevantních doporučení pro prevenci,
eliminaci či minimalizaci vlivů na porosty dřevin v při přípravě území stavby.
Vlivy na faunu jsou popsány dle názoru zpracovatelského týmu posudku korektně ve
všech podstatných aspektech. Zpracovatelský tým posudku se shoduje s autory
dokumentace v tom, že nejvýznamnějším dopadem na faunu je dělící efekt kapacitní
komunikace, poněvadž silniční těleso rozděluje přirozené areály živočichů a
znesnadňuje nebo znemožňuje migraci, při nevhodném řešení může dojít k izolaci
určitých částí populace, nejzávažnější je trasování v úrovni terénu, kdy kapacitní
komunikace vytváří tak pro řadu živočichů nepřekonatelnou bariéru – hodnotnější
přírodě blízké lesní porosty, úseky přes rozsáhlé pastviny či louky. Je nutno souhlasit
s výstupy autorů dokumentace, že pro zamezení vniknutí větších druhů savců na
komunikaci je obecně nezbytné podél ní zhotovit oplocení. Důležitým opatřením je
zhotovení podchodů či nadchodů pro zvěř, zejména v úsecích, kde trasa nepřekonává
údolí po mostech. Příloha dokumentace, kterou je migrační studie, se snaží na
základě poměrně podrobného průzkumu vymezit místa, kde podélný profil, zejména
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objekty mostů, umožňuje migraci přes trasu komunikace a výstupy lze většinově
pokládat za korektní vzhledem k dosavadnímu stupni předprojektové přípravy stavby
a údajům, v daném stupni zjistitelným z hlediska migrace zástupců jednotlivých skupin
živočichů . Zpracovatelský tým posudku soudí, že rizikový úsek, kde prakticky nelze
stanovit relevantní způsob překonání komunikace, je mezi km 146 až 148 a dále
v závěru trasy u Královce. Je nutno potvrdit nevhodnost navrhovaného mostního
objektu v km 153,58 a určitou problémovost mostu přes Černý potok, zejména pro
větší savce. Z tohoto důvodu zpracovatelský tým posudku pokládá za potřebné
potvrdit výstup autorů dokumentace z hlediska potřeby upřesnění migrační studie
v dalších fázích přípravy záměru. Komentář vlivů na jednotlivé zjištěné zvláště
chráněné druhy živočichů je prezentován věcně a v zásadě objektivně, lze ale
předpokládat zásahy do biotopů dalších zvláště chráněných druhů (absence
průzkumu ryb – možnost výskytů střevle potoční nebo vranky, batolec duhový a
červený aj.), proto jsou navržena další doporučení nad rámec požadavků autorů
dokumentace, zejména na řešení doprůzkumů před vlastním zahájením výstavby
s cílem precizovat podmínky pro fázi přípravy území a výstavby.
Dle názoru zpracovatelského týmu posudku nejsou do textu dokumentace, zejména
pak i do návrhu opatření dostatečně promítnuty výstupy herpetologické studie, proto
je tato okolnost v návrhu stanoviska ošetřena.
Lze potvrdit, že stavba nezasahuje žádná zvláště chráněná území přírody.
Vlivy na prvky ÚSES jsou prezentovány objektivně. Je nutno poznamenat, že i přes
upravenost profilu je Černý potok v závěru trasy poměrně významným koridorem a
kontext přeložky je nutné řešit přírodě blízkým způsobem. Opatření, navrhovaná
v kapitole D.IV ve vztahu k dotčení prvků ÚSES, je možno pokládat za relevantní a
jsou po určité úpravě promítnuta do návrhu stanoviska.
Vlivy na významné krajinné prvky jsou sumarizovány objektivně a není k nim nutno
vznášet zásadnější připomínky, navrhovaná doporučení jsou po určité úpravě
promítnuta do návrhu stanoviska. Nelze ale akceptovat jeden z výstupů ve smyslu, že
rozčlenění již existujícího lesního porostu čtyřproudou silnicí za vhodný výchovný
zásah, vždy jde o dělící účinek s bariérovým efektem. Zpracovatelský tým posudku
pouze postrádá bližší komentář ve smyslu, jakým způsobem ražně tunelů a řešení
zářezů ovlivní hydrické podmínky zejména lesních porostů, v tomto kontextu platí
doporučení, uváděná zpracovatelským týmem posudku ve vztahu k ovlivnění
podzemních vod.
Vlivy na lokality soustavy Natura 2000 jsou zpracovány samostatnou expertní studií
(nejde o orgánem ochrany přírody požadované naturové hodnocení, takže součástí
posudku není oponentní naturové posouzení). Lze konstatovat, že studie je
zpracována korektně s důsledným využitím principu předběžné opatrnosti, včetně
identifikace především nepřímých vlivů. Je nutno souhlasit s výstupem zpracovatelů,
že není žádoucí intenzifikace těžby v kamenolomu Královec v souvislosti se stavbou,
poněvadž by představovala významný vyvolaný negativní vliv.
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým posudku v kontextu
vlivů na biotu a ekosystémy uplatnit do výstupů posudku následující doporučení a
podmínky:
•

v dalším stupni projektové dokumentace detailně ověřit míru potenciálního zásahu do
dokladovaných populací bledule jarní a lilie zlatohlavé v koridoru trasy a na základě tohoto
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ověření stanovit bližší podmínky pro případné transfery na náhradní lokality mimo dosah
stavby
•

v dalším stupni projektové dokumentace specifikovat všechny možnosti, které povedou
k vyloučení zásahů do starých bukových porostů na lokalitě Libeč; v této souvislosti
omezit stavební činnost v období hnízdění čápa černého, tj. od dubna do července

•

provést záchranný transfer hnízd mravenců rodu Formica ležících přímo v trase silnice na
lokalitě Trutnov-Poříčí. Hnízda přestěhovat na vhodný náhradní biotop mimo plochy
postižené stavbou

•

v dalším stupni PD po přesnějším zaměření terénu trasu optimalizovat tak, aby pokud
možno nebyly přímo likvidovány lesní okraje a respektovány roztroušené lesní remízky a
skupinové porosty v krajině

•

pro křížení s prvky dřevin zabezpečit, že součástí další projektové přípravy bude pro
doporučenou variantu A vypracován
podrobný dendrologický průzkum kácených
mimolesních porostů dřevin včetně zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených
stavbou

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin

•

omezit likvidaci porostů křovin a křovinatých plášťů na okrajích cest, pasek a lesů v celé
trase silnice, v případě odůvodněného nezbytného zásahu uplatnit v rámci vegetačních
úprav navrhnout taková opatření na dosadbu, aby se vytvořil nový lesní plášť

•

v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný biologický dozor v průběhu
provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu ochranářsky významných druhů
živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při kácení mimolesních prvků dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV
stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení
stavenišť

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin a odůvodněný minimální rozsah odlesnění v nezbytně
nutném minimálním rozsahu řešit zásadně v období vegetačního klidu

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

křížení i s malými toky řešit po kapacitních mostních objektech tak, aby v podmostí byl
zachován prostor pro bermu podél toku

•

v rámci dokumentace pro území řízení (DÚR) zpracovat Detailní migrační studii podle
pokynů Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 180. V rámci Detailní migrační
studie:
o po přesném geodetickém zaměření terénu upřesnit lokalizaci a technické parametry stávajících
objektů předložených ve stupni EIA.
o po konzultaci s místními členy mysliveckých sdružení a místními znalci stanovit kritické úseky,
kudy vedou nejčastější migrační trasy živočichů a zde přizpůsobit navržené podchody či
nadchody
o ve spolupráci projektanta a ekologa řešit umístění trubních a rámových propustků. Tyto
propustky mají zcela zásadní význam pro zvýšení propustnosti komunikace pro malé savce
(vhodné do velikosti kategorie C) a obojživelníky. Propustky budou rozmístěny v závislosti na
možnostech terénu a technické proveditelnosti. Propustky je ideální budovat s různými rozměry,
to znamená střídat větší objekty (rámové o rozměru cca 1 m) s trubními propusty menšího
rozměru, s přihlédnutím k terénní konfiguraci a podélnému profilu komunikace řešit po cca 1 km
o soustředit se na doprovodná opatření, především na oplocení, napojení objektů na okolní krajinu
formou naváděcích prvků a řešení prostoru podmostí.
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•

v rámci přípravné dokumentace stavby zajistit aktuální biologický, zejména zoologický
průzkum zájmového území s cílem upřesnit výskyty zvláště chráněných či jinak
ochranářsky významných druhů živočichů v posledních vegetačních období před
zahájením stavby; na základě tohoto průzkumu konkretizovat doporučení pro fázi přípravy
a realizace záměru z hlediska ochrany populací všech zjištěných ochranářsky významných
druhů živočichů

•

v dalším stupni projektové dokumentace rozpracovat opatření, navrhovaná studií vlivů na
herpetofaunu z hlediska konkretizace a lokalizace jednotlivých technických zábran jak pro
fázi výstavby, tak pro fázi provozu

•

ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je třeba z hlediska vlivu na ÚSES
prověřit a navrhnout následující řešení střetů s prvky ÚSES:
o přeložení osy nadregionálního biokoridoru K28 pro jeho převedení pod mostem Lampertice o dl.
400 m
o podrobně zpracovat vliv trasy na okrajovou část regionálního biocentra 71 se snahou
minimalizovat velikost vlivu (zábory a kácení) na biocentrum
o navrhnout převedení regionálního biokoridoru 53 Kamenec přes napojení MÚK Střítež na stávající
silnici I/37 pomocí mostního objektu
o zpracovat vliv trasy na regionální biokoridor 724 Houska - Čížkovy kameny, případně zvážit jeho
odklonění od trasy rychlostní silnice
o zajistit převedení regionálního biokoridoru 723 Zámecký vrch - Čížkovy kameny pod mostním
objektem u odkaliště
o zajistit převedení regionálního biokoridoru 10 - 11 pod mostním objektem Lampertice, který se
nachází o 400 m severněji
o minimalizovat dočasný zábor a kácení v okrajové části LBC 70 Prostřední vrch
o navrhnout přeložení části LBK 62 Pod pláněmi a zajistit jeho převedení pod mostním objektem
přes údolí v km 134,23
o minimalizovat dočasné zábory v místě přiblížení se trasy k LBC 50 U hůrky
o minimalizovat dočasné zábory v místě přiblížení se trasy k LBC 51 V roklích
o minimalizovat dočasné zábory v místě přiblížení se trasy k LBC 46 Na Skalce
o zajistit převedení LBK 8 Ličná pod mostním objektem Poříčí u jeho severního portálu. Případně
přeložení biokoridoru o cca 500 m severněji a převedení pod mostem přes údolí v km 141,54.
Minimalizace zásahu do vegetace
o přesunout a vymezit lokální biocentrum 82 na jednu, nejlépe západní stranu rychlostní silnice v
jejím cca 142,2 km
o upravit polohu biocentra LBC 1 na území Zlaté Olešnice ležící pod mostním objektem v km
145,70. Minimalizovat dočasný zábor a kácení
o navrhnout taková opatření, aby byl zcela vyloučen zásah trasy do LBK 20 - 21. Trasa ho kříží
velkým mostním objektem přes údolí řeky Ličná o délce 480 m. Minimalizace kácení břehových
porostů a vyloučit zásah od Ličné
o minimalizovat dočasné zábory a kácení v místě přiblížení se trasy k LBC 11 na jihu k.ú. Lampertic

•

v dalším stupni projektové dokumentace navrhovat přemostění tak, aby byly při zakládání
pilířů estakád či řešení okraje podmostí (menší mostní objekty) přímo vyloučen zásah do
průtočného profilu toků a břehové hrany, zejména pro křížení niv toku Ličná a Důlní potok

•

omezit likvidaci porostů křovin a křovinatých plášťů na okrajích cest, pasek a lesů v celé
trase silnice, v případě odůvodněného nezbytného zásahu uplatnit v rámci vegetačních
úprav navrhnout taková opatření na dosadbu, aby se vytvořil nový lesní plášť

•

zařízení staveniště řešit zásadně mimo prostory skladebných prvků ÚSES, plochy VKP a
cenných segmentů krajiny

•

v průběhu stavby zajistit důslednou ochranu prostorů vodních ploch v kontaktu se
stavbou před kontaminací během výstavby, konkrétní aspekty promítnout do POV stavby

•

jakékoli zásahy do porostů dřevin podél vodních toků řešit výhradně s použitím
biomazadel do motorových pil, nevyměňovat náplně na březích toků a vyloučit pálení
dřevní hmoty na březích vodních toků

•

důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů
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•

po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru na smluvním základě
s odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou

•

pro řešení dočasných sedimentačních nádrží uplatnit osázení vodními makrofyty

•

plochy luk a pastvin narušených stavbou během dočasného záboru rekultivovat do
původní kultury s použitím vhodných travních směsí

•

prořezávání dřevin v rámci údržby doprovodné vegetace řešit v období vegetačního klidu
odborně způsobilými subjekty

•

v rámci sadových úprav komunikace v lesních úsecích na základě výstupů průzkumu
migrace řešit i keřové bariéry z hlediska snižování pravděpodobnosti vniku zvěře na těleso
komunikace

D.I.8 Vlivy na krajinu

Dokumentace konstatuje, že podrobné zhodnocení vlivu na krajinný ráz je uvedeno
v samostatné studii „Krajinný ráz“, která je přílohou dokumentace. V příslušné kapitole
dokumentace jsou proto již pouze uvedeny zásadní závěry této studie.
Identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní a historické
charakteristiky, prostorovými vztahy a estetickými hodnotami krajinné scény

Identifikace konfliktů je hodnocena v jednotlivých potenciálně dotčených krajinných
prostorech:
PDoKP 1 Starý Rokytník

Stavba prochází v západní části hodnoceného území a do nejcennějších prvků
nezasahuje. Za konflikt s přírodními prvky v tomto prostoru lze považovat průchod
rychlostní silnice v údolí mezi vrchy Houska a Hůrka na severozápadním okraji obce
Starý Rokytník. Silnice okrajově zasahuje do východního cípu regionálního biocentra
„Houska“ a kříží regionální biokoridor „Houska – Čížkovy kameny“. Regionální
biokoridor bude převeden pod mostním objektem, takže jeho funkčnost a spojitost
bude zachována. Zalesněné vrchy jsou také významnými krajinnými prvky. Vzhledem
k tomu, že stavba se v maximální možné míře snaží nezasahovat do nejcennějších
přírodních prvků, jde pouze o okrajové zásahy, lze považovat vliv trasy na přírodní
hodnoty za přijatelný. Konflikt s estetickými hodnotami a zásah do prostorových
vztahů lze v tomto dotčeném prostoru identifikovat na km 134,5, kde je lokalizována
mimoúrovňová křižovatka. Křižovatka se nachází převážně na zemědělských
pozemcích a okrajově zasahuje do lesního výběžku. Křižovatka ovlivní částečně
prostorové vztahy a naruší estetické hodnoty daného místa. Vliv lze považovat za
přijatelný, nezasahuje ani se nepřibližuje nejcennějším částem dotčeného prostoru
Mimo křižovatku ovlivní dané území velký mostní objekt přes údolí u výše
zmiňovaných vrchů. Mostní objekt naruší prostorové vztahy a harmonické měřítko
dané oblasti. Stane se ohniskem a uplatní se ve vizuální scéně.

PDoKP 2 Trutnov - Kryblice

Stavba prochází východní částí hodnoceného území zcela mimo obytnou část města
a ani nezasahuje do zahrádkářské kolonie. Trasa prochází pod Poříčským hřbetem
tunelem, kterým se překonává terénní zlom. Tunel je navržen ve dvou variantách.
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Délka tunelu je 510 m pro variantu A a 400 m pro variantu A1. Za konflikt s přírodními
prvky v tomto prostoru lze považovat průchod rychlostní silnice zalesněným
Poříčským hřbetem. Vzhledem k vedení trasy v tunelu v obou variantách A i A1 lze dle
dokumentace považovat vliv za přijatelný.
PDoKP 3 Trutnov - Poříčí

Stavba prochází po zemědělských pozemcích a klesá do údolí Úpy. Na km 139,60 je
lokalizována MÚK Poříčí. Údolí Úpy s městskou částí Poříčí překonává mostní
estakádou o délce 660 m. Konflikt s estetickými hodnotami a zásah do prostorových
vztahů bude dle dokumentace patrný v místě lokalizace mimoúrovňové křižovatky na
bezlesém svahu na úpatí Poříčského hřbetu. Mimoúrovňová křižovatka ovlivní
prostorové vztahy. Výrazný zásah do estetických hodnot a harmonického měřítka se
nepředpokládá vzhledem k blízkosti areálu tepelné elektrárny a průmyslových areálů
v části Poříčí. Území negativně ovlivňuje vedení vysokého napětí. Dalším zásahem do
prostorových vztahů bude dlouhá estakáda přes městskou část Poříčí. Estakáda
překonává zastavěné široké údolí Úpy. Mostní objekt se stane výrazným ohniskem
v daném území. Vnese do zastavěné a průmyslové krajiny nový technický prvek.
Harmonické měřítko ani estetické vztahy nebudou narušeny, protože se v
průmyslovém území nenacházejí, vliv lze považovat za přijatelný.
PDoKP 4 Mrtvé jezero

Trasa rychlostní silnice prochází středem vymezeného dotčeného prostoru. Vede
podél hrází odkalištních nádrží a již zatopeného Mrtvého jezera. Pouze okrajově
zasahuje do lesního hřebenu, kterým prochází linie vojenského opevnění. V km 143,0
je navržen tunel „Opevnění“ o délce 430 m. Konflikt s přírodními prvky je dle
dokumentace na km 142,1 – 143,0, kde stavba silnice vede po okraji lesního
komplexu a to v zářezech s opěrnými zdmi. Lesní komplexy tvoří kompaktní celek a
jsou významným krajinným prvkem. Na km 142,2 kříží navržené lokální biocentrum a
navržený regionální biokoridor „Zámecký vrch – Čížkovy kameny“. Prvky ÚSES budou
převedeny mostním objektem, který převádí polní cestu pod rychlostní silnici. Od km
143,1 – 143,5 je trasa vedena v tunelu, zásah do okrajových lesních porostů bude
minimální. Vzhledem k vedení trasy po okraji lesního komplexu, lokalizaci tunelu lze
považovat vliv za přijatelný. Za konflikt s kulturními charakteristikami lze považovat
křížení linie vojenského opevnění, které prochází zalesněným hřebenem. Vliv je
minimalizován navrženým tunelem Opevnění v km 143,1 – 143,5, jehož délka je 430
m. Vliv je dle dokumentace na přijatelné úrovni.
PDoKP 5 Zlatá Olešnice – Bernartice

Trasa prochází kopcovitým terénem s hlubokými příčnými údolími kolem obcí Zlatá
Olešnice, Bernartice, Lampertice. Na km 146,7 km je navržena MÚK Zlatá Olešnice, a
to na severním okraji obce. Za Vlaštovčím vrchem trasa překonává údolí říčky Ličná
(km 148,23) mostem o délce 480 m a výšce 13 – 38 m. Na údolí Ličné se napojuje
další údolí Důlního potoka, kterým prochází silnice, podél které se nachází souvislá
zástavba Lampertic. Proto křížení tohoto údolí je rovněž velkým mostem rozpětí 400
m, výšky 12 – 42 m a to na konci zástavby obce, km 149,18. Konflikt s přírodními
prvky v tomto prostoru je dle dokumentace na následujících místech: v km 144,0 –
145,0 kříží stavba drobná zalesněná údolí. Lesní porosty a i vodní toky jsou
významnými krajinnými prvky. Údolí jsou překonávány mostními objekty o délce 150
m, tak aby vliv byl minimalizován. V km 145,45 kříží stavba okraj lokálního biocentra a
lokální biokoridor vymezený v údolí. Prvky ÚSES jsou převedeny pod mostním
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objektem o délce 190 m, tak aby funkčnost biokoridoru byla zachována. V km 148,23
prochází rychlostní silnice údolím říčky Ličná. Široké údolí s významnými mokřadními
společenstvy v nivě bude překonáno mostním objektem o délce 480 m a výšce 13 –
38 m, tak aby vliv trasy byl co nejmenší. Údolí je hodnoceno z hlediska ÚSES jako
lokální biokoridor s vloženými biocentry. Niva a tok říčky je významným krajinným
prvkem. Velký mostní objekt zajistí ekologické funkce tohoto přírodního prvku, vliv lze
považovat za přijatelný. V km 150,50 kříží trasa osu nadregionálního biokoridoru
spojující pramen Úpy a Adršpašsko- - Teplické skály. Osa nadregionálního
biokoridoru není v území zcela patrná. Vede mezi zástavbou Lampertice a Bernartice
po zemědělských pozemcích a lesních remízcích. Nadregionální biokoridor bude
převeden velkým mostem o rozpětí 400 m, výšky 12 – 42 m na km 149,18, tímto
technickým řešením bude zachována spojitost tohoto významného biokoridoru.
Konflikt s kulturními charakteristikami se předpokládá na km 145,20, kde trasa
zasahuje do drobné sakrální stavby, křížku, který je lokalizován na liniové, remízu a
polní cestě. Ostatní kulturní památky jsou soustředěny převážně v obcích nebo mimo
trasu. Konflikt s estetickými hodnotami a zásah do prostorových vztahů lze v tomto
dotčeném prostoru dle dokumentace identifikovat na třech úsecích. V km 147,0 na
volných, zemědělských pozemcích je lokalizována mimoúrovňová křižovatka.
Křižovatka ovlivní částečně prostorové vztahy a naruší estetické hodnoty daného
místa. Vliv lze považovat za přijatelný, nezasahuje ani se nepřibližuje nejcennějším
částem dotčeného prostoru. Negativní vliv je snížen i blízkostí zemědělských areálů
v severní části obce Zlatá Olešnice. Konflikt s estetickými hodnotami a narušení
harmonického měřítka lze předpokládat na úsecích km 148,23 a km 149,18, kde jsou
lokalizovány velké mostní objekty o rozpětí 480 a 400 m a výškách 13 – 38 a 12 – 42
m. Estakády přes údolí budou tvořit ohniska a stanou se novými dominantami
v území. Rozpětí i výšky mostů jsou dány členitostí terénu a také byly přizpůsobeny
ekologickým požadavkům, tak aby byla zajištěna funkčnost biokoridorů a byla
zachována významná botanická lokalita v nivě Ličné. Estakády ovlivní především
harmonické vztahy v krajině, konflikt lze považovat za středně silný až silný.
PDoKP 6 Královec

Stavba prochází středem hodnoceného území, obec Královec obchází západním
obloukem a pokračuje směrem ke státní hranici. Na hodnoceném úseku v km 151,79
je lokalizována MÚK Královec. Tam, kde se nejvíce přibližuje obytným domům, je
trasa vedena v zářezu. Velké mostní objekty se v tomto prostoru nenacházejí. Konflikt
s estetickými hodnotami a zásah do prostorových vztahů lze v tomto dotčeném
prostoru identifikovat na km 151,79, kde je lokalizována mimoúrovňová křižovatka.
Křižovatka je lokalizována převážně na zemědělských pozemcích a na komunikaci
II/300 (Lampertice – Královec). Křižovatka ovlivní částečně prostorové vztahy a naruší
okrajově estetické hodnoty daného místa. Vliv lze považovat za přijatelný, lokalizace
křižovatky na silnici a v blízkosti železniční trati výrazně neovlivní krajinný ráz dané
oblasti.
Konfliktnost rozhodujících úseků ve vztahu k ochraně krajinného rázu
Dokumentace konstatuje, že 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

70

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko

neopakovatelné v rámci regionu (NPR, NPP, NPK, NRBK, ÚSES, vizuální scéna,
scenerie).
Navržená stavba rychlostní silnice je novou liniovou stavbou. Návrh byl s ohledem na
krajinu proveden tak, aby trasa nezasahovala do nejcennějších částí v dané oblasti.
Přesto lze předpokládat, že místy dojde k narušení kontrastu v měřítku a harmonii.
Největší kontrast v měřítku lze předpokládat u mimoúrovňových křižovatek a velkých
mostních objektů. Týká se to především křižovatky Zlatá Olešnice a Královec a mostů
přes údolí u obce Starý Rokytník, přes údolí Úpy, přes údolí řeky Ličná a mostu u
obce Lampertice. Tyto objekty vnesou do krajiny nové prvky a je třeba v rámci
vegetačních úprav je začlenit do krajiny.
Nová linie rozčlení zemědělské a lesní pozemky a vznikne nové uspořádání krajiny.
Vzhledem ke geomorfologii terénu tj. zvlněné krajině s četnými lesními porosty bude
viditelnost silnice výrazně eliminována. Pohledové ohnisko bude stavba vytvářet
v místech, kde budou dominantní mostní objekty.
Na základě výše uvedených skutečností byly vytipovány úseky, které jsou nejvíce
konfliktní z hlediska vlivu na krajinný ráz a které jsou v dokumentaci podrobněji
popsány.
Vliv na fragmentaci krajiny
Z dokumentace vyplývá, že v širším řešeném území se v jižní části vyskytují 2
polygony UAT, oba v kategorii B. Polygony jsou na severu ohraničeny silnicí III/3012
Starý Rokytník – Trutnov a jsou od sebe odděleny silnicí I/37 Trutnov – Bojiště –
Střítež. Navrhovaná trasa rychlostní silnice snižuje nepatrně plochu polygonu UAT č.
194 (původní plocha je 122,78 km2), ale naopak rozšiřuje polygon č. 196 (původní
plocha je 105,39 km2). Jsou zobrazeny v přehledné situaci fragmentace krajiny polygony UAT, která je vložena v kapitole C.II.7.3 Fragmentace krajiny. Z hlediska
fragmentace krajiny nemá posuzovaná trasa v území dle dokumentace zásadní
negativní dopad. Nedojde k tomu, že by celková rozloha polygonu klesla pod 100 km2
a tím by polygon zanikl. Tento vliv tedy není limitující.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Pro hodnocení vlivů na krajinný ráz je adekvátně použita sofistikovaná doporučená
metodika s objektivním vyhodnocením velikosti a významnosti vlivů z hlediska
jednotlivých identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu. Stavba charakteru
dělené čtyřpruhové komunikace vždy znamená podstatný zásah do krajiny, znaků a
hodnot krajinného rázu a předložené hodnocení v jednotlivých dotčených krajinných
prostorech uvedené vlivy korektně popisuje. Lze souhlasit s výstupy autorů ve smyslu,
že návrh stavby rychlostní silnice R11, 1109 byl s ohledem na krajinu proveden tak,
aby trasa nezasahovala do nejcennějších částí v dané oblasti. Přesto lze
předpokládat, že místy dojde k narušení kontrastu v měřítku a harmonii. Největší
kontrast v měřítku lze předpokládat u mimoúrovňových křižovatek a velkých mostních
objektů. Týká se to především křižovatky Zlatá Olešnice a Královec a mostů přes údolí
u obce Starý Rokytník, přes údolí Úpy, přes údolí řeky Ličná a mostu u obce
Lampertice. Tyto objekty vnesou do krajiny nové prvky a je třeba v rámci vegetačních
úprav je začlenit do krajiny.
Předložené vizualizace dávají poměrně dobrou představu o charakteru mostních
objektů, chybí alespoň základní vizualizace navrhovaných mimoúrovňových křížení
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v km 147 a km 152 . Menší pozornost je věnována možnostem a způsobům, jak nové
technické objekty, které změní ráz krajiny v některých dotčených krajinných
prostorech, do území začlenit, případně prověřit technické možnosti vizuálního
odlehčení staveb. Je zřejmé, že u estakád, které jsou měřítkem nejvýraznějšími
novými objekty v řešeném koridoru, je základním prostředkem minimalizace zásahů
do porostů dřevin v podmostí, takže výstupy hodnocení vlivné na porosty dřevin, VKP,
prvky ÚSES ve smyslu minimalizace v těchto vlivů synergicky přispějí i k možnostem
začlenění jak těchto objektů, tak i tělesa komunikace do území a tak postupně přispějí
i ke snížení vlivů na krajinný ráz.
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým posudku za účelné
do návrhu stanoviska částečně potvrdit, částečně splnit opatření, navrhovaná
autorským týmem dokumentace:
•

v dalším stupni PD po výběru výsledné varianty a jejího technického upřesnění je třeba
zpracovat studii krajinného rázu, která vychází z upřesněného technického řešení

•

v dalším stupni PD upřesňovat technické řešení zejména velkých mostních objektů s
maximální potřebou minimalizování zásahu do krajinného rázu

•

portály tunelů řešit s využitím přírodě blízkých materiálů v exteriérovém pojetí a zajistit
maximální míru vegetačních úprav při rekultivaci okolí portálů a doprovodných zářezů

•

v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené
porosty dřevin jak ve vztahu k posílení ekologické stability bezprostředního okolí nově
řešené komunikace, tak i z hlediska krajinářského; projekt sadových úprav bude v předstihu
konzultován s příslušnými orgány ochrany přírody a bude zahrnovat:
o skupinou výsadbu pouze autochtonních druhů stromů a keřů podél silnice a v místech křížení
s prvky ÚSES
o volbu vhodných původních druhů keřů a dřevin
o začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav
o použití zapěstovaných jedinců stromů a keřů
o plán údržby zeleně

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že v blízkosti trasy byly dále identifikovány registrované i
neregistrované kříže a boží muka, jejichž případné ohrožení nebo návrh na přesunutí
bude prověřováno v dalším stupni PD, po podrobnějším zaměření trasy. Stejným
způsobem bude provedeno hodnocení na pevnosti nacházející se v lesním komplexu
u plaviště. V řešeném území se dle informačního serveru Národního památkového
ústavu nevyskytují žádné významné archeologické lokality ani archeologické
památkové rezervace. Zájmové území lze označit na základě zákonů územím
s archelologickými nálezy, protože se zde vyskytují přesně nelokalizované
archeologické aktivity, např. zaniklé vsi hornické stařiny. Proto je nutné při přípravě
stavby respektovat povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a zákona o státní
památkové péči č. 20/1987 Sb., jeho novely č. 242/1992 Sb.Těmto zákonům podléhá i
veškerá stavební činnost. Již před započetím vlastní realizace stavby je nutné
kontaktovat odborníky archeologické památkové péče, kteří tak v dostatečném
předstihu zajistí provedení průzkumných, popřípadě předstihových výzkumných prací.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že požadavky týkající se zákona 20/1987 Sb.
musí oznamovatel plnit bez ohledu na proces EIA, protože jednoznačně vyplývá
z příslušného složkového zákona. Proto formulované doporučení k záchrannému
archeologickému průzkumu z této studie není převzato do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Dokumentace konstatuje, že z jednotlivých složek životního prostředí byly jako nejvíce
problémové vyhodnoceny:
Ø
Ø
Ø
Ø

vlivy na obyvatelstvo
vlivy na geologii - horninové prostředí a sesuvy
vlivy na přírodu (faunu, flóru, ekosystémy)
vlivy na krajinný ráz

Dokumentace konstatuje, že z hlediska obyvatelstva je výstavba rychlostní silnice
významným pozitivem. Nově navrhovaná trasa rychlostní silnice v celé délce se
v maximální možné míře vyhýbá obytné zástavbě. Vzhledem k tomu, že se bude
jednat o rychlostní silnici, u které je znemožněno volné přecházení chodců, lze
očekávat snížení dopravních nehod způsobených kontaktem chodců s dopravou.
Navíc se jedná o část významného dopravního tahu, který zvýší plynulost dopravy,
zlepší se rychlost průjezdu územím a bezpečnost silničního provozu. Na druhou
stranu dojde k výraznému odlehčení tranzitní automobilové dopravy v současné době
postižených obcích.
Výstavba rychlostní silnice bude mít významný vliv zejména na významné krajinné
prvky v podobě zásahu do lesů, lokální úrovně územního systému ekologické
stability, zvláště chráněných druhů a v podobě zásahu do krajinného rázu.
Z dokumentace vyplývá, že z významných krajinných prvků se jedná o lesy a vodní
toky s údolními nivami. Vodní toky budou všechny přemostěny většími mosty.
Významnější vliv je tedy vliv v období výstavby a zásahu mostních pilířů do vodního
toku a nivy. Zároveň je potřeba dle dokumentace minimalizovat zásah do stávajících
břehových porostů. Vliv na lesy je dán rozsahem záboru pozemků určených k plnění
funkce lesa.
Z hlediska zásahu do územního systému ekologické stability je řešeno převedení
všech biokoridorů pod mostními objekty. Ani biocentra nebudou dle dokumentace
významně ovlivněna. Dokumentace dále upozorňuje, že nulová varianta, která
představuje stav bez realizace záměru, nepřevádí biokoridory přes stávající silnice
I/37 a I/16.
Z hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 vyplývá, že záměr nemá významný
negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Dále dokumentace uvádí, že z hlediska vlivu na krajinný ráz rychlostní silnice je
novou liniovou stavbu, která vnese do krajiny nová technická díla v podobě velkých
mostních objektů a mimoúrovňových křižovatek, které ovlivní harmonické měřítko
krajiny. Rychlostní silnice představuje zásah do estetických hodnot přírodních a
přírodě blízkých scenérií, ale také do harmonických vztahů. Tento zásah je na
přijatelné úrovni. Vliv na krajinný ráz lze snížit technickým řešením trasy a jednotlivými
kompenzačními opatřeními.
Z hlediska možné kontaminace okolí dokumentace zdůrazňuje, že podvarianta A1
svým jižním portálem tunelu Poříčí zasahuje (v úseku od km 137,93 - do km 138,20)
do okraje zrekultivované skládky tuhého komunálního odpadu Kryblice I. Zasahuje do
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tělesa skládky v místě patní hráze. Ta plní funkci stabilizace původního svahu skládky
a uzavírá těleso skládky tak, aby nedocházelo ke kontaminaci okolí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatelského týmu posudku lze konstatovat, že záměr je v daném
území předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných hledisek, s různou
vypovídací schopností prezentovaných údajů pro vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Z hlediska předkládaného posudku lze konstatovat, že posuzovaný materiál v zásadě
postihl všechny rozhodující impakty do jednotlivých složek životního prostředí, avšak
pro konečné posouzení vlivu v některých částech dokumentace absentují podrobnější
a detailnější informace, které by umožnily konkretizovat některé míry vlivu na vybrané
složky životního prostředí.
Proto se v návrhu stanoviska příslušnému úřadu objevuje řada podmínek, které by
měly v rámci další projektové přípravy upřesnit a doplnit některé zásadní informace o
předpokládaných vlivech záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Naopak v návrhu stanoviska absentují ta doporučení dokumentace, která vyplývají
z příslušných složkových zákonů a souvisejících prováděcích předpisů.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Dle dokumentace s výstavbou a provozem mohou souviset následující rizika:
V období výstavby
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného
tělesa v rámci výstavby komunikací a mostu. Toto riziko bude eliminováno souborem
preventivních opatření, která budou součástí dalšího stupně PD. V době výstavby
bude v prostoru stavby zakázána jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné
látky apod.).
V období provozu
Základním rizikem bezpečnosti provozu na rychlostní silnici jsou dopravní nehody.
Hlavní příčiny jsou stejné jako na ostatních silnicích:
-

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

Vzhledem k technickým parametrům a stavu navrhované rychlostní silnice je
frekvence dopravních nehod v přepočtu na přepravní výkon nižší než na stávajících
silnicích I/37 a I/16 o dvou jízdních pruzích. Vzhledem k navrženým opatřením na
migrační průchodnost je také nižší pravděpodobnost srážky vozidla se zvěří. Vyšší
rychlost vozidel je někdy příčinou řetězových nehod, na kluzké vozovce nebo za
snížené viditelnosti.
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-

Znečištění vod v důsledku prováděných stavebních prací
Únik závadných látek
Porušení stability tělesa komunikace

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. Důsledky vzniku
takovýchto stavů, související především s vyhodnocením úniku kontaminovaných
látek z prostoru komunikace lze vyhodnotit, protože z dokumentace je patrný způsob
odvádění srážkových vod z tělesa komunikace. V tomto smyslu jsou formulována i
doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
Současně lze vyslovit souhlas se závěrem dokumentace, že za běžného provozu při
dodržování všech bezpečnostních opatření, včetně zákona o pozemních
komunikacích by neměla vyplývat žádná významnější rizika.
Odpovídající podmínky jak pro etapu výstavby, tak i pro provoz na rychlostní
komunikaci jsou zapracovány do podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Z dokumentace vyplývá, že v rámci zpracování dokumentace EIA byla hodnocena
jedna aktivní varianta A a její podvarianta A1.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve vztahu ke znečištění ovzduší dokumentace
konstatuje, že na základě porovnání základní varianty A s podvariantou A1 je možné
konstatovat, že rozdíly jsou velmi málo významné. Mírně výhodnější se v hodnocení
vlivů na obyvatelstvo z hlediska znečištění ovzduší ukazuje základní varianta A.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k hlukové zátěži je možné dle
dokumentace konstatovat, že rozdíly mezi variantami jsou velmi málo výrazné.
Z hlediska imisní zátěže dokumentace konstatuje, že při porovnání variant v oblasti
Poříčského hřbetu lze za mírně vhodnější označit hlavní vedení trasy ve variantě A,
která je vedena mírně ve větší vzdálenosti od nejbližší zástavby (chatové osady),
která tak bude zasažena nižšími imisními příspěvky z dopravy na plánované
komunikaci.
Z hlediska hlukové zátěže dokumentace konstatuje, že jako mírně vhodnější lze
označit vedení trasy v podvariantě A1. V obou variantách však byly na hranici obcí
vypočteny hodnoty hluboko pod úrovní hygienického limitu, volba varianty tak není z
hlediska akustického zatížení oblasti určující.
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody dokumentace konstatuje, že při
porovnání aktivní varianty A a podvarianty A1 z hlediska vlivů na povrchové a
podzemní vody jsou tyto přibližně rovnocenné.
Z hlediska vlivů na půdy dokumentace konstatuje, že největším zásahem do půd,
zemědělských i lesních, je velikost záborů. Varianta A se od vedení v podvariantě A1
liší záborem nepatrně. Délka varianty A je o 200 m větší než A1, varianta A má o 110
m delší tunel. V záboru zemědělské půdy má varianta A cca o 1,3 ha větší zábor,
naopak o 0,73 ha menší zábor lesní půdy. Z hlediska záboru kvalitních půd je opět o
málo výhodnější podvarinta A1. V celkovém záboru půdy je výhodnější varianta A1
cca o 0,6 ha i přesto, že tunel u této podvarianty je kratší než u varianty A.
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Z hlediska horninového prostředí a přírodních zdrojů dokumentace konstatuje, že při
porovnání aktivní varianty A s podvariantou A1 z hlediska zásahů a vlivů na
horninové prostředí a přírodní zdroje jsou obě varianty rovnocenné.
Z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy dokumentace konstatuje, že při
porovnání aktivní varianty A s podvariantou A1 z hlediska vlivů na faunu, flóru a
ekosystémy lze v tomto stupni PD konstatovat, že jsou obě varianty rovnocenné.
Z hlediska vlivů na krajinu dokumentace konstatuje, že při porovnání aktivní varianty
A s podvariantou A1 z hlediska vlivů na krajinu lze konstatovat, že jsou obě varianty
rovnocenné.
Z hlediska vlivů na hmotný majetek a kulturní památky dokumentace konstatuje, že při
porovnání aktivní varianty A s podvariantou A1 z hlediska vlivů na hmotný majetek a
kulturní památky lze v tomto stupni PD konstatovat, že jsou obě varianty rovnocenné.
Dokumentace dále konstatuje, že zásadní rozdíl mezi variantou A a podvariantou A1
je v riziku kontaminace. Podvarianta A1 zasahuje při průchodu územím Trutnova Kryblice do zrekultivované skládky tuhého komunálního odpadu Kryblice I. Zasahuje
do skládky v místě jižního portálu tunelu Poříčí. Skládka je zde již uzavřená a to tak,
aby nedocházelo ke kontaminaci okolí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí lze vyslovit ve shodě se závěry
dokumentace závěr, že navržené varianty A a A1 jsou z hlediska vyhodnocení velikosti
a významnosti vlivů na rozhodující složky životního prostředí v zásadě rovnocenné.
Jak vyplývá z dokumentace, při vedení trasy rychlostní komunikace v podvariantě A1
prochází tato v úseku od km 137,93 - do km 138,20 přes okraj zrekultivované skládky
tuhého komunálního odpadu Kryblice I. Zasahuje do tělesa skládky v místě patní
hráze. Ta plní funkci stabilizace původního svahu skládky a uzavírá těleso skládky tak,
aby nedocházelo ke kontaminaci okolí. V tomto místě je navržen vjezd do tunelu
Poříčí. Technické řešení vedení trasy rychlostní komunikace v této variantě ani řešení
v prostoru rekultivované skládky dokumentace nepodává. Protože z hlediska
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
nebyl zaznamenán žádný jiný významný negativní vliv, který by vylučoval vedení
rychlostní komunikace ve variantě A respektive podvariantě A1, zastává
zpracovatelský tým posudku názor že pro další projektovou přípravu bude nadále již
sledováno vedení rychlostní komunikace R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice
ČR/Polsko ve variantě A. V tomto smyslu je také formulován návrh stanoviska
příslušnému úřadu.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Výstavba rychlostní silnice jako taková, nevyvolává přeshraniční vlivy. Jedná se o
koncový úsek rychlostní silnice na našem území. Stavba končí na státní hranici
s Polskou republikou. Zde v místě hraničních kamenů naváže na rychlostní silnici S3
Wroclaw – Warszawa.
Stanovisko zpracovatele posudku:

77

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko

S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas, jak je patrné i z obdržených vyjádření
k uvedenému záměru.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dokumentace konstatuje, že se jedná o novostavbu čtyřpruhé rychlostní silnice, jejíž
trasa začíná v km 133,090 před mimoúrovňovou křižovatkou Střítež. Trasa je
navržena v kategorii čtyřpruhové, směrově dělené rychlostní silnice R27,5/120. Na
začátku úseku navržená trasa obchází dvěma velkými protisměrnými oblouky po
západním okraji zastavěnou část k.ú. Starý Rokytník až za kopcem Hůrka. Odtud je
vedena dvěma na sebe plynule navazujícími protisměrnými oblouky ve stoupání na
Kryblické lány až k východnímu okraji Poříčského hřbetu. Vyhýbá se rekreačnímu
území se zahrádkami. V této části je trasa řešena i v podvariantě A1. Ta je vedena od
varianty A o cca 200 m západněji, tj. blíže ke Kryblicím. Podvarianta A1 má navržený
tunel o délce 400 m, ale jeho jižní portál zasahuje do okraje zrekultivované skládky
tuhého komunálního odpadu Kryblice I. Varianta A v tomto místě zasahuje do
pronajatého pozemku pro skládku Trutnov - Kryblice II. Délka tunelu je 510 m. Dále
trasa klesá otevřenou pastevní krajinou a z jihovýchodní strany přichází k Trutnovu
Poříčí. Před průmyslovou částí je navržena mimoúrovňová křižovatka Poříčí a za ní je
navržena mostní estakáda Poříčí o délce 660 m. Místo křížení je vymezeno územním
plánem města a je to ve výrobní zóně. Estakáda kříží Úpu, silnici I/14, je vedena přes
provozní objekty, z nichž se některé zachovají a některé demolují. Dále je vedena po
okraji rozvodny TR 110/35 v souběhu s linkami VVN a kříží kolejiště železniční
zastávky Trutnov - Poříčí.
Za Trutnovem je trasa stavby rychlostní silnice 1109 vedena po západním okraji
odkaliště po úbočí zalesněných svahů nad silnicí III. třídy. Nad koncem plaviště Mrtvým jezerem přechází v km od 142,90 do 143,45 pásmo opevnění, které zde
zůstalo jako památník ubránit se za 2. světové války. V tomto místě je také navržen
tunel Opevnění o délce 430 m. Tunel převádí trasu přes terénní vyvýšeninu, ale
zároveň slouží jako migrační přechod a také snižuje zásah do pásma opevnění.
Odtud se trasa stáčí ve směrovém oblouku východním obchvatem nad Zlatou
Olešnicí. Na severním okraji Zlaté Olešnice kříží stávající silnici I/16 a za ním je
navržena mimoúrovňová křižovatka Zlatá Olešnice. Vedení trasy se snaží
minimalizovat zásah do sesuvného území a nezasahuje do ochranného pásma
vodního zdroje Zlatá Olešnice - zářezy u silnice.
Severně od Zlaté Olešnice je trasa vedena ve směrovém oblouku západním
obchvatem Bernartic. Za Vlaštovčím vrchem kříží hluboké a široké údolí řeky Ličná a
to velkým mostem délky 480 m přes Ličnou, lokální biokoridor a Křenovskou cestu.
Toto území je cenné z botanického i zoologického hlediska. Za údolím Ličné navazuje
další údolí Důlního (Lampertického) potoka. Jím prochází silnice III. třídy, podél které
se nachází souvislá zástavba Lampertic. Křížení tohoto údolí je rovněž velkým a
vysokým mostním objektem o rozpětí
400 m. Oba mostní objekty jsou dominantami
z hlediska krajinného rázu. Pod tímto mostem bude převeden i nadregionální
biokoridor Pramen Úpy - Adršpašsko-Teplické skály. Po přechodu tohoto údolí se
trasa velkým směrovým obloukem přibližuje západně od stávající silnice I/16 a
Královce k hraničním kamenům s Polskou republikou. Území je tvořeno zemědělskou
půdou s málo svažitým terénem. Trasa obchází lokalitu Dvory, kříží trať ČD
nadjezdem a na stávající silnici II/300 je navržena mimoúrovňová křižovatka Královec.
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Trasa je před státní hranicí navržena tak, aby nezasahovala do poddolovaného území
Královec.
Celková délka trasy ve variantě A je 21,230 km, podvariata A1 je o 200 m kratší. Na
trase je navrženo celkem 24 mostů z toho jich je 13 o délce větší než 100 m (z toho 3
velké mostní objekty: 660 m most Poříčí, 430 m most přes údolí řeky Ličná a 400 m
most Lampertice). Dále dva tunely: tunel Poříčí o délce 510 m (ve variantě A1 o délce
400 m) a tunel Opevnění 430 m. Součástí návrhu trasy je i návrh přeložek dotčených
silnic, místních komunikací a polních cest. Dále je to návrh umístění a základního
tvaru mimoúrovňových křižovatek, které jsou navrženy 4: MÚK Střítež, Poříčí, Zlatá
Olešnice a Královec.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zdůvodnění potřeby záměru vychází z celkové koncepce řešení dopravní sítě a je
s akceptovatelnou vypovídací schopností v dokumentaci obsažen.
Z hlediska technického popisu záměru v zásadě bez podstatnějších připomínek,
některé dílčí připomínky ve vztahu k technickému řešení záměru jsou zapracovány do
podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu tak, aby mohly být eliminovány
respektive dále minimalizovány vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o
znečišťování životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům
legislativních předpisů a technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování
životního prostředí, tak lze konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací schopností
a i přes několik uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení procesu
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
Ø byly již prezentovány v dokumentaci (zde je nutno konstatovat výraznou nepřehlednost a
neuspořádanost navrhovaných opatření, včetně průmětů částí popisů apod., na řadě míst
jsou uvozeny novými deklaracemi vlivů a obecnými předpoklady, dále jsou prezentovány
samozřejmé administrativní povinnosti)
Ø byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány zpracovatelem
posudku
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření :
Opatření pro fázi přípravy
• ve stupni dokumentace pro územní řízení zpracovat pro řešenou variantu podrobnou
akustickou studii v relevantním 3D prostředí včetně případných optimálních návrhů PHO
s prioritní ochranou venkovního chráněného prostoru; součástí akustické studie musí být
konkrétní návrh protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu nepřekročí u
chráněných objektů hygienické limity pro denní, respektive noční dobu dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; výchozím
podkladem bude hluková studie vypracovaná v rámci dokumentace EIA firmou ATEM s.r.o.
v říjnu 2009
• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované akustické studie respektive
individuálními protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn bude
upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy a
konkretizaci jednotlivých výpočtových oblastí
• v rámci další projektové přípravy upřesnit volbu materiálu pro výstavbu protihlukových stěn;
všude tam, kde to bude možné, preferovat vyloučení čirých materiálů pro minimalizaci rizika
střetů s ptáky; rozhodující však vždy musí být funkčnost materiálu pro dosažení plnění
požadovaných hygienických limitů
• v rámci vypracování podrobné akustické studie konzultovat každou výpočtovou oblast s
příslušnými obcemi jak z hlediska koncepce navrhovaných forem protihlukových ochran, tak
i pro podchycení všech hygienicky významných objektů, které by v každé výpočtové oblasti
měly být řešeny, a to včetně případných rekreačních objektů vybudovaných na základě
řádného stavebního povolení
• pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
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opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného
zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
• v rámci další projektové přípravy záměru konkretizovat způsob výstavby tunelů v rámci
předkládaného záměru (ražené respektive hloubené tunely)
• v případě trhacích prací na stavbě tunelů budou respektovány stanovené velikosti náloží
respektujících seismickou bezpečnost nejbližší zástavby rodinných domů v okolí stavby i
bezpečnost a neporušenost konstrukcí souvisejících se stavbou tunelu
• v rámci další projektové přípravy záměru v případě ražených tunelů vypracovat materiál
„Vstupní podmínky pro trhací práce při stavbě tunelů“, kde bude stanovena povolená
velikost náloží respektujících seismickou bezpečnost nejbližší chráněné zástavby, jakož i
bezpečnost a neporušenost konstrukcí souvisejících se stavbou tunelu
• v rámci další projektové přípravy záměru bude v případě varianty ražby tunelů vypracován
systém metodiky a měření kontroly účinků trhacích prací tak, aby bylo jednoznačně
stanoveno zatížení jednotlivých nejbližších objektů obytné zástavby; tato měření budou
tvořena komplexem metodik sledujících různé fyzikální veličiny, na jejichž základě se
posuzuje vliv trhacích prací na objekty a zařízení: měření seismických účinků trhacích prací,
pasportizace okolních objektů, deformometrické měření na trhlinách objektů, geodetickénivelační měření na objektech a akustická měření
• součástí další projektové přípravy záměru bude provedení hydrogeologického průzkumu
jehož součástí bude i výběr a případně doplnění indikačních vrtů k zjištění podkladů o
kvalitě podzemních vod v okolí vybrané trasy rychlostní komunikace, na základě
hydrogeologického průzkumu budou taktéž konkretizována opatření na ochranu proudění
odpadních vod jak pro etapu výstavby, a tak i při provozu
• součástí další projektové přípravy záměru bude podrobný inženýrsko-geologický a
geotechnický průzkum
• na základě podrobného inženýrsko-geologického průzkumu navrhnout způsob výstavby
tělesa rychlostní silnice a to zejména vzhledem k sesuvným územím mezi 146. až 149. km
trasy
• v rámci další projektové přípravy záměru vyloučit provedeným hydrogeologickým a
screeningovým průzkumem možný transport kontaminace způsobený stavebními pracemi na
rychlostní komunikaci R11 z identifikovaných lokalit starých ekologických zátěží (KARA
Trutnov, a.s. a Benzina a.s. DSPHM) a z průmyslové zóny a železniční zastávky Trutnov
Poříčí
• prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního prostředí
či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických poměrů, odvod drenážních
vod z tunelů ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody v okolí tunelů a v rámci
další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících s ovlivněním režimu podzemních
vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelového tubusu
• pro vybranou variantu bude provedena pasportizace stávajících podzemních vrtů a studní ve
vzdálenosti 200 m od trasy stavby pro vyhodnocení možných vlivů stavby na tyto objekty, a
to jak z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody (v místech zářezů stavby do
původního terénu, při stavbě tunelů), tak z hlediska možného ovlivnění její kvality
• součástí další projektové přípravy bude vypracování návrhu monitoringu kvality vybraných
profilů - hladin i kvality podzemní vody ve vybraných vrtech nebo studnách (zejména s
ohledem na zabezpečení ochranných pásem)
• součástí podrobného hydrogeologického průzkumu v rámci další projektové přípravy budou
i konkrétní návrhy všech kompenzačních opatření za případnou ztrátu vody v potenciálně
ovlivnitelných individuálních vodních zdrojích
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• v rámci další projektové přípravy záměru specifikovat místa profilů vyústění odtékajících
srážkových vod z jednotlivých úseků rychlostní komunikace
• v celém úseku průchodu ochranným pásmem vodních zdrojů bude nezbytné realizovat
odvedení dešťových vod z povrchu vozovky nepropustným odvodněním (nepropustné
žlaby, vodotěsné kanalizace)
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit jak stanoviska správce vodního toku, tak správců všech zařízení,
kam budou případně zaústěny dešťové kanalizace
• v rámci další projektové přípravy záměru konfrontovat podmínky stanovených ochranných
pásem s navrhovaným řešením včetně odborného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 vodního zákona
• v dalším stupni PD musí být v rámci vodohospodářského řešení upřesněn výpočet chloridů
ve výsledných recipientech a to na základě upřesněného odvodnění; výpočet musí být
porovnán s limitní hodnotou dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, př. č. 3.
• v rámci vodohospodářského projektu trasy bude navržen monitoring účinnosti zneškodnění
úkapů v povrchových prvcích (sběrných jímkách) a vypracovány havarijní řády pro
zneškodnění případných havarijních úniků škodlivin
• po zaměření varianty v dalším stupni technické PD dále upřesnit způsob odvádění
dešťových vod z komunikace a způsob čištění přes sedimentační nádrže před odtokem do
vodoteče ve formě vodohospodářský projektu, který bude konzultován s příslušným
orgánem životního prostředí
• minimalizace dopadů při běžném silničním provozu i při případných haváriích bude
dosažena odvodněním vozovky přes dešťové usazovací nádrže (DUN) s technickým
zabezpečením (oddělení s nornými stěnami, příp. sorpční filtry) pro záchyt plovoucích látek
(zejm. ropné látky - NEL) a usaditelných látek (nerozpuštěné látky) smývaných z povrchů
vozovek, při případných drobných úkapech ropných látek v důsledku běžného provozu i
případných haváriích; instalace norných stěn a DUN je doporučeno realizovat zejména v
úsecích dotýkajících se zájmových území ochranných pásem vodních zdrojů a úseků ÚSES;
sedimentační nádrže je možno v případě potřeby doplnit o filtrační stupeň, pokud tak
stanoví příslušný vodoprávní úřad
• v dlouhých úsecích podélných odvodňovacích příkopů komunikací budou instalovány
stabilní norné stěny (separace lehkých kapalin a usaditelných látek), které umožní rozdělit
odvodňované úseky na kratší části a tak operativněji řešit případné havarijní situace úniku
znečisťujících látek přepravovaných dopravními prostředky
• v rámci projektu a výstavby mostních objektů je nutné minimalizovat zásah mostních pilířů
do vlastních vodních toků a v co největší možné míře zachovávat přirozený charakter
vodního toku; jediný vodní tok, který bude překládán je na konci trasy v km 152,25 Černý
potok
• projekt úpravy koryta i břehů Černého potoka zpracovat ve spolupráci s hydrobiologem tak,
aby zůstala zachována nejen kapacita koryta, ale také přirozený charakter toku, což umožní
rychlejší obnovu biologické funkce toku a zachování kvality vody v toku
• nové trativody pro odvedení vod do recipientu budou navrženy a realizovány v souladu s
požadavky na ekologickou úpravu vodních toků a jejich začlenění do krajiny
• z důvodu prevence ovlivnění kvality vody v tocích uplatnit zesílená svodidla na všech
mostech a úsecích křížení vodních toků včetně drobných vodotečí
• vyloučit zásahy do pramenišť (možné potenciální zdroje vody, ochrana před jejich
znečištěním); rovněž zářezy komunikace do horninového podloží řešit s ohledem na ochranu
podzemních vod před znečištěním a na omezení zásadních změn stávajícího hydrického
režimu v navazujících přírodních biotopech
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• v další fázi projektové přípravy zpřesnit množství odpadních vod z tunelů, a to včetně
sezónních vlivů, navrhnout a projednat podmínky úpravy vod při realizaci a v provozu a
dořešit odvod vod k zaústění do povrchových vod, včetně případných úprav dotčené
vodoteče
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém řešení odvádění srážkových vod
doložit stanoviska správce vodních toků, do kterých bude svedena průsaková a srážková
voda
• při realizaci výstavby tunelu, musí být součástí realizace také úprava vod, a to především
z hlediska úpravy koncentrace nerozpustných látek a ropných látek, případně dalších
škodlivin, které připadají v úvahu při ražbě tunelů; volba zařízení a výstupní parametry
čistícího zařízení budou předmětem další projektové přípravy a jednání s dotčenými orgány
státní správy
•

jako součást podrobné PD vypracovat studii pozemkových úprav a změn vyplývajících z
umístění trasy v území; v rámci studie je nutné řešit zajištění dopravní obslužnosti a
přístupnosti pozemků dotčených trasou; konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených
pozemků

•

v úseku km 146,63, kde je souběžně s vodním tokem vedena místní komunikace p.p.č. 1211
bude zajištěn průjezdný profil této místní komunikace pod R1109

•

v rámci další projektové přípravy řešit stavbu rychlostní komunikace takovým způsobem,
aby nebyla přerušena dodávka vody pro obec při křížení rychlostní komunikace v km 145,70
– 145,80 s tímto vodovodním řadem

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy ve kterém bude upřesněn trvalý zábor ZPF

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF

•

v místech případných přechodů přes meliorační systémy bude nezbytné provést taková
technická opatření, aby byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce a nedošlo ke
změnám v hydrologickém režimu na dotčených pozemcích

•

zpracovat výpočet náhrad škod na lesních a zemědělských pozemcích a určit výši poplatku
za trvalé a dočasné odnětí dotčených pozemků určených k plnění dané funkce

•

zajistit výsadbu izolačních stále zelených dřevin s protiprašnou funkcí v místech kontaktu
rychlostní silnice R11, stavba 1109 s obytnou zástavbou, s preferencí domácích druhů
dřevin

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah reálných záborů PUPFL na základě
přesného zaměření rychlostní silnice; trasu optimalizovat tak, aby pokud vede po okraji lesa
byl zábor lesní půdy minimalizován; po podrobnějším terénním šetření je třeba také snížit
průchody roztroušenými lesními remízky v krajině; součástí této specifikace bude rovněž
rozhodnutí o charakteru výstavby tunelu pod Poříčským hřbetem z hlediska záborů PUPFL

•

v dalším stupni PD budou přeloženy a upraveny všechny trasou dotčené lesní cesty tak,
aby nebyl narušen zavedený systém místní lesní dopravní sítě, aby byl zajištěn přístup pro
dopravu těženého dřeva, ale i z důvodů požární ochrany lesa

•

v rámci další projektové přípravy záměru řešit zachování cest v lokalitách Černá leč - pod
mostem v km 134,23 a v lokalitě Naučná stezka 1866 - pod mostem v km 134,52, jakož i
zpřístupnění lesů v lokalitě Terasy (Zlatá Olešnice, por. 33 D), které budou výstavbou
komunikace odříznuty od přístupu

•

v dalším stupni PD musí být vypracován návrh na rekultivaci pozemků určených k plnění
funkce lesa po době jejich dočasného odnětí či omezení za dodržení pravidel obnovy lesa
stanovených pro tyto přírodní lesní oblasti:
§
§
§
§

dodržení cílové druhové skladby v závislosti na hospodářském souboru
pokud je to možné, pak preference přirozené obnovy
použití ruční přípravy půdy při umělé obnově lesa
jamková sadba s nepravidelným sponem
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•

minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúžením manipulačních pásů,
potřebných pro výstavbu komunikace

•

zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených
lesních porostech

•

projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích
vegetačního klidu na základě přesného zaměření nezbytného rozsahu odlesnění v terénu

•

lesní porosty a pozemky vyloučit z řešení mezideponií skrývaných zemin

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat případné zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn

•

v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor
pozemků určených pro plnění funkce lesa; v rámci kompenzačních opatření preferovat
především využití prostorů navrhovaných skladebných prvků ÚSES, především
v ekologicky oslabených krajinných prostorech; konzultovat toto potenciální využití
především s orgány ochrany přírody

•

na svahy násypů a zářezů použít ornici ze skrývky; zatravnění a výsadbu zeleně provést
v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů; na
svahy s větším sklonem použít geotextilii s travním semenem; o vysázené dřeviny pečovat
(zálivka, dosadba), a to minimálně po dobu 2 let

• v dalším stupni projektové dokumentace detailně ověřit míru potenciálního zásahu do
dokladovaných populací bledule jarní a lilie zlatohlavé v koridoru trasy a na základě tohoto
ověření stanovit bližší podmínky pro případné transfery na náhradní lokality mimo dosah
stavby
• v dalším stupni projektové dokumentace specifikovat všechny možnosti, které povedou
k vyloučení zásahů do starých bukových porostů na lokalitě Libeč; v této souvislosti omezit
stavební činnost v období hnízdění čápa černého, tj. od dubna do července
• provést záchranný transfer hnízd mravenců rodu Formica ležících přímo v trase silnice na
lokalitě Trutnov-Poříčí. Hnízda přestěhovat na vhodný náhradní biotop mimo plochy
postižené stavbou
• v dalším stupni PD po přesnějším zaměření terénu trasu optimalizovat tak, aby pokud
možno nebyly přímo likvidovány lesní okraje a respektovány roztroušené lesní remízky a
skupinové porosty v krajině
• pro křížení s prvky dřevin zabezpečit, že součástí další projektové přípravy bude pro
doporučenou variantu A vypracován
podrobný dendrologický průzkum kácených
mimolesních porostů dřevin včetně zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou
• v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný
zásahů do porostů dřevin

rozsah

• omezit likvidaci porostů křovin a křovinatých plášťů na okrajích cest, pasek a lesů v celé
trase silnice, v případě odůvodněného nezbytného zásahu uplatnit v rámci vegetačních
úprav navrhnout taková opatření na dosadbu, aby se vytvořil nový lesní plášť
• v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný biologický dozor v průběhu
provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu ochranářsky významných druhů
živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při kácení mimolesních prvků dřevin
• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV
stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení stavenišť
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• veškerá odůvodněná kácení dřevin a odůvodněný minimální rozsah odlesnění v nezbytně
nutném minimálním rozsahu řešit zásadně v období vegetačního klidu
• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu
• křížení i s malými toky řešit po kapacitních mostních objektech tak, aby v podmostí byl
zachován prostor pro bermu podél toku
• v rámci dokumentace pro území řízení (DÚR) zpracovat Detailní migrační studii podle
pokynů Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 180. V rámci Detailní migrační
studie:
o po přesném geodetickém zaměření terénu upřesnit lokalizaci a technické parametry stávajících
objektů předložených ve stupni EIA.
o po konzultaci s místními členy mysliveckých sdružení a místními znalci stanovit kritické úseky,
kudy vedou nejčastější migrační trasy živočichů a zde přizpůsobit navržené podchody či
nadchody
o ve spolupráci projektanta a ekologa řešit umístění trubních a rámových propustků. Tyto
propustky mají zcela zásadní význam pro zvýšení propustnosti komunikace pro malé savce
(vhodné do velikosti kategorie C) a obojživelníky. Propustky budou rozmístěny v závislosti na
možnostech terénu a technické proveditelnosti. Propustky je ideální budovat s různými rozměry,
to znamená střídat větší objekty (rámové o rozměru cca 1 m) s trubními propusty menšího
rozměru, s přihlédnutím k terénní konfiguraci a podélnému profilu komunikace řešit po cca 1 km
o soustředit se na doprovodná opatření, především na oplocení, napojení objektů na okolní krajinu
formou naváděcích prvků a řešení prostoru podmostí.

• v rámci přípravné dokumentace stavby zajistit aktuální biologický, zejména zoologický
průzkum zájmového území s cílem upřesnit výskyty zvláště chráněných či jinak ochranářsky
významných druhů živočichů v posledních vegetačních období před zahájením stavby; na
základě tohoto průzkumu konkretizovat doporučení pro fázi přípravy a realizace záměru
z hlediska ochrany populací všech zjištěných ochranářsky významných druhů živočichů
• v dalším stupni projektové dokumentace rozpracovat opatření, navrhovaná studií vlivů na
herpetofaunu z hlediska konkretizace a lokalizace jednotlivých technických zábran jak pro
fázi výstavby, tak pro fázi provozu
• ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je třeba z hlediska vlivu na ÚSES
prověřit a navrhnout následující řešení střetů s prvky ÚSES:
o přeložení osy nadregionálního biokoridoru K28 pro jeho převedení pod mostem Lampertice o dl.
400 m
o podrobně zpracovat vliv trasy na okrajovou část regionálního biocentra 71 se snahou
minimalizovat velikost vlivu (zábory a kácení) na biocentrum
o navrhnout převedení regionálního biokoridoru 53 Kamenec přes napojení MÚK Střítež na stávající
silnici I/37 pomocí mostního objektu
o zpracovat vliv trasy na regionální biokoridor 724 Houska - Čížkovy kameny, případně zvážit jeho
odklonění od trasy rychlostní silnice
o zajistit převedení regionálního biokoridoru 723 Zámecký vrch - Čížkovy kameny pod mostním
objektem u odkaliště
o zajistit převedení regionálního biokoridoru 10 - 11 pod mostním objektem Lampertice, který se
nachází o 400 m severněji
o minimalizovat dočasný zábor a kácení v okrajové části LBC 70 Prostřední vrch
o navrhnout přeložení části LBK 62 Pod pláněmi a zajistit jeho převedení pod mostním objektem
přes údolí v km 134,23
o minimalizovat dočasné zábory v místě přiblížení se trasy k LBC 50 U hůrky
o minimalizovat dočasné zábory v místě přiblížení se trasy k LBC 51 V roklích
o minimalizovat dočasné zábory v místě přiblížení se trasy k LBC 46 Na Skalce
o zajistit převedení LBK 8 Ličná pod mostním objektem Poříčí u jeho severního portálu. Případně
přeložení biokoridoru o cca 500 m severněji a převedení pod mostem přes údolí v km 141,54.
Minimalizace zásahu do vegetace
o přesunout a vymezit lokální biocentrum 82 na jednu, nejlépe západní stranu rychlostní silnice v
jejím cca 142,2 km
o upravit polohu biocentra LBC 1 na území Zlaté Olešnice ležící pod mostním objektem v km
145,70. Minimalizovat dočasný zábor a kácení
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o navrhnout taková opatření, aby byl zcela vyloučen zásah trasy do LBK 20 - 21. Trasa ho kříží
velkým mostním objektem přes údolí řeky Ličná o délce 480 m. Minimalizace kácení břehových
porostů a vyloučit zásah od Ličné
o minimalizovat dočasné zábory a kácení v místě přiblížení se trasy k LBC 11 na jihu k.ú. Lampertic

• v dalším stupni projektové dokumentace navrhovat přemostění tak, aby byly při zakládání
pilířů estakád či řešení okraje podmostí (menší mostní objekty) přímo vyloučen zásah do
průtočného profilu toků a břehové hrany, zejména pro křížení niv toku Ličná a Důlní potok
• omezit likvidaci porostů křovin a křovinatých plášťů na okrajích cest, pasek a lesů v celé
trase silnice, v případě odůvodněného nezbytného zásahu uplatnit v rámci vegetačních
úprav navrhnout taková opatření na dosadbu, aby se vytvořil nový lesní plášť
• pro řešení dočasných sedimentačních nádrží uplatnit osázení vodními makrofyty
• v rámci sadových úprav komunikace v lesních úsecích na základě výstupů průzkumu
migrace řešit i keřové bariéry z hlediska snižování pravděpodobnosti vniku zvěře na těleso
komunikace
• v dalším stupni PD po výběru výsledné varianty a jejího technického upřesnění je třeba
zpracovat studii krajinného rázu, která vychází z upřesněného technického řešení
• v dalším stupni PD upřesňovat technické řešení zejména velkých mostních objektů s
maximální potřebou minimalizování zásahu do krajinného rázu
• portály tunelů řešit s využitím přírodě blízkých materiálů v exteriérovém pojetí a zajistit
maximální míru vegetačních úprav při rekultivaci okolí portálů a doprovodných zářezů
• v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené
porosty dřevin jak ve vztahu k posílení ekologické stability bezprostředního okolí nově
řešené komunikace, tak i z hlediska krajinářského; projekt sadových úprav bude v předstihu
konzultován s příslušnými orgány ochrany přírody a bude zahrnovat:
o skupinou výsadbu pouze autochtonních druhů stromů a keřů podél silnice a v místech křížení
s prvky ÚSES
o volbu vhodných původních druhů keřů a dřevin
o začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav
o použití zapěstovaných jedinců stromů a keřů
o plán údržby zeleně

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi,
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

Opatření pro fázi výstavby
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
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• během výstavby i provozu rychlostní silnice R11, stavba 1109 bude zajištěn přístup na
zemědělské pozemky (doporučuje se proto zpracování projektu jednoduchých pozemkových
úprav tak, aby v důsledku realizace stavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo
nepřístupné pozemky)
• po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru na smluvním základě
s odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany ZPF,
vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch
v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového plánu
• o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím,
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol –
přehledný pracovní deník, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin a který bude k dispozici
pro kontrolní orgány ochrany ZPF
• v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejímu
znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování; deponie řešit mimo VKP a
kosterní prvky ekologické stability krajiny
• plnění hygienických limitů vysokoenergetického impulsního hluku při stavbách tunelů
v případě jejich ražby v denní době bude ověřeno měřením; rozšíření trhacích prací i na
noční dobu bude možné připustit pouze na základě měření u nejbližších objektů obytné
zástavby při podání průkazu o plnění příslušného hygienického limitu pro noční dobu
• při případných povrchových odstřelech v hloubených úsecích je třeba vyloučit nadměrný
rozlet horniny do okolí, proto bude rozpojovaný blok překrýván tkaninou, sítí apod.
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám pro období výstavby“ který bude zpracován v souladu se zákonem o
vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu
• pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)
• plán organizace výstavby bude zohledňovat inundační území a možnost vzniku
povodňových situací; zejména zajištění stavby a areálů stavebních dvorů, skladišť a
mezideponií bude třeba zabezpečit pro případ povodňových situací
• před zahájením zemních prací na stavbě komunikace je nutno vyhloubit záchytné příkopy;
během zemních prací je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která by mohla
nastat v důsledku nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně nevhodným
vyrovnáváním nerovností terénu; k tomu je třeba vytvořit taková technická opatření, jejichž
cílem je neškodné odvedení soustředěného povrchového odtoku srážkových vod

• na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky škodlivé
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy
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• na plochách zařízení stavenišť

v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

• na staveništi nebudou prováděny žádné opravy stavebních strojů nebo dopravní techniky
ani nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní apod.) s výjimkou
běžné denní údržby
• při pracích v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené opatrnosti a omezit
časový a plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění toku těmito zásahy a
potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno
• v rámci výstavby je nutno eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy; jako
prostředek protierozní ochrany je nutné okamžitě po provedení zářezu a násypu vysadit a
odpovídajícím způsobem zajistit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice
• terénní práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k vytvoření drah soustředěného odtoku
dešťových vod
• zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC
• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit usazovací
nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV
• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
• v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či
vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• veškeré srážkové vody vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na
zařízeních stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat limity stanovené kanalizačním
řádem
• hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu na
všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace na
staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký,
respektive aby byl zkrápěn
• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
• všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném technickém stavu a
v čistotě
• v případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů či
stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak, aby ani krátkodobě
nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; každá taková skutečnost, kdy bude
nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným institucím dle havarijního
plánu
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• nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba
• prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do vodotěsného
kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště
• v rámci plánu organizace výstavby (POV):
§
§
§
§
§
§
§

bude na vnějším ohrazení stavby uveden kontakt na zástupce zhotovitele stavby, kterému budou
moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby
bude jednoznačně stanoveno, aby obyvatelé nejbližších domů byli v předstihu seznámeni
s připravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby
budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem minimalizovat celkové objemy
skladovaných sypkých materiálů
bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti úsypům
bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem z areálu dobývacího
prostoru
budou vjezdy na staveniště respektive stavební dvory řešeny tak, aby se v maximální míře
vyhýbaly obytným objektům
budou navrženy přepravní trasy v maximální možné míře mimo stávající obytnou zástavbu

• při přípravě POV navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem na obytnou zástavbu
• zařízení staveniště řešit zásadně mimo prostory skladebných prvků ÚSES, plochy VKP a
cenných segmentů krajiny
• v průběhu stavby zajistit důslednou ochranu prostorů vodních ploch v kontaktu se stavbou
před kontaminací během výstavby, konkrétní aspekty promítnout do POV stavby
• jakékoli zásahy do porostů dřevin podél vodních toků řešit výhradně s použitím biomazadel
do motorových pil, nevyměňovat náplně na březích toků a vyloučit pálení dřevní hmoty na
březích vodních toků
• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání s vytěženou zeminou postupovat podle §
2 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 154/2010 Sb. s účinností
dne 1.7.2010)
• ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady
o způsobu jejich využití, resp. odstranění
• plochy luk a pastvin narušených stavbou během dočasného záboru rekultivovat do původní
kultury s použitím vhodných travních směsí
• důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence ruderalizace
území a šíření alergenních plevelů

Opatření pro fázi provozu
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit odpovídajícími výsledky kontrolního
měření u vybraných výpočtových bodů
• v rámci provozní údržby rychlostní silnice R11 - stavby 1109, bude zohledněno doporučení
na zintenzivnění zkrápění nejexponovanějších úseků této rychlostní komunikace v blízkosti
obytné zástavby
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• pro zimní údržbu zejména v ochranných pásmech vodních zdrojů používat soli
s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání vodných roztoků solí pro
minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice
• pro celou posuzovanou trasu rychlostní silnice R11, stavba 1109 bude zpracován havarijní
plán (havarijní plány úseků) za účelem okamžitého ochranného a nápravného zásahu; bude
zpracován havarijní plán pro opatření při dopravních nehodách, při nichž je nebezpečí úniku
znečišťujících látek
• v rámci pravidelné údržby rychlostní silnice v místech přechodu povrchových toků tělesem
rychlostní silnice dbát na permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla,
zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.),
které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku
• v rámci pravidelné údržby rychlostní silnice dbát na funkčnost a dobrý technický stav
nepropustných silničních příkopů, dešťové kanalizace, LAPOLů, a DUN v místech, kde
rychlostní silnice prochází nebo se přibližuje OPVZ I. a II. stupně ochrany
• prořezávání dřevin v rámci údržby doprovodné vegetace řešit v období vegetačního klidu
odborně způsobilými subjekty

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Ministerstva životního prostředí
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků.
1) Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření zn.: 11547/ZP/2010-Su ze dne 07.07. 2010
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska nakládání s odpady není k předložené dokumentaci vlivů záměru
zásadních připomínek.
b) Z hlediska ochrany ovzduší není k předložené dokumentaci vlivů záměru
zásadních námitek.
c) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je kompetentní MŽP.
d) Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu působnosti vymezené ust. § 77a
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů - nemá krajský úřad zásadní námitky k předložené dokumentaci záměru, a to
pro dotčené území náležející do jeho místní působnosti.
Umístěním záměru však dojde k dotčení 2 regionálních biokoridorů RK 6. 723 a č.
724; v dokumentaci je řešeno převedení bioty u všech biokoridorů pod-mostními
objekty, v případě regionálního biocentra RBC Houska je navrženo opatření omezit
zásah stavbou pouze na okrajovou část, funkčnost a význam biocentra by neměla být
zasažena. Na základě provedeného biologického průzkumu (Botanický, Zoologický a
Herpetologický průzkum a návrh na ochranu obojživelníků a plazů) byl v dotčeném
území prokázán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Z rostlin jako
nejvýznamnější jsou zastoupeny bledule jarní a lilie zlatohlavá (nejvýznamnější
lokalita je niva potoka Ličná, kde se předpokládá převedení mostním objektem,
lokalita s lilií bude vzhledem ke sporadickému výskytu lilie nejspíše zničena). Zvláště
chráněných druhů živočichů bylo zjištěno celkem 16 (viz výčet v tabulce na str. 104105), v dokumentaci jsou popsána opatření, která by měla minimalizovat a omezit
zásahy do biotopů na nezbytně nutné, případně je zde obsaženo i doporučení k
provedení záchranných transferů, což lze považovat za nouzové řešení. V další fázi
přípravy záměru bude nezbytné požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení
výjimky škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje živočichů a rostlin ve smyslu § 56
zákona. Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny lze považovat předložené varianty
umístění záměru za rovnocenné
Stanovisko zpracovatele posudku:

Krajský úřad v zásadě jen komentuje výstupy dokumentace s tím, že k nim nezaujímá
žádný vyhraněný postoj. Kontext transferů je v místech nevratného zničení biotopu
jediným relevantním opatřením, které je třeba technicky a organizačně připravit,
z tohoto důvodu je navrženo ustanovit mj. i odborný ekologický dozor odborně
způsobilou osobou. Opatření, navrhovaná dokumentací pro konflikty s prvky ÚSES,

92

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko

VKP nebo z hlediska prevence (omezení) vlivů na faunu a floru jsou v upravené a
doplněné podobě promítnuta do návrhu stanoviska.
e) Z hlediska ochrany vod v rozsahu působnosti dané ustanovením § 107 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), není k předložené dokumentaci
připomínek.
Krajský úřad dále upozorňuje na skutečnost, že v zájmovém území leží ochranné
pásmo vodního zdroje Šachta Královec a další ochranná pásma vodních zdrojů leží v
okrajové zóně zájmového území (Vrchová, Bernartice-Rybena, Zlatá Olešnice). V
tomto kontextu je nezbytné v následných správních řízeních konfrontovat podmínky
stanovených ochranných pásem s navrhovaným řešením, včetně odborného vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že výše uvedený požadavek je zapracován
do podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
f) Z hlediska ochrany lesa je konstatováno, že ve smyslu ustanovení § 13 a 14
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném
znění (lesní zákon), jsou zpracovatelé dokumentací staveb povinni dbát zachování
lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Předložený záměr s celkovým
rozsahem u varianty A je 16,00 ha a u varianty AI je 16,73 ha dotčených pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), obsahuje návrhy konkrétních řešení trvalého
nebo dočasného odnětí, případně omezení PUPFL.
Krajský úřad souhlasí s variantou A záboru lesních pozemků za dodržení uvedených
opatření ke zmírnění nepříznivých biotických a abiotických vlivů v kapitole „Posouzení
vlivů na lesní půdu". K záměru posuzované stavby nemá Krajský úřad připomínky,
neboť neshledal podstatné důvody, pro které by záměr nevyhovoval ustanovením
lesního zákona, pokud při realizaci stavby nebudou dotčeny zájmy chráněné lesním
zákonem.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že podmínky ke zmírnění nepříznivých
biotických a abiotických vlivů jsou zapracovány do podmínek návrhu stanoviska
příslušnému úřadu. Ve shodě s uvedeným vyjádřením je v návrhu stanoviska
doporučeno dále projektovat záměr v předložené Variantě A.
2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové
vyjádření č.j.: hk/353/08/4/hpk.je/ze ze dne: 12. 11. 2008
Podstata vyjádření:

S dokumentací vlivů záměru „Rychlostní silnice Rll, stavba 1109, Trutnov - státní
hranice ČR/Polsko" na životní prostředí lze z hlediska zájmů chráněných orgány
ochrany veřejného zdraví s o u h l a s i t za předpokladu, že v dalších stupních
projektové dokumentace bude upřesněna reálnost konkrétních protihlukových
opatření na trase záměru s průkazem naplnění hygienických limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb v denní a noční době.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že výše uvedená podmínka je zapracována
do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
3) Ministerstvo životního prostředí
odbor ochrany ovzduší
vyjádření č.j.: 2151/780/10 ze dne: 09.07. 2010
Podstata vyjádření:

Dokumentace zohledňuje požadavek odboru ochrany ovzduší vznesený v rámci
zjišťovacího řízení, a to zpracováním rozptylové studie pro zhodnocení dopadu
záměru na imisní situaci lokalit přilehlých k plánované komunikaci. V blízkém okolí
navržených tras R11 dojde především k nárůstu CO, NO2 a TZL.
Celkově je konstatováno, že provoz na navrhované rychlostní silnici přinese v
zástavbě podél stávající trasy silnice 1/16 výrazné snížení imisní zátěže prakticky ve
všech sídlech. Naproti tomu se v zájmovém území objeví nové imisní zatížení, které
se však projeví zejména v oblastech bez obytné zástavby. Pouze omezeně se nárůst
hodnot projeví v oblasti samot a okrajových částech některých sídel.
V dokumentaci, resp. v přiložené rozptylové studii je postrádáno podrobnější
zhodnocení změny imisního pole max. denních koncentrací PM10. Dodržení těchto
limitů je problematické v mnoha regionech ČR, proto by tomuto ukazateli měla být
věnována zvýšená pozornost. Pouze je konstatováno, že se současné koncentrace
přibližují imisnímu limitu. V lokalitách, které jsou překročením imisního limitu denních
koncentrací PM10 ohroženy, je proto nutné zintenzívnit opatření na minimalizaci
prašností - pravidelně čistit zkrápět nejexponovanější úseky v blízkosti obytné
zástavby.
Vzhledem k hodnotám pozadí, které jsou relativně příznivé a nedosahují úrovně
imisních limitů, lze konstatovat, že vlivem zprovoznění daného úseku silnice R11
nedojde ani v jedné variantě k překročení platných imisních limitů pro sledované
polutanty, výjimkou jsou výše uvedené max. koncentrace PM10.
Za předpokladu striktního dodržení opatření pro minimalizaci prašnosti ve fázi
výstavby a také proto, že vybudováním komunikace dojde k poklesu imisní zátěže
podél stávající komunikace 1/16, která má těsnější kontakt s obydlenou zástavbou,
považujeme záměr za akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku konstatuje souhlas s názorem odboru ochrany ovzduší
v tom, že dodržení imisních limitů pro 24 hodinový aritmetický průměr PM10 je
problematické jak v rámci řešeného zájmového území, tak i v rámci dalších regionů
ČR. Za podstatné však zpracovatelé posudku považují skutečnost, že v zásadě na
imisním pozadí zájmového území se podílí svými příspěvky doprava na stávajícím
komunikačním systému a podílela by se na tomto imisním pozadí i v případě
nerealizace záměru. Nejedná se tak (samozřejmě s nepatrným rozdílem údajů o
dopravě při neprovedení záměru) o významný nový zdroj emisí, ale pouze o
přemístění liniového zdroje emisí. Potom lze však ve vztahu k veřejnému zdraví
považovat za pozitivní, že se z velké části tyto emise ovlivňující imisní zátěž
z významné části přesouvají mimo stávající obytnou zástavbu. Doporučení na realizaci
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protiprašných opatření jsou zapracována do podmínek návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.

4) Ministerstvo životního prostředí
odbor ochrany vod
vyjádření č.j.: 1683/650/10 ze dne: 09.06. 2010
Podstata vyjádření:

Odbor ochrany vod dospěl k závěru, že v předloženém materiálu jsou respektovány
požadavky na ochranu vod, které byly požadovány v interním sdělení ze dne
18.1.2p08 (č.j. 94/740/08; 2124/ENV/08), a se záměrem souhlasí. Je upozorněno, že
pokud budou plánovanými opatřeními dotčeny hraniční vody, musí být záměr s
dostatečným časovým předstihem projednán ve smyslu Sdělení č. 94/2009 Sb. m. s.,
o sjednání Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové
republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku zastává názor, že v návrhu stanoviska příslušnému
úřadu jsou zapracovány konkretizované podmínky pro ochranu vod jak v etapě
výstavby, tak i v etapě provozu. Současně je součástí obdržených vyjádření také
vyjádření generálního ředitele ochrany životního prostředí pana M. Kielsznia, ze
kterého vyplývá, že posuzovaný záměr nepředstavuje možnost významného vlivu na
životní prostředí na území Polské republiky.
5) Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát v Hradci Králové
vyjádření č.j.: ČIŽP/45/IPP/1009042.001/10/KDR ze dne: 28.6. 2010
Podstata vyjádření:

a) Předložený záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb. o integrované
prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a oznamovatel nemá povinnost
získat integrované povolení.
b) Z hlediska oddělení ochrany ovzduší nejsou k dokumentaci žádné další
připomínky.
c) Z hlediska oddělení ochrany vod na základě screeningového hodnocení pro aktivní
variantu A je celkový vliv na povrchové a podzemní vody přijatelný s dílčími
výhradami. Možné ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod je v dokumentaci
řešeno včetně navržení odpovídajících opatření, uvedených v kap. D.IV.
Problematickou částí dokumentace je nedostatečné vyhodnocení vlivu starých
ekologických zátěží na kvalitu horninového prostředí a podzemních vod v důsledku
stavby silnice. V podvariantě AI je navržený tunel, jehož jižní portál (vjezd do tunelu
Poříčí) zasahuje v úseku od 137, 93 - do km 138,20 přes okraj zrekultivované skládky
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tuhého komunálního odpadu Kryblice I, v místě patní hráze skládky. Ta plní funkci
stabilizace původního svahu skládky a uzavírá těleso skládky tak, aby nedocházelo
ke kontaminaci okolí. Vlivem stavby dojde k narušení nepropustné fólie s položeným
potrubím pro odvod skládkového plynu, jež je dále čištěn přes koksokompostový filtr.
V opatřeních v kap. D.IV.2. je uvedeno, že „nesmí dojít k narušení nepropustné fólie,
kterou je skládka uzavřena", což popírá výše uvedené informace. Vzhledem k
uvedeným nejasnostem ČIŽP požaduje, aby realizací stavby nedošlo k narušení
nepropustné fólie, kterou je skládka uzavřena, jak je navrženo v kapitole D.IV.2.
Nejvíce antropogenně ovlivněnou oblastí v rámci uvažované trasy je průmyslová část
v Trutnově Poříčí. V tomto úseku je trasa vedena prolukou po velké mostní estakádě
délky 660 m. Ve vzdálenosti 210 m od trasy se nachází prostor staré ekologické
zátěže KARA Trutnov, a.s. (v dokumentaci označená jako riziko č. 3). Dle mapové
přílohy „Problémová situace" je prostor rizika č. 3 zakreslen i v místě vedení trasy
silnice. Ve vzdálenosti 400 m od trasy se nachází stará ekologická zátěž Benzina a.s.
DSPHM. ČIŽP doporučuje provést vyhodnocení možného vlivu stavby na povrchové a
podzemní vody (zejména možný transport kontaminace v důsledku stavebních prací)
s ohledem na výskyt starých ekologických zátěží v bezprostředním okolí trasy.
V dalším stupni PD požadujeme v místech možného antropogenního znečištění
(průmyslová zóna Trutnova Poříčí, křížení kolejiště železniční zastávky Trutnov Poříčí) realizovat screeningový průzkum znečištění horninového prostředí a
podzemních vod.
Po doplnění požadovaných informací a při respektování uvedených doporučení v
následujících stupních PD a jejich zahrnutí v návazných správních řízeních, jakož i při
dodržení závazných právních předpisů a opatření, uvedených v kap. D.IV., nemá
ČIŽP, oddělání ochrany vod k předloženému oznámení dalších připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Otázka vedení trasy rychlostní komunikace prostorem rekultivované skládky je dle
názoru zpracovatelů posudku vyřešena doporučením posudku sledovat pro další
projektovou přípravu dále již pouze variantu A.
Otázka souvislosti stavby s potenciálními riziky souvisejícími se starými ekologickými
zátěžemi a kontaktem stavby s průmyslovou zónou a železniční stanicí jsou
zapracovány do jedné z podmínek v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
d) Po prostudování předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, není
dle názoru ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, dostatečně popsán stav vedení
komunikace tělesem zrekultivované skládky, popř. pozemkem pronajatým pro
skládku. ČIŽP dále uvádí, že v předložené dokumentaci jsou uvedeny rozporuplné
informace. V kapitole D.I.5.2 Vliv na zemědělskou půdu (podkapitola Kontaminace
půdy) na straně č. 159 je uvedeno, že v případě realizace dle podvarianty A1 by došlo
k narušení nepropustné folie s položeným potrubím pro odvod skládkového plynu.
Dále je v kapitole D. IV.2 Období výstavby uvedeno, že nesmí dojít k narušení
nepropustné folie, kterou je skládka uzavřena. K výše uvedenému ČIŽP uvádí, že je
nutné před realizací záměru dostatečně zhodnotit veškeré vlivy způsobené možným
narušením zrekultivované skládky (popř. současné či plánované skládky) a
minimalizovat případné negativní dopady. Dle názoru ČIŽP může jakýkoliv zásah do
tělesa skládky znamenat možné ohrožení životního prostředí. Při zásahu do tělesa
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skládky lze předpokládat, že dojde k uvolnění skládkového plynu z procesů
probíhajících v tělese skládky, k uvolnění škodlivých látek do podzemních či
povrchových vod, případně může docházet i k úletu lehčích frakcí.
ČIŽP upozorňuje, že v případě, že dojde během přípravy nebo během výstavby
rychlostní silnice k zasažení starých ekologických zátěží (KARA Trutnov, ČKD Dukla
Trutnov, Benzina a.s.) je nutné s odtěženými odpady nakládat dle jejich skutečných
vlastností a zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon o
odpadech").
ČIŽP k předložené dokumentaci uvádí, že pokud budou před realizací uvedeného
záměru upřesněny výše uvedené nesrovnalosti a následně budou respektovány a v
plném rozsahu dodrženy podmínky uvedené v předložené dokumentaci, a dále i
veškeré obecné povinnosti stanovené platnými právními předpisy na úseku
odpadového hospodářství, pak nemá oddělení odpadového hospodářství k
předložené dokumentaci vlivů záměru na životní prostření zásadních připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že otázka střetu rychlostní komunikace R11
se skládkou TKO je vyřešena návrhem dále v projektové dokumentaci doporučením
již sledovat pouze variantu A.
Problematika rizik souvisejících s dalšími identifikovanými ekologickými zátěžemi
v zájmovém území je v návrhu stanoviska ošetřena odpovídající podmínkou. Pokud
by došlo k předpokladu uváděném ve stanovisku oddělení odpadového hospodářství,
potom musí být postupováno v souladu se zákonem o odpadech v platném znění bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
e) Oddělení ochrany přírody konstatuje, že připomínky ČIŽP uvedené ve stanovisku k
zahájení zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí pro záměr výstavby
rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov - státní hranice ČR/Polsko ze dne 30. 1.
2008 (Č. j.: ČIŽP/45/ŘI/004215/08) byly z velké části respektovány v dokumentaci o
posuzování vlivu na životní prostředí.
Navržená stavba rychlostní komunikace R 11 bude v některých částech zájmového
území křižovat prvky ÚSES a tvořit tak pro některé živočichy či rostliny překážku
komplikující jejich přirozenou migraci v krajině. ČIŽP trvá na zachování funkčnosti a
průchodnosti veškerých prvků ÚSES, které budou stavbou dotčeny. Průchodnost
navržené komunikace umožňující pohyb živočichů A, B, C a D (kategorie uvedené v
migrační studii, která je přílohou dokumentace) musí být zajištěna nejen výstavbou
migračních objektů jako jsou mosty či podchody, ale také zřízením trubních či
rámových propustků pro malé savce a obojživelníky. ČIŽP požaduje začlenění těchto
migračních objektů do krajiny, a to výsadbou vhodně zvolené vegetace, která je
typická pro danou oblast. Dále ČIŽP požaduje oplocení komunikace po celé její délce
pro snížení mortality živočichů a zároveň pro eliminaci možnosti střetu vozidla s
většími savci. V místech výskytu obojživelníků ČIŽP požaduje instalaci bariér
bránících v přístupu těchto živočichů do vozovky. ČIŽP z výše uvedených důvodů
požaduje v rámci dokumentace pro územní řízení zpracovat Detailní migrační studii
podle TP Ministerstva dopravy č. 180. jak je uvedeno v dokumentaci v kapitole D. IV
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(Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí).
ČIŽP upozorňuje, že stavební práce na budování rychlostní komunikace v oblastech
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nemohou být započaty bez
pravomocně vydané výjimky orgánem ochrany přírody ze zákazů u památných stromů
a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb. V
případě přímého zásahu výstavby rychlostní komunikace do koryta vodního toku ČIŽP
požaduje doplnit biologický průzkum o průzkum hydrobiologický.
ČIŽP dále požaduje kácení dřevin a keřů provádět mimo vegetační období a v období
mimo hnízdění ptáků, a to jen v minimálním rozsahu. ČIŽP trvá na dodržení normy
ČSN DIN 18920 (Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech), ve které je mimo jiné uvedeno, že výkopy v
kořenovém prostoru stromů musí být prováděny ručně a nesmí se při tom vést blíže
než 2,5 m od paty kmene stromu.
Pro zmírnění negativního vlivu záměru na krajinný ráz ČIŽP požaduje začlenění
rychlostní komunikace do krajiny výsadbou domácích a stanovištně vhodných dřevin.
V případě výstavby protihlukových stěn ČIŽP trvá na použití neprůhledných materiálů
či použití svislých tmavých pruhů šířky 2 cm o rozteči 10 cm, které umožní ptákům na
překážku včas reagovat. Siluety dravých ptáků se v praxi ukázaly jako neúčinné.
ČIŽP zdůrazňuje, že ačkoliv jsou obě zpracované varianty záměru rovnocenné, tak
podvarianta „A1" zasahuje ve větší míře do lesních porostů a dále je vedena po
trvalých travních porostech. Aktivní varianta , A" má menší zábor lesních porostů a
dále je vedena po ruderálních ladech a poté vstupuje na kulturní pastviny. Z
uvedených důvodů ČIZP upřednostňuje aktivní variantu ,A".
Dále ČIŽP požaduje splnění veškerých bodů v kapitole D. IV (Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí), které jsou zahrnuty v předložené dokumentaci o hodnocení vlivů na životní
prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené požadavky a podmínky ve všech komentovaných aspektech jsou do návrhu
stanoviska promítnuty, vycházejí z rozboru, konkretizace podmínek autorského týmu
dokumentace a jsou doplněny dalšími podmínkami zpracovatelů posudku. Doporučení
ve vztahu k ochraně přírody uvedené v kapitole D.IV jsou tedy posudkem
rozpracována a konkretizována a jako taková zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska příslušnému úřadu. Preference varianty A oproti variantě A1 je ve shodě
se závěry zpracovatelského týmu posudku.
f) Z hlediska oddělení ochrany lesa je uvedeno, že stavební záměr je navržen v jedné
variantě A, v úseku Kryblice doplněné podvariantou A1. Délka plánované trasy je
dána v rozmezí 21,02 až 21,23 km. Stanovený zábor PUPFL je uveden dle
zpracované analýzy databáze CORINE v rozsahu 16,00 ha až 16,73 ha plus 0,349 ha
přípojné komunikace a dle zpracované analýzy databáze BPEJ 12,21 ha až 13,97 ha
plus 0,235 ha přípojné komunikace. Jak je v dokumentaci uvedeno, rozdíly mezi
oběma způsoby analýzy jsou dány tím, že BPEJ jsou mapovány i na plochách
současně zastavěných.
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Přesněji spočítané zábory PUPFL budou uvedeny a předloženy v dalším stupni PD,
tak jak je uvedeno v kapitole B. II. 1 Půda na str. 48 a stanou se součástí DÚR.
Ostatní požadavky ČIŽP, oddělení ochrany lesa uvedené ve stanovisku k zahájení
zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí dotýkající se jejich doplnění do tohoto
stupně PD byly splněny (viz. přílohy - Posouzení vlivů na lesní půdu).
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tým posudku bez připomínek s tím, že posudkem je
doporučeno dále sledovat variantu A.

6) Město Trutnov - starosta
vyjádření zn.: 2010/549/R/HLM ze dne: 12. 7. 2010
Podstata vyjádření:

Město Trutnov požaduje, aby součástí projektové dokumentace stavby „Rychlostní
silnice R11. stavba 1109. Trutnov - státní hranice ČR/Polsko" pro další stupeň řízení územní řízení a stavební řízení bylo následující:
a) Západní obchvat Trutnova v úseku od části Bojiště u Trutnova po průmyslovou
zónu Krkonošská, který je též označován jako přeložka komunikace 1/14 v délce
3,1 km (viz grafická příloha)
b) Návrh řešení nového dopravní propojení komunikace 1/16 a 1/14 v katastrálním
území Poříčí u Trutnova, které bude řešit propojení těchto dvou komunikací mimo
centrum části města Trutnov - Bořící u Trutnova (viz grafická příloha)
c) Trasa varianty A přechodu u skládky TKO Trutnov - Kryblice I., která se nedotkne
tělesa zrekultivované staré skládky. Součástí této varianty musí být i nezbytná
technická opatření pro zajištění budoucího skládkování vymezeného úložného
prostoru pro skládku Kryblice II (nadjezd R11 propojující skládkové území
rozdělené rychlostní komunikací, oplocení, odvodnění apod.).
V závěru vyjádření je uvedeno, že bez zapracování výše uvedených podmínek do
územně plánovací dokumentace a dalšího stupně projektové dokumentace (Zásady
územního rozvoje Královéhradeckého kraje a dokumentace pro územní a stavební
řízení) nebude ze strany Města Trutnova vydáno kladné stanovisko k realizaci stavby
„Rychlostní silnice R11. stavba 1109, Trutnov - státní hranice ČR/Polsko".
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku ponechává bez komentáře body a) + b) výše uvedeného
vyjádření, protože s výše uvedenými body je minimálně spojen další proces
posuzování vlivů na životní prostředí, ke kterému zpracovatelský tým posudku nebyl
pověřen a nejsou k němu ani v rámci posuzované dokumentace odpovídající
podklady. Je-li kladné stanovisko k posuzovanému záměru ze strany města Trutnov
podmíněno realizací výše uvedených staveb, jedná se o riziko oznamovatele záměru,
které zpracovatelský tým posudku nemůže v rámci svých kompetencí nijak ovlivnit a
musí být řešeno přímo mezi městem Trutnov a ŘSD.
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Ve vztahu k problematice skládky TKO zpracovatelský tým posudku konstatuje, že pro
další projektovou přípravu záměru je doporučeno dále v projektové přípravě již řešit
pouze variantu A.

7) Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí
vyjádření č.j.: 2010/6398/ŽP/REK ze dne: 16.06. 2010
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska vodního hospodářství vodoprávní úřad posoudil předloženou
dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí „Rychlostní silnice R l l , stavba
1109, Trutnov - státní hranice ČR/Polsko" a k jejímu obsahu nemá připomínek. Musí
však být učiněna taková opatření, aby nebyly ohroženy povrchové ani podzemní vody
a aby vlastní realizace předmětné akce proběhla v souladu s platnými právními
předpisy. Dále upozorňujeme na skutečnost, že se navrhovaná stavba bude nacházet
v PHO II. b) (vnější) a na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku - bude
tedy nutné zažádat o souhlas příslušného vodoprávního úřadu (tj. Městský úřad
Trutnov - odbor životního prostředí) podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon,
ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tým posudku bez připomínek s tím, že doporučení
související s výše uvedeným vyjádřením jsou zapracována do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
b) Z hlediska ochrany ovzduší není k předložené dokumentaci připomínek.
c) Z hlediska odpadového hospodářství je konstatováno, že s odpady vzniklými při
realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti
odpadového hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí
předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona
a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a
nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při
kolaudaci stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jedná se o konstatování jasně vyplývající z příslušného složkového zákona a s ním
souvisejících prováděcích předpisů. Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez
připomínek.
e) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemáme k předložené
dokumentaci žádných připomínek.
f) Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa bez připomínek
g) Z hlediska ochrany přírody a krajiny bez připomínek.
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8) Obec Lampertice
vyjádření č.j.: 28/2010 ze dne: 09.08. 2010
Podstata vyjádření:

K uvažovanému záměru nejsou připomínky.
9) Zemědělská vodohospodářská správa
Oblast Povodí Labe – Pracoviště Trutnov
zn.:OPL/P TU/0576/2010 ze dne 21.6.010
Podstata vyjádření:

Na základě praktických zkušeností je možno konstatovat, že při odstranění
porostního pláště a otevření nechráněných stěn porostů, (zvláště starších SMZ
monokultur), dochází ke zlomům a plošnému vyvracení těchto porostů. Toto je
ostatně patrné i v případě rozčlenění vzrostlých lesních porostů dvouproudými
komunikacemi.
Výchova lesních porostů včetně vytváření porostního pláště, zpevňovacích žeber a
rozčleňování probíhá postupně už od jejich výsadeb. I těžba mýtných porostů probíhá
s ohledem na reliéf terénu, sklon svahů, převládající směr větrů a další parametry,
neřídí se pouze povolenou šířkou plošné seče. Pokládat rozčlenění již existujícího
lesního porostu čtyřproudou silnicí za vhodný výchovný zásah považujeme za
poněkud nadnesené. Rovněž tak zpřístupnění lesních komplexů. Naopak bude muset
dojít k úpravám a přeložkám v stávající lesní cestní síti, aby byla zajištěna dopravní
obslužnost.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedeným postojem se zpracovatelský tým posudku v zásadě ztotožňuje, do návrhu
stanoviska jsou promítnuty podmínky k minimalizaci zásahů do lesních plášťů.
10) Generální ředitel ochrany životního prostředí
Michal Kielsznia
vyjádření zn.: DOO Śroś-082/2343/10/drs/25 ze dne 12.08.2010
Podstata vyjádření:

S ohledem na oblast možného přeshraničního vlivu projektované investice na životní
prostředí je orgánem příslušným pro vyjádření stanoviska v předmětné záležitosti ve
smyslu čl. 118 zákona ze dne 3. října 2008 o zpřístupňování informací o životním
prostředí a jeho ochraně, účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí a také
posouzení vlivu na životní prostředí Oblastní ředitel ochrany životního prostředí ve
Vratislavi.
Na základě podrobné analýzy zaslaných materiálů, jakož i na základě stanoviska
předloženého Oblastním ředitelem ochrany životního prostředí ve Vratislavi, je nutno
konstatovat, že druh a charakteristika plánovaného záměru, jeho lokalizace a také
druh i rozsah vlivu nepředstavují možnost významného vlivu na životní prostředí na
území Polské republiky.
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Pozn.: Veškerá vyjádření obdržená v rámci zveřejnění dokumentace EIA jsou doloženy
v Příloze 1 předkládaného posudku.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Záměr je realizován na území Královéhradeckého kraje, na území obcí Trutnov, Zlatá
Olešnice, Bernartice, Lampertice a Královec.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na obyvatelstvo, přírodu,
krajinný ráz, horninové prostředí a vodní hospodářství.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za méně významné. Při
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice
ČR/Polsko
zpracovaná oprávněnou osobou RNDr. Petrem Andělem, CSc., který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 7248/1155/OPV/93.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona z hlediska vypovídací schopnosti pro
posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné
před zahájením stavby v etapě přípravy, ostatní doporučení jsou ze strany
zpracovatele posudku podmiňující pro etapu výstavby, respektive pro etapu provozu
záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice
ČR/Polsko
ve variantě A
Podmínkou souhlasného návrhu je respektování opatření vyplývajících z návrhu
stanoviska o hodnocení vlivů.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

104

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
___________________________________________________________________
V Praze dne:
č.j.:
STANOVISKO
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů pro záměr

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice
ČR/Polsko

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:
Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko
I.2. Kapacita záměru:
Hodnocený úsek 1109 je posuzován jako součást celkového dálničního tahu v trase
Praha – Hradec Králové – Trutnov – hraniční přechod ČR/Polsko Královec – Wroclaw
– Warszawa (trasa rychlostní silnice S3 na polském území). Náplní této dokumentace
je prověření trasy v území hraničního úseku stavby 1109. Vymezené území je
ohraničeno na obou koncích předávacími body a to na jihu stavbou 1108 a na severu
předávacím bodem na polskou rychlostní silnici S3 mezi vymezenými hraničními
kameny.
Trasa je řešena v aktivní variantě A a v podvariantě A1 o délce cca 21 km. Trasa
rychlostní silnice je prověřována jako novostavba pro kategorii čtyřpruhové rychlostní
silnice R27,5 s návrhovou rychlostí 120 km/hod. Na trase je navrženo celkem 24
mostů, z toho 13 přes údolí o délce větší než 100 m (z toho 3 velké mostní objekty:
660 m most Poříčí, 480 m most přes údolí řeky Ličná a 400 m most Lampertice), a
dále dva tunely – tunel Poříčí o délce 510 m pro variantu A (400 m pro podvariantu
A1) a tunel Opevnění 430 m.
Součástí návrhu trasy je i návrh přeložek dotčených silnic, místních komunikací a
polních cest. Dále je to návrh umístění a základního tvaru mimoúrovňových
křižovatek, které jsou navrženy 4: v km 134,520 MÚK Střítež, km 139,850 MÚK
Poříčí, km 146,900 MÚK Zlatá Olešnice a v km 152,020 MÚK Královec.
I.3. Umístění:
kraj: Královéhradecký
obce: Trutnov, Zlatá Olešnice, Bernartice, Lampertice, Královec
KÚ:
Starý Rokytník, Bojiště u Trutnova, Trutnov, Bohuslavice nad Úpou, Poříčí u
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Trutnova, Debrné, Voletiny, Libeč, Zlatá Olešnice, Křenov u
Žacléře,Bernartice
I.4. Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I.5. IČO oznamovatele:
65993390
I.6. Sídlo oznamovatele:
Ing. Jiří Švorc, generální ředitel
Adresa: Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
telefon: 241 084 527

II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v září 2007 oprávněnou osobou RNDr. Petrem Andělem, CSc., který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 7248/1155/OPV/93
II.2. Dokumentace:
Dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla
vypracována v březnu 2010 oprávněnou osobou RNDr. Petrem Andělem, CSc., který
je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 7248/1155/OPV/93
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 Sb.,
č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/ ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v listopadu 2010.
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo v lednu 2008
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 09.01.2008
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 17.03.2008 vydáním Závěrů zjišťovacího
řízení, č.j.: 22348/ENV/08 ze dne 17.3.2008, a to s následujícím závěrem:
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Záměr „Rychlostní silnice R11, stavba 1109 Trutnov – státní hranice ČR/Polsko“
naplňuje dikci bodu 9.3., kategorie I, přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít
významné vlivy na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2
k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv na
životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona č.100/2001 Sb.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Dokumentace byla předložena příslušnému úřadu v květnu 2010
Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí bylo zahájeno 21.05.2010
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 21.07.2007
Veškerá vyjádření k uvažovanému záměru byla doručena dne 28.08.2010
Žádost o prodloužení lhůty ke zpracování posudku byla zaslána v řádném
termínu 28.10.2010
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 29.11.2010
Ø Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě A
„Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko“ za
respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
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II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
pozn.: níže uvedená vyjádření jsou podrobně vypořádána v kapitole V. předkládaného
posudku
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Ministerstva životního prostředí
– k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů, a
dotčených územních samosprávných celků:
dotčených územních samosprávných celků.
1)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření zn.: 11547/ZP/2010-Su ze dne 07.07. 2010

2)

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové
vyjádření č.j.: hk/353/08/4/hpk.je/ze ze dne: 12. 11. 2008

3)

Ministerstvo životního prostředí
odbor ochrany ovzduší
vyjádření č.j.: 2151/780/10 ze dne: 09.07. 2010

4)

Ministerstvo životního prostředí
odbor ochrany vod
vyjádření č.j.: 1683/650/10 ze dne: 09.06. 2010

5)

Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát v Hradci Králové
vyjádření č.j.: ČIŽP/45/IPP/1009042.001/10/KDR ze dne: 28.6. 2010

6)

Město Trutnov - starosta
vyjádření zn.: 2010/549/R/HLM ze dne: 12. 7. 2010

7)

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí
vyjádření č.j.: 2010/6398/ŽP/REK ze dne: 16.06. 2010

8)

Obec Lampertice
vyjádření č.j.: 28/2010 ze dne: 09.08. 2010

9)

Zemědělská vodohospodářská správa
Oblast Povodí Labe – Pracoviště Trutnov
zn.:OPL/P TU/0576/2010 ze dne 21.6.010

10) Generální ředitel ochrany životního prostředí
Michal Kielsznia
vyjádření zn.: DOO Śroś-082/2343/10/drs/25 ze dne 12.08.2010
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na obyvatelstvo, přírodu,
krajinný ráz, horninové prostředí a vodní hospodářství.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení
se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá
v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného
záměru.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace týkající se záměru „Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov –
státní hranice ČR/Polsko je v dokumentaci předkládán v jedné aktivní variantě A a
podvariantě A1 (v úseku Trutnov - Kryblice). Délka varianty je cca 21 km. Délka v
podvariantě je o 200 m kratší. Aktivní varianta je porovnávána s nulovou variantou, tj.
stavem bez realizace záměru.
Aktivní varianta A a podvarianta A1 se liší v riziku kontaminace okolí, tj. zemědělské,
lesní i ostatní půdy. Kontaminována může být i podzemní voda. Podvarianta A1
prochází v úseku od km 137,93 - do km 138,20 přes okraj zrekultivované skládky
tuhého komunálního odpadu Kryblice I. Zasahuje do tělesa skládky v místě patní
hráze. Ta plní funkci stabilizace původního svahu skládky a uzavírá těleso skládky
tak, aby nedocházelo ke kontaminaci okolí. V tomto místě je navržen vjezd do tunelu
Poříčí. Došlo by k narušení nepropustné folii s položeným potrubím pro odvod
skládkového plynu s jeho následným čištěním přes koksokompostový filtr.
Předkládaným posudkem je doporučena k realizaci varianta A.
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III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 9
vyjádření dotčených orgánů státní správy, obce a občanského sdružení, která jsou
uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.
Vyjádření orgánů státní správy k uvažované dokumentaci jsou s výjimkou vyjádření
KHS bez podstatných připomínek, vyjádření občanského sdružení obecně poukazuje
na smysluplnost navrhované přeložky. Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených
vyjádření k dokumentaci jsou komentována v části V. předkládaného posudku s tím,
že připomínky vyplývající z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku
komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému
úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného
posudku nejsou akceptovány.
III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.a
zákona č. 163/2006 Sb., na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních
úřadů a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků
veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona
SOUHLASNÉ

STANOVISKO

k záměru stavby
Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice
ČR/Polsko
ve variantě A
za předpokladu realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu
záměru na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska
budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou
zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravy
• ve stupni dokumentace pro územní řízení zpracovat pro řešenou variantu podrobnou
akustickou studii v relevantním 3D prostředí včetně případných optimálních návrhů PHO
s prioritní ochranou venkovního chráněného prostoru; součástí akustické studie musí být
konkrétní návrh protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu nepřekročí u
chráněných objektů hygienické limity pro denní, respektive noční dobu dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; výchozím
podkladem bude hluková studie vypracovaná v rámci dokumentace EIA firmou ATEM s.r.o.
v říjnu 2009
• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované akustické studie respektive
individuálními protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn bude
upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy a
konkretizaci jednotlivých výpočtových oblastí
• v rámci další projektové přípravy upřesnit volbu materiálu pro výstavbu protihlukových stěn;
všude tam, kde to bude možné, preferovat vyloučení čirých materiálů pro minimalizaci rizika
střetů s ptáky; rozhodující však vždy musí být funkčnost materiálu pro dosažení plnění
požadovaných hygienických limitů
• v rámci vypracování podrobné akustické studie konzultovat každou výpočtovou oblast s
příslušnými obcemi jak z hlediska koncepce navrhovaných forem protihlukových ochran, tak
i pro podchycení všech hygienicky významných objektů, které by v každé výpočtové oblasti
měly být řešeny, a to včetně případných rekreačních objektů vybudovaných na základě
řádného stavebního povolení
• pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
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opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného
zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
• v rámci další projektové přípravy záměru konkretizovat způsob výstavby tunelů v rámci
předkládaného záměru (ražené respektive hloubené tunely)
• v případě trhacích prací na stavbě tunelů budou respektovány stanovené velikosti náloží
respektujících seismickou bezpečnost nejbližší zástavby rodinných domů v okolí stavby i
bezpečnost a neporušenost konstrukcí souvisejících se stavbou tunelu
• v rámci další projektové přípravy záměru v případě ražených tunelů vypracovat materiál
„Vstupní podmínky pro trhací práce při stavbě tunelů“, kde bude stanovena povolená
velikost náloží respektujících seismickou bezpečnost nejbližší chráněné zástavby, jakož i
bezpečnost a neporušenost konstrukcí souvisejících se stavbou tunelu
• v rámci další projektové přípravy záměru bude v případě varianty ražby tunelů vypracován
systém metodiky a měření kontroly účinků trhacích prací tak, aby bylo jednoznačně
stanoveno zatížení jednotlivých nejbližších objektů obytné zástavby; tato měření budou
tvořena komplexem metodik sledujících různé fyzikální veličiny, na jejichž základě se
posuzuje vliv trhacích prací na objekty a zařízení: měření seismických účinků trhacích prací,
pasportizace okolních objektů, deformometrické měření na trhlinách objektů, geodetickénivelační měření na objektech a akustická měření
• součástí další projektové přípravy záměru bude provedení hydrogeologického průzkumu
jehož součástí bude i výběr a případně doplnění indikačních vrtů k zjištění podkladů o
kvalitě podzemních vod v okolí vybrané trasy rychlostní komunikace, na základě
hydrogeologického průzkumu budou taktéž konkretizována opatření na ochranu proudění
odpadních vod jak pro etapu výstavby, a tak i při provozu
• součástí další projektové přípravy záměru bude podrobný inženýrsko-geologický a
geotechnický průzkum
• na základě podrobného inženýrsko-geologického průzkumu navrhnout způsob výstavby
tělesa rychlostní silnice a to zejména vzhledem k sesuvným územím mezi 146. až 149. km
trasy
• v rámci další projektové přípravy záměru vyloučit provedeným hydrogeologickým a
screeningovým průzkumem možný transport kontaminace způsobený stavebními pracemi na
rychlostní komunikaci R11 z identifikovaných lokalit starých ekologických zátěží (KARA
Trutnov, a.s. a Benzina a.s. DSPHM) a z průmyslové zóny a železniční zastávky Trutnov
Poříčí
• prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního prostředí
či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických poměrů, odvod drenážních
vod z tunelů ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody v okolí tunelů a v rámci
další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících s ovlivněním režimu podzemních
vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelového tubusu
• pro vybranou variantu bude provedena pasportizace stávajících podzemních vrtů a studní ve
vzdálenosti 200 m od trasy stavby pro vyhodnocení možných vlivů stavby na tyto objekty, a
to jak z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody (v místech zářezů stavby do
původního terénu, při stavbě tunelů), tak z hlediska možného ovlivnění její kvality
• součástí další projektové přípravy bude vypracování návrhu monitoringu kvality vybraných
profilů - hladin i kvality podzemní vody ve vybraných vrtech nebo studnách (zejména s
ohledem na zabezpečení ochranných pásem)
• součástí podrobného hydrogeologického průzkumu v rámci další projektové přípravy budou
i konkrétní návrhy všech kompenzačních opatření za případnou ztrátu vody v potenciálně
ovlivnitelných individuálních vodních zdrojích
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• v rámci další projektové přípravy záměru specifikovat místa profilů vyústění odtékajících
srážkových vod z jednotlivých úseků rychlostní komunikace
• v celém úseku průchodu ochranným pásmem vodních zdrojů bude nezbytné realizovat
odvedení dešťových vod z povrchu vozovky nepropustným odvodněním (nepropustné
žlaby, vodotěsné kanalizace)
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit jak stanoviska správce vodního toku, tak správců všech zařízení,
kam budou případně zaústěny dešťové kanalizace
• v rámci další projektové přípravy záměru konfrontovat podmínky stanovených ochranných
pásem s navrhovaným řešením včetně odborného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 vodního zákona
• v dalším stupni PD musí být v rámci vodohospodářského řešení upřesněn výpočet chloridů
ve výsledných recipientech a to na základě upřesněného odvodnění; výpočet musí být
porovnán s limitní hodnotou dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, př. č. 3.
• v rámci vodohospodářského projektu trasy bude navržen monitoring účinnosti zneškodnění
úkapů v povrchových prvcích (sběrných jímkách) a vypracovány havarijní řády pro
zneškodnění případných havarijních úniků škodlivin
• po zaměření varianty v dalším stupni technické PD dále upřesnit způsob odvádění
dešťových vod z komunikace a způsob čištění přes sedimentační nádrže před odtokem do
vodoteče ve formě vodohospodářský projektu, který bude konzultován s příslušným
orgánem životního prostředí
• minimalizace dopadů při běžném silničním provozu i při případných haváriích bude
dosažena odvodněním vozovky přes dešťové usazovací nádrže (DUN) s technickým
zabezpečením (oddělení s nornými stěnami, příp. sorpční filtry) pro záchyt plovoucích látek
(zejm. ropné látky - NEL) a usaditelných látek (nerozpuštěné látky) smývaných z povrchů
vozovek, při případných drobných úkapech ropných látek v důsledku běžného provozu i
případných haváriích; instalace norných stěn a DUN je doporučeno realizovat zejména v
úsecích dotýkajících se zájmových území ochranných pásem vodních zdrojů a úseků ÚSES;
sedimentační nádrže je možno v případě potřeby doplnit o filtrační stupeň, pokud tak
stanoví příslušný vodoprávní úřad
• v dlouhých úsecích podélných odvodňovacích příkopů komunikací budou instalovány
stabilní norné stěny (separace lehkých kapalin a usaditelných látek), které umožní rozdělit
odvodňované úseky na kratší části a tak operativněji řešit případné havarijní situace úniku
znečisťujících látek přepravovaných dopravními prostředky
• v rámci projektu a výstavby mostních objektů je nutné minimalizovat zásah mostních pilířů
do vlastních vodních toků a v co největší možné míře zachovávat přirozený charakter
vodního toku; jediný vodní tok, který bude překládán je na konci trasy v km 152,25 Černý
potok
• projekt úpravy koryta i břehů Černého potoka zpracovat ve spolupráci s hydrobiologem tak,
aby zůstala zachována nejen kapacita koryta, ale také přirozený charakter toku, což umožní
rychlejší obnovu biologické funkce toku a zachování kvality vody v toku
• nové trativody pro odvedení vod do recipientu budou navrženy a realizovány v souladu s
požadavky na ekologickou úpravu vodních toků a jejich začlenění do krajiny
• z důvodu prevence ovlivnění kvality vody v tocích uplatnit zesílená svodidla na všech
mostech a úsecích křížení vodních toků včetně drobných vodotečí
• vyloučit zásahy do pramenišť (možné potenciální zdroje vody, ochrana před jejich
znečištěním); rovněž zářezy komunikace do horninového podloží řešit s ohledem na ochranu
podzemních vod před znečištěním a na omezení zásadních změn stávajícího hydrického
režimu v navazujících přírodních biotopech
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• v další fázi projektové přípravy zpřesnit množství odpadních vod z tunelů, a to včetně
sezónních vlivů, navrhnout a projednat podmínky úpravy vod při realizaci a v provozu a
dořešit odvod vod k zaústění do povrchových vod, včetně případných úprav dotčené
vodoteče
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém řešení odvádění srážkových vod
doložit stanoviska správce vodních toků, do kterých bude svedena průsaková a srážková
voda
• při realizaci výstavby tunelu, musí být součástí realizace také úprava vod, a to především
z hlediska úpravy koncentrace nerozpustných látek a ropných látek, případně dalších
škodlivin, které připadají v úvahu při ražbě tunelů; volba zařízení a výstupní parametry
čistícího zařízení budou předmětem další projektové přípravy a jednání s dotčenými orgány
státní správy
•

jako součást podrobné PD vypracovat studii pozemkových úprav a změn vyplývajících z
umístění trasy v území; v rámci studie je nutné řešit zajištění dopravní obslužnosti a
přístupnosti pozemků dotčených trasou; konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených
pozemků

•

v úseku km 146,63, kde je souběžně s vodním tokem vedena místní komunikace p.p.č. 1211
bude zajištěn průjezdný profil této místní komunikace pod R1109

•

v rámci další projektové přípravy řešit stavbu rychlostní komunikace takovým způsobem,
aby nebyla přerušena dodávka vody pro obec při křížení rychlostní komunikace v km 145,70
– 145,80 s tímto vodovodním řadem

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy ve kterém bude upřesněn trvalý zábor ZPF

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF

•

v místech případných přechodů přes meliorační systémy bude nezbytné provést taková
technická opatření, aby byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce a nedošlo ke
změnám v hydrologickém režimu na dotčených pozemcích

•

zpracovat výpočet náhrad škod na lesních a zemědělských pozemcích a určit výši poplatku
za trvalé a dočasné odnětí dotčených pozemků určených k plnění dané funkce

•

zajistit výsadbu izolačních stále zelených dřevin s protiprašnou funkcí v místech kontaktu
rychlostní silnice R11, stavba 1109 s obytnou zástavbou, s preferencí domácích druhů
dřevin

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah reálných záborů PUPFL na základě
přesného zaměření rychlostní silnice; trasu optimalizovat tak, aby pokud vede po okraji lesa
byl zábor lesní půdy minimalizován; po podrobnějším terénním šetření je třeba také snížit
průchody roztroušenými lesními remízky v krajině; součástí této specifikace bude rovněž
rozhodnutí o charakteru výstavby tunelu pod Poříčským hřbetem z hlediska záborů PUPFL

•

v dalším stupni PD budou přeloženy a upraveny všechny trasou dotčené lesní cesty tak,
aby nebyl narušen zavedený systém místní lesní dopravní sítě, aby byl zajištěn přístup pro
dopravu těženého dřeva, ale i z důvodů požární ochrany lesa

•

v rámci další projektové přípravy záměru řešit zachování cest v lokalitách Černá leč - pod
mostem v km 134,23 a v lokalitě Naučná stezka 1866 - pod mostem v km 134,52, jakož i
zpřístupnění lesů v lokalitě Terasy (Zlatá Olešnice, por. 33 D), které budou výstavbou
komunikace odříznuty od přístupu

•

v dalším stupni PD musí být vypracován návrh na rekultivaci pozemků určených k plnění
funkce lesa po době jejich dočasného odnětí či omezení za dodržení pravidel obnovy lesa
stanovených pro tyto přírodní lesní oblasti:
§
§
§
§

dodržení cílové druhové skladby v závislosti na hospodářském souboru
pokud je to možné, pak preference přirozené obnovy
použití ruční přípravy půdy při umělé obnově lesa
jamková sadba s nepravidelným sponem
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•

minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúžením manipulačních pásů
potřebných pro výstavbu komunikace

•

zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených
lesních porostech

•

projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích
vegetačního klidu na základě přesného zaměření nezbytného rozsahu odlesnění v terénu

•

lesní porosty a pozemky vyloučit z řešení mezideponií skrývaných zemin

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat případné zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn

•

v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor
pozemků určených pro plnění funkce lesa; v rámci kompenzačních opatření preferovat
především využití prostorů navrhovaných skladebných prvků ÚSES, především
v ekologicky oslabených krajinných prostorech; konzultovat toto potenciální využití
především s orgány ochrany přírody

•

na svahy násypů a zářezů použít ornici ze skrývky; zatravnění a výsadbu zeleně provést
v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů; na
svahy s větším sklonem použít geotextilii s travním semenem; o vysázené dřeviny pečovat
(zálivka, dosadba), a to minimálně po dobu 2 let

• v dalším stupni projektové dokumentace detailně ověřit míru potenciálního zásahu do
dokladovaných populací bledule jarní a lilie zlatohlavé v koridoru trasy a na základě tohoto
ověření stanovit bližší podmínky pro případné transfery na náhradní lokality mimo dosah
stavby
• v dalším stupni projektové dokumentace specifikovat všechny možnosti, které povedou
k vyloučení zásahů do starých bukových porostů na lokalitě Libeč; v této souvislosti omezit
stavební činnost v období hnízdění čápa černého, tj. od dubna do července
• provést záchranný transfer hnízd mravenců rodu Formica ležících přímo v trase silnice na
lokalitě Trutnov-Poříčí. Hnízda přestěhovat na vhodný náhradní biotop mimo plochy
postižené stavbou
• v dalším stupni PD po přesnějším zaměření terénu trasu optimalizovat tak, aby pokud
možno nebyly přímo likvidovány lesní okraje a respektovány roztroušené lesní remízky a
skupinové porosty v krajině
• pro křížení s prvky dřevin zabezpečit, že součástí další projektové přípravy bude pro
doporučenou variantu A vypracován
podrobný dendrologický průzkum kácených
mimolesních porostů dřevin včetně zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou
• v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný
zásahů do porostů dřevin

rozsah

• omezit likvidaci porostů křovin a křovinatých plášťů na okrajích cest, pasek a lesů v celé
trase silnice, v případě odůvodněného nezbytného zásahu uplatnit v rámci vegetačních
úprav navrhnout taková opatření na dosadbu, aby se vytvořil nový lesní plášť
• v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný biologický dozor v průběhu
provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu ochranářsky významných druhů
živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při kácení mimolesních prvků dřevin
• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV
stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení stavenišť
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• veškerá odůvodněná kácení dřevin a odůvodněný minimální rozsah odlesnění v nezbytně
nutném minimálním rozsahu řešit zásadně v období vegetačního klidu
• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu
• křížení i s malými toky řešit po kapacitních mostních objektech tak, aby v podmostí byl
zachován prostor pro bermu podél toku
• v rámci dokumentace pro území řízení (DÚR) zpracovat Detailní migrační studii podle
pokynů Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 180. V rámci Detailní migrační
studie:
o po přesném geodetickém zaměření terénu upřesnit lokalizaci a technické parametry stávajících
objektů předložených ve stupni EIA.
o po konzultaci s místními členy mysliveckých sdružení a místními znalci stanovit kritické úseky,
kudy vedou nejčastější migrační trasy živočichů a zde přizpůsobit navržené podchody či
nadchody
o ve spolupráci projektanta a ekologa řešit umístění trubních a rámových propustků. Tyto
propustky mají zcela zásadní význam pro zvýšení propustnosti komunikace pro malé savce
(vhodné do velikosti kategorie C) a obojživelníky. Propustky budou rozmístěny v závislosti na
možnostech terénu a technické proveditelnosti. Propustky je ideální budovat s různými rozměry,
to znamená střídat větší objekty (rámové o rozměru cca 1 m) s trubními propusty menšího
rozměru, s přihlédnutím k terénní konfiguraci a podélnému profilu komunikace řešit po cca 1 km
o soustředit se na doprovodná opatření, především na oplocení, napojení objektů na okolní krajinu
formou naváděcích prvků a řešení prostoru podmostí.

• v rámci přípravné dokumentace stavby zajistit aktuální biologický, zejména zoologický
průzkum zájmového území s cílem upřesnit výskyty zvláště chráněných či jinak ochranářsky
významných druhů živočichů v posledních vegetačních období před zahájením stavby; na
základě tohoto průzkumu konkretizovat doporučení pro fázi přípravy a realizace záměru
z hlediska ochrany populací všech zjištěných ochranářsky významných druhů živočichů
• v dalším stupni projektové dokumentace rozpracovat opatření, navrhovaná studií vlivů na
herpetofaunu z hlediska konkretizace a lokalizace jednotlivých technických zábran jak pro
fázi výstavby, tak pro fázi provozu
• ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je třeba z hlediska vlivu na ÚSES
prověřit a navrhnout následující řešení střetů s prvky ÚSES:
o přeložení osy nadregionálního biokoridoru K28 pro jeho převedení pod mostem Lampertice o dl.
400 m
o podrobně zpracovat vliv trasy na okrajovou část regionálního biocentra 71 se snahou
minimalizovat velikost vlivu (zábory a kácení) na biocentrum
o navrhnout převedení regionálního biokoridoru 53 Kamenec přes napojení MÚK Střítež na stávající
silnici I/37 pomocí mostního objektu
o zpracovat vliv trasy na regionální biokoridor 724 Houska - Čížkovy kameny, případně zvážit jeho
odklonění od trasy rychlostní silnice
o zajistit převedení regionálního biokoridoru 723 Zámecký vrch - Čížkovy kameny pod mostním
objektem u odkaliště
o zajistit převedení regionálního biokoridoru 10 - 11 pod mostním objektem Lampertice, který se
nachází o 400 m severněji
o minimalizovat dočasný zábor a kácení v okrajové části LBC 70 Prostřední vrch
o navrhnout přeložení části LBK 62 Pod pláněmi a zajistit jeho převedení pod mostním objektem
přes údolí v km 134,23
o minimalizovat dočasné zábory v místě přiblížení se trasy k LBC 50 U hůrky
o minimalizovat dočasné zábory v místě přiblížení se trasy k LBC 51 V roklích
o minimalizovat dočasné zábory v místě přiblížení se trasy k LBC 46 Na Skalce
o zajistit převedení LBK 8 Ličná pod mostním objektem Poříčí u jeho severního portálu. Případně
přeložení biokoridoru o cca 500 m severněji a převedení pod mostem přes údolí v km 141,54.
Minimalizace zásahu do vegetace
o přesunout a vymezit lokální biocentrum 82 na jednu, nejlépe západní stranu rychlostní silnice v
jejím cca 142,2 km
o upravit polohu biocentra LBC 1 na území Zlaté Olešnice ležící pod mostním objektem v km
145,70. Minimalizovat dočasný zábor a kácení
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o navrhnout taková opatření, aby byl zcela vyloučen zásah trasy do LBK 20 - 21. Trasa ho kříží
velkým mostním objektem přes údolí řeky Ličná o délce 480 m. Minimalizace kácení břehových
porostů a vyloučit zásah od Ličné
o minimalizovat dočasné zábory a kácení v místě přiblížení se trasy k LBC 11 na jihu k.ú. Lampertic

• v dalším stupni projektové dokumentace navrhovat přemostění tak, aby byly při zakládání
pilířů estakád či řešení okraje podmostí (menší mostní objekty) přímo vyloučen zásah do
průtočného profilu toků a břehové hrany, zejména pro křížení niv toku Ličná a Důlní potok
•

omezit likvidaci porostů křovin a křovinatých plášťů na okrajích cest, pasek a lesů v celé
trase silnice, v případě odůvodněného nezbytného zásahu uplatnit v rámci vegetačních
úprav navrhnout taková opatření na dosadbu, aby se vytvořil nový lesní plášť

• pro řešení dočasných sedimentačních nádrží uplatnit osázení vodními makrofyty
• v rámci sadových úprav komunikace v lesních úsecích na základě výstupů průzkumu
migrace řešit i keřové bariéry z hlediska snižování pravděpodobnosti vniku zvěře na těleso
komunikace
• v dalším stupni PD po výběru výsledné varianty a jejího technického upřesnění je třeba
zpracovat studii krajinného rázu, která vychází z upřesněného technického řešení
• v dalším stupni PD upřesňovat technické řešení zejména velkých mostních objektů s
maximální potřebou minimalizování zásahu do krajinného rázu
• portály tunelů řešit s využitím přírodě blízkých materiálů v exteriérovém pojetí a zajistit
maximální míru vegetačních úprav při rekultivaci okolí portálů a doprovodných zářezů
• v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené
porosty dřevin jak ve vztahu k posílení ekologické stability bezprostředního okolí nově
řešené komunikace, tak i z hlediska krajinářského; projekt sadových úprav bude v předstihu
konzultován s příslušnými orgány ochrany přírody a bude zahrnovat:
o skupinou výsadbu pouze autochtonních druhů stromů a keřů podél silnice a v místech křížení
s prvky ÚSES
o volbu vhodných původních druhů keřů a dřevin
o začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav
o použití zapěstovaných jedinců stromů a keřů
o plán údržby zeleně

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi,
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

Opatření pro fázi výstavby
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
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• během výstavby i provozu rychlostní silnice R11, stavba 1109 bude zajištěn přístup na
zemědělské pozemky (doporučuje se proto zpracování projektu jednoduchých pozemkových
úprav tak, aby v důsledku realizace stavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo
nepřístupné pozemky)
• po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru na smluvním základě
s odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany ZPF,
vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch
v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového plánu
• o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím,
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol –
přehledný pracovní deník, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin a který bude k dispozici
pro kontrolní orgány ochrany ZPF
• v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejímu
znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování; deponie řešit mimo VKP a
kosterní prvky ekologické stability krajiny
• plnění hygienických limitů vysokoenergetického impulsního hluku při stavbách tunelů
v případě jejich ražby v denní době bude ověřeno měřením; rozšíření trhacích prací i na
noční dobu bude možné připustit pouze na základě měření u nejbližších objektů obytné
zástavby při podání průkazu o plnění příslušného hygienického limitu pro noční dobu
• při případných povrchových odstřelech v hloubených úsecích je třeba vyloučit nadměrný
rozlet horniny do okolí, proto bude rozpojovaný blok překrýván tkaninou, sítí apod.
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám pro období výstavby“ který bude zpracován v souladu se zákonem o
vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu
• pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)
• plán organizace výstavby bude zohledňovat inundační území a možnost vzniku
povodňových situací; zejména zajištění stavby a areálů stavebních dvorů, skladišť a
mezideponií bude třeba zabezpečit pro případ povodňových situací
• před zahájením zemních prací na stavbě komunikace je nutno vyhloubit záchytné příkopy;
během zemních prací je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která by mohla
nastat v důsledku nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně nevhodným
vyrovnáváním nerovností terénu; k tomu je třeba vytvořit taková technická opatření, jejichž
cílem je neškodné odvedení soustředěného povrchového odtoku srážkových vod

• na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky škodlivé
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy
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• na plochách zařízení stavenišť

v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

• na staveništi nebudou prováděny žádné opravy stavebních strojů nebo dopravní techniky
ani nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní apod.) s výjimkou
běžné denní údržby
• při pracích v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené opatrnosti a omezit
časový a plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění toku těmito zásahy a
potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno
• v rámci výstavby je nutno eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy; jako
prostředek protierozní ochrany je nutné okamžitě po provedení zářezu a násypu vysadit a
odpovídajícím způsobem zajistit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice
• terénní práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k vytvoření drah soustředěného odtoku
dešťových vod
• zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC
• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit usazovací
nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV
• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
• v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či
vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• veškeré srážkové vody vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na
zařízeních stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat limity stanovené kanalizačním
řádem
• hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu na
všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace na
staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký,
respektive aby byl zkrápěn
• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
• všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném technickém stavu a
v čistotě
• v případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů či
stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak, aby ani krátkodobě
nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; každá taková skutečnost, kdy bude
nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným institucím dle havarijního
plánu
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• nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba
• prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do vodotěsného
kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště
• v rámci plánu organizace výstavby (POV):
§ bude na vnějším ohrazení stavby uveden kontakt na zástupce zhotovitele stavby,
kterému budou moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění
stavby
§ bude jednoznačně stanoveno, aby obyvatelé nejbližších domů byli v předstihu
seznámeni s připravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby
§ budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem minimalizovat
celkové objemy skladovaných sypkých materiálů
§ bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti úsypům
§ bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem z areálu
dobývacího prostoru
§ budou vjezdy na staveniště respektive stavební dvory řešeny tak, aby se v maximální
míře vyhýbaly obytným objektům
§ budou navrženy přepravní trasy v maximální možné míře mimo stávající obytnou
zástavbu
• při přípravě POV navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem na obytnou zástavbu
• zařízení staveniště řešit zásadně mimo prostory skladebných prvků ÚSES, plochy VKP a
cenných segmentů krajiny
• v průběhu stavby zajistit důslednou ochranu prostorů vodních ploch v kontaktu se stavbou
před kontaminací během výstavby, konkrétní aspekty promítnout do POV stavby
• jakékoli zásahy do porostů dřevin podél vodních toků řešit výhradně s použitím biomazadel
do motorových pil, nevyměňovat náplně na březích toků a vyloučit pálení dřevní hmoty na
březích vodních toků
• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání s vytěženou zeminou postupovat podle §
2 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 154/2010 Sb. s účinností
dne 1.7.2010)
• ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady
o způsobu jejich využití, resp. odstranění
• plochy luk a pastvin narušených stavbou během dočasného záboru rekultivovat do původní
kultury s použitím vhodných travních směsí
• důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence ruderalizace
území a šíření alergenních plevelů

Opatření pro fázi provozu
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit odpovídajícími výsledky kontrolního
měření u vybraných výpočtových bodů
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• v rámci provozní údržby rychlostní silnice R11 - stavby 1109, bude zohledněno doporučení
na zintenzivnění zkrápění nejexponovanějších úseků této rychlostní komunikace v blízkosti
obytné zástavby
• pro zimní údržbu zejména v ochranných pásmech vodních zdrojů používat soli
s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání vodných roztoků solí pro
minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice
• pro celou posuzovanou trasu rychlostní silnice R11, stavba 1109 bude zpracován havarijní
plán (havarijní plány úseků) za účelem okamžitého ochranného a nápravného zásahu; bude
zpracován havarijní plán pro opatření při dopravních nehodách, při nichž je nebezpečí úniku
znečišťujících látek
• v rámci pravidelné údržby rychlostní silnice v místech přechodu povrchových toků tělesem
rychlostní silnice dbát na permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla,
zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.),
které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku
• v rámci pravidelné údržby rychlostní silnice dbát na funkčnost a dobrý technický stav
nepropustných silničních příkopů, dešťové kanalizace, LAPOLů, a DUN v místech, kde
rychlostní silnice prochází nebo se přibližuje OPVZ I. a II. stupně ochrany
• prořezávání dřevin v rámci údržby doprovodné vegetace řešit v období vegetačního klidu
odborně způsobilými subjekty
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PŘÍLOHA 1
Vyjádření obdržená v rámci zveřejnění
dokumentace EIA
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Znalecký posudek
Odborné zhodnocení přílohy vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
dokumentace EIA „Rychlostní silnice R11, stavba 1109,
Trutnov – státní hranice ČR/Polsko“

Zadavatel posudku:

ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
__________________________________________________________________
_
Posudek zpracoval :
MUDr.Bohumil Havel, Větrná 9, 568 02 Svitavy
Tel.: 461 533 402, 461 532 921, 602 482 404 E-mail : bohumil.havel@centrum.cz
Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací:
hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik
(jmenován Krajským soudem v Hradci Králové dne 5.11.2002 pod č.j. Spr.
2706/2002)
Držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik v autorizačních
setech expozice chemickým látkám v prostředí a expozice hluku vydaných
Státním zdravotním ústavem Praha dne 5.4. a 9.6. 2004 pod č.008/04.
Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví vydaného MZ ČR dne 10.8.2004 pod pořadovým číslem 2/2009.

Svitavy, listopad 2010
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I. Zadání a výchozí podklady znaleckého posudku
Na základě objednávky zpracovatele posudku k dokumentaci o posuzování vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru „Rychlostní silnice
R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko“ má být formou znaleckého posudku
odborně zhodnoceno „Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví“, které jako přílohu výše uvedené
dokumentace zpracoval Mgr. Jan Karel (ATEM s r.o. Praha), březen 2010.
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví má být podle zadání znaleckého posudku v kontextu
s dokumentací zhodnoceno z hlediska odborné správnosti a úplnosti provedeného hodnocení
zdravotních rizik včetně použitých podkladů o nebezpečnosti hodnocených faktorů a vztazích
expozice a účinku.
K vypracování znaleckého posudku byly poskytnuty tyto podklady:
Ø Dokumentace EIA „Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice
ČR/Polsko“ zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kterou zpracovala v roce 2009 společnost
EVERNIA s.r.o. Liberec
Ø Rozptylová studie „Vyhodnocení vlivu provozu rychlostní silnice R11 v úseku Trutnov –
státní hranice ČR/Polsko na kvalitu ovzduší“, kterou zpracovala v říjnu 2009 společnost
ATEM - Atelier ekologických modelů, s.r.o. Praha
Ø Akustická studie „Vyhodnocení vlivu provozu rychlostní silnice R11 v úseku Trutnov –
státní hranice ČR/Polsko“, kterou zpracovala v říjnu 2009 společnost ATEM - Atelier
ekologických modelů, s.r.o. Praha
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Ø Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které jako přílohu dokumentace EIA „Rychlostní
silnice R11 v úseku Trutnov – státní hranice ČR/Polsko“ v březnu 2010 zpracovala
společnost ATEM - Atelier ekologických modelů, s.r.o. Praha (Mgr. Jan Karel)
Ø Vyjádření uplatněná ke zveřejněné dokumentaci EIA

Stručný popis poskytnutých podkladů z hlediska obsahu podstatného pro hodnocení vlivů
na veřejné zdraví:
Posuzovaným záměrem je novostavba úseku čtyřpruhové rychlostní silnice v délce cca 21 km,
která je součástí silničního spojení Praha – Hradec Králové – Trutnov – státní hranice. Navazuje
na úsek Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov. Prochází jihovýchodním obchvatem okolo
Trutnova, kde kříží stávající zástavbu v městské části Poříčí a dále je vedena souběžně se silnici
I/16 s tím, že se vyhýbá zástavbě obcí Zlaté Olešnice, Bernartice, Lampertice a Královec.
V oblasti Poříčského hřbetu je trasa vedena tunelem a v této lokalitě je k základní trase navržena
podvarianta vedená severně od hlavní trasy blíže k Trutnovu – Kryblici.
Trasa silnice je vedena mimo souvislou obytnou zástavbu, avšak v některých úsecích se k obytné
zástavbě přibližuje. Stažení tranzitní a částečně i cílové dopravy má vést k odlehčení stávajících
silnic I. třídy a tím ke zlepšení životních podmínek v obcích, přes které jsou nyní tyto silnice
vedeny.
K ochraně nově zatížené obytné zástavby jsou navržena opatření zahrnující výsadbu izolační
zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí, vybudování protihlukových stěn a prověření
hlukového zatížení nejbližších domů po uvedení stavby do provozu s realizací případných
dodatečných protihlukových opatření.
Rozptylová studie hodnotí modelem ATEM vlivy dopravy na kvalitu ovzduší ve výpočtovém
roce 2025. Do výpočtu jsou zahrnuty kromě samotné R11 i navazující úseky dalších
komunikací. Imisní příspěvek z dopravy je hodnocen pro stav před a po realizaci záměru.
Do výpočtů jsou zahrnuty suspendované částice PM10, PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a benzo(a)pyren (dále BaP). U suspendovaných částic a BaP je do výpočtu zahrnuta i
sekundární prašnost z dopravy.
U plynných škodlivin jsou výsledky výpočtu relativně nízké vlivem předpokládaného vývoje
emisních parametrů vozidel v roce 2025. Výrazně vyšší jsou vlivem sekundární prašnosti u
suspendovaných částic, kde nejvyšší příspěvky PM10 u zástavby v blízkosti stávajících
komunikací I. třídy převyšují 15 µg/m3 a významné jsou i vypočtené změny po realizaci záměru.
Odhad imisního pozadí ve vztahu k imisním limitům je proveden pro současný stav na základě
nejbližších měřících stanic. Podle tohoto odhadu jde o oblast s velmi dobrou kvalitou ovzduší.
Akustická studie hodnotí programem Hluk+ v.8.26 profi vliv nové komunikace na stávající
zástavbu a předpokládané změny hlukové zátěže u zástavby situované v blízkosti současných
komunikací I/37 a I/16. Spolehlivost výpočtu byla ověřena měřením.
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Předpokládaná intenzita dopravy po hodnocených úsecích R11 je cca kolem 10 000 vozidel/24
hodin s výrazným zastoupením nákladních vozidel.
Pro ochranu obytné zástavby dotčené hlukem z R11 jsou v některých lokalitách navrženy
protihlukové stěny většinou dimenzované na dodržení noční ekvivalentní hladiny akustického
tlaku hluku 45 dB. Tento limit bez korekce není dosažitelný pouze u části zástavby v oblasti
Trutnov – Poříčí a Lampertice, kde vychází hladiny hluku v noční době do 50 dB. Denní
ekvivalentní hladina akustického tlaku 55 dB by měla být dodržena i bez protihlukových
opatření.
Po realizaci záměru R11 dojde podle akustické studie k významnému snížení hlukové zátěže
z dopravy u zástavby podél stávajících silnic I/37 a I/16, kde hluk ve většině výpočtových bodů
klesne pod hodnotu hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž.

Naopak k nárůstu hlukové zátěže dojde v místech, kde se projeví aditivní vliv hluku ze zbytkové
dopravy po stávajících komunikacích a z nové R11. Zvýšení hluku zde sice bude v řadě případů
subjektivně postřehnutelné, tj. nad 3 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku, avšak podle
údajů tabulky č. 13 by nikde nemělo vést k významnému překročení zdravotně významných
hladin hluku nad 60/50 dB v denní/noční době.
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, zpracované držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro
posuzování vlivů na veřejné zdraví Mgr. Janem Karlem, se zabývá vlivy hluku a imisí z dopravy
na základě výsledků akustické a rozptylové studie.
Hodnocení má 33 stránek. Úvodem je uveden stručný popis záměru a jeho lokality včetně počtu
obyvatel dotčených sídel a popis metodiky hodnocení rizik.
Hodnocení vlivů znečištění ovzduší na zdraví obyvatel je strukturováno do dvou základních
kapitol „Identifikaci nebezpečnosti a vztah dávka-účinek“ a „Vyhodnocení expozice a
charakterizace rizika“ a dále členěno pro jednotlivé škodliviny. Následuje velmi stručný heslovitý
souhrn nejistot.
Část věnovaná vlivům hluku na zdraví obyvatel je členěna pouze na vyhodnocení expozice
v okolí stávajících komunikací a v okolí plánované R11. Opět následuje heslovitý přehled
nejistot. Práce končí souhrnným závěrem zvlášť pro znečištění ovzduší a pro hlukovou zátěž a
seznamem použité literatury.
Odborné zhodnocení zpracované v rámci objednaného znaleckého posudku je zaměřeno na tyto
základní oblasti:
1. Výběr hodnocených faktorů ve vztahu k posuzovanému záměru, tedy zodpovězení
otázky, zda hodnocení zahrnuje všechny potenciální významné vlivy záměru na veřejné
zdraví.
2. Informační obsah z hlediska současných odborných poznatků a správnosti jejich
interpretace, tedy zodpovězení otázky, zda hodnocení poskytuje adekvátní a věrohodnou
informaci o hodnocených faktorech a jejich významu pro lidské zdraví.
3. Způsob provedení z hlediska metodických požadavků, tedy zodpovězení otázky, zda
provedené hodnocení splňuje základní požadavky stanovené SZÚ Praha pro
autorizované hodnocení zdravotních rizik.
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4. Správnost závěrů hodnocení vlivů záměru, tedy zodpovězení otázky, zda je možné
potvrdit závěry hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Podkladem k tomuto zhodnocení jsou obecné metodické postupy US EPA a WHO, metodické
materiály vydané v ČR a požadavky kladené na autorizované hodnocení zdravotních rizik
Státním zdravotním ústavem Praha, směrnice WHO a další literární zdroje uvádějící současné
poznatky o působení hodnocených faktorů na lidské zdraví.
Problematika zdravotních rizik hluku a imisí látek znečišťujících ovzduší spadá do náplně oboru
hygieny obecné a komunální. Zpracovatel hodnocení má v tomto oboru nástavbovou atestaci,
licenci ČLK k výkonu funkce lektora a vedoucího lékaře a třicetiletou praxi. Je spoluautorem
vydaných autorizačních návodů k hodnocení zdravotních rizik. V současné době zastává funkci
vedoucího odboru hygieny obecné a komunální KHS Pardubického kraje.

II. Odborné posouzení a připomínky
II.1. Výběr hodnocených faktorů
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zahrnuje hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí
suspendovaných částic PM10, PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a
benzo(a)pyrenu. Tento výběr je z hlediska hodnocení emisí z pozemní dopravy plně postačující.
Podstatné je zahrnutí i sekundární prašnosti z dopravy pro suspendované částice a BaP.
Pod vlivy na veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, je možné
zahrnout kromě přímých zdravotních rizik pro obyvatelstvo, daných ovlivněním a kontaminací
jednotlivých složek prostředí, i nepřímé vlivy sociálně ekonomických a jiných faktorů
ovlivňujících životní podmínky a způsob života, rizikové faktory chování, vyvolání stresových
reakcí apod. a tím zprostředkovaně působících na zdraví obyvatel. Těmito faktory se hodnocení
nezabývá, jsou však rámcově hodnoceny, včetně rizika dopravních úrazů, ve vlastní
dokumentaci.
II.2. Informační obsah
Údaje o nebezpečnosti hodnocených složek imisí z dopravy a dopravního hluku vycházejí ze
směrnic WHO a ve stručné podobě poskytují základní informaci o podstatě jejich účinků na
zdraví. Vzhledem k tomu, že dokumentace EIA a její přílohy by měly být srozumitelné i pro
laiky, by byl vhodný obsažnější popis účinků oxidu uhelnatého s vysvětlením hypoxického
účinku vznikajícího karboxyhemoblobinu pro rizikové skupiny populace a důvod, proč jsou pro
tuto škodlivinu stanoveny pouze krátkodobé limitní koncentrace.
Více připomínek, avšak spíše obecně metodických, mám k informaci o vztazích expozice a
účinku, které jsou dále využity při charakterizaci rizika:
v U oxidu dusičitého se jedná o vztahy expozice a účinků na nemocnost u dětí, zpracované
metodou logistické regrese K.Aunanovou v rámci programu CICERO v roce 1995. Výpočty
prevalence respiračních symptomů na základě těchto vztahů byly sice v minulosti u nás hojně
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používány a působí exaktním dojmem, ale ve skutečnosti jsou zatíženy velkou nejistotou,
danou jak nízkou spolehlivostí výchozích starších studií, tak i statistickým zpracováním,
které umožňuje extrapolaci zjištěného vztahu i do oblasti velmi nízkých úrovní expozice.
Tyto vztahy nebyly nikdy verifikovány WHO a naopak podle současného názoru expertů
WHO nejsou pro riziko imisí NO2 v současné době k dispozici spolehlivé vztahy expozice a
účinku a vhodnější je komplexní hodnocení rizika na základě vztahů pro suspendované
částice, ve kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší.
v Vztahy pro hodnocení atributivního rizika suspendovaných částic byly převzaty z metodiky
WHO použité v rámci programu CAFE v roce 2005. Tyto vztahy byly primárně odvozeny
z epidemiologických studií pro expozici PM2,5 u úmrtnosti a dnů s omezenou aktivitou a pro
expozici PM10 pro ukazatele ostatní. Nelze je tedy paušálně převádět jedním přepočtem a je
třeba přihlédnout ke konkrétního poměru obou frakcí v hodnocené lokalitě, neboť v celkové
expozici je téměř vždy rozhodující imisní pozadí i z jiných zdrojů nežli z dopravy, kde je
podíl obou frakcí rozdílný.
v U BaP z dopravy je zbytečné zabývat se sumou PAU. BaP je na základě doporučení
pracovní skupiny expertů Evropské komise používán vzhledem k jeho stabilitě a relativně
konstantnímu podílu na karcinogenním potenciálu různých směsí PAU vázaných v částicích,
jako ukazatel sumy PAU v ovzduší.
Jednotka karcinogenního rizika pro BaP proto není míněna pouze jako vyjádření
karcinogenního potenciálu BaP samotného, nýbrž jako karcinogenní riziko celé směsi PAU,
charakterizované koncentrací BaP. Doporučená jednotka karcinogenního rizika WHO pro
BaP je 8,7 x 10-5 (ng/m3).
v U vztahů pro hodnocení rizika hluku jsou použity hlavně prahové hladiny hlukové zátěže pro
některé prokázané účinky, přičemž je akcentován hlavně účinek kardiovaskulární a zhoršené
osvojení řeči a čtení u dětí. Pro hlukovou zátěž v denní době je současná prahová hladina
hluku pro kardiovaskulární riziko uváděná WHO 60 dB (nikoliv tedy 65 dB, jak bylo podle
starší hlukové směrnice uvedeno v již neplatném autorizačním návodu SZÚ).
v Pokud jde o ovlivnění vývoje řeči a čtení u dětí, byl tento účinek v poslední době obsáhle
zkoumán tříletou mezinárodní studií RANCH1 sponzorovanou Evropským společenstvím,
která byla zaměřena na výzkum účinků chronické expozice hluku z letecké a pozemní
dopravy na školní výkonnost a zdraví dětí. Do studie bylo zařazeno téměř 3000 dětí ve věku
9-10 let z 89 škol z okolí 3 velkých evropských letišť, exponovaných různým hladinám denní
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v rozmezí 30 – 77 dB. Pro letecký hluk v okolí škol i
při nižších hladinách, nežli v dřívějších studiích, byl nalezen lineární vztah odpovídající
zpoždění úrovně čtení u dětí o 1 – 2 měsíce při 5 dB zvýšení ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v denní době. Pro hluk z pozemní dopravy však tento vztah nalezen
nebyl. Možným vysvětlením je odlišný charakter hlukové expozice, kde jednotlivé
nepravidelné přelety letadel mohou více odvádět pozornost dětí a narušovat jejich
komunikaci s učiteli, nežli více ustálený hluk z pozemní dopravy.
v Použitý vztah pro atributivní riziko infarktu myokardu pro noční hlukovou expozici byl
zpracovatelem orientačně odečten z grafu uvedeného ve směrnici WHO. Tento vztah není
určen ke kvantifikaci rizika, pouze znázorňuje předpokládané účinky hluku. Pro noční
expozici v současné době nejsou doporučené vztahy expozice a účinku ve vztahu ke
1

RANCH (Road traffic and aircraft noise exposure and children´s cognition and health)
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kardiovaskulárnímu riziku k dispozici. WHO proto ve zmíněné směrnici z roku 2009
doporučuje vztahy z aktualizované meta-analysy epidemiologických studií, které jsou jako
odds ratio (a 95% interval spolehlivosti) uvedené v tabulce. V podstatě znamenají, že riziko
infarktu myokardu se zvyšuje o 5% při expozici dopravnímu hluku v denní době v hlukovém
pásmu ekvivalentní hladiny akustického tlaku 60 – 65 dB, o 9% v hlukovém pásmu 66 – 70
dB a o 19% v hlukovém pásmu 71 – 75 dB.
Hluk ze silniční dopravy (Lday) - riziko IM (OR)
dB(A) Lday
OR (95% CI)

- 60

61-65

66-70

71-75

76-80

1,00 (0,86-1,29)

1,05 (0,86-1,29)

1,09 (0,90-1,34)

1,19 (0,90-1,57)

1,47 (0,79-2,76)

S použitím výše uvedeného vztahu je pak možné na základě hlukové expoziční distribuce u
konkrétního počtu obyvatel provést výpočet tzv. populační atributivní frakce (AFpop), která
vyjadřuje jaký podíl (frakci) onemocnění IM u této populace je možné přisoudit
dlouhodobému vlivu dopravního hluku. Vychází se přitom z incidence onemocnění IM
v hodnocené populaci.
v U vztahů pro obtěžování a rušení hlukem ve spánku zpracovatel neuvádí rovnice pro
výpočet celkového procenta obtěžovaných a rušených obyvatel, které zahrnují i mírný stupeň
těchto účinků. Uvedené rovnice se týkají jen silného a středního stupně těchto účinků.
II.3. Způsob provedení hodnocení zdravotních rizik
Mezi hlavní požadavky kladené na hodnocení zdravotních rizik patří především používání zdrojů
dat o nebezpečnosti hodnocených faktorů a vztazích expozice a účinku, které reprezentují
poslední vědecké poznatky.
Pokud pominu výše uvedené připomínky k použitým vztahům expozice a účinku, je tato zásada
respektována u hodnocení rizika znečištění ovzduší.
Dominantním vlivem je bezesporu expozice suspendovaných částicím, která je pro lokality
s relativním zvýšením expozice po realizaci záměru hodnocena výpočtem atributivního rizika pro
celkovou úmrtnost a některé ukazatele nemocnosti. Není však takto hodnocen pozitivní efekt
snížení expozice obyvatel zástavby, přes kterou je vedena současná doprava. Provedeno je
pouze orientační vyhodnocení změn počtu obyvatel exponovaných nad úrovní doporučených
koncentrací WHO.
Více kritické připomínky mám k provedené charakterizaci rizika hluku:
v Jak již bylo uvedeno, riziko kardiovaskulárních nepříznivých účinků se projevuje již od 60
dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době.
v Riziko nepříznivého ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí není podle posledních poznatků
pro hluk ze silniční dopravy relevantní.
v V podkladech není uvedeno hlukové pozadí hodnocených lokalit, které může být významné
pro vnímání změn hlukové expozice z dopravy.
v Standardním výstupem kvantitativního hodnocení rizika hluku je odhad počtu nebo alespoň
procenta obtěžovaných a rušených obyvatel. Tento výstup provedené hodnocení rizika hluku
neobsahuje. Důvodem jsou zřejmě nedostatečné podklady, kde výsledky hlukové studie
nejsou promítnuty do počtu obyvatel exponovaných v hlukových pásmech. Vyhodnocení
tímto způsobem by bylo v daném případě vhodné ke znázornění celkového efektu realizace
záměru, spočívajícího ve snížení hlukové expozice soustředěné obytné zástavby s větším
počtem obyvatel.
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v Zmatečné jsou výstupy hodnocení rizika kardiovaskulárního rizika, kde se uvádí počty
případů na obyvatel (např. nejvyšší pokles rizika v Bernarticích o 1 případ na 12 obyvatel).
Incidence onemocnění IM v populaci ČR činí necelé 2 případy na 1000 obyvatel/rok.
Ovlivnění incidence IM hlukem v řádu jednotek procenta je proto spíše jen teoretickým
statistickým údajem a nikdy se nemůže projevit postřehnutelným způsobem.
Součástí hodnocení vlivů na veřejné zdraví, určenou pro laickou veřejnost, by mělo být
vysvětlení platných imisních a hlukových limitů a úrovně míry ochrany zdraví a pohody obyvatel,
kterou zajišťují. Právě u kompromisních limitů pro vlivy dopravy je toto vysvětlení účelné.
V daném případě tato část hodnocení chybí.
Jak u hodnocení rizika znečištění ovzduší, tak i u hodnocení rizika hluku, je až příliš stručně a
jen heslovitě zpracována analýza nejistot. Zejména nejistoty ve stanovení použitých vztahů
expozice a účinku je vhodné více rozvést s cílem reálnějšího chápání výstupů kvantitativní
charakterizace rizika, jejichž přesnost se obvykle příliš přeceňuje.
II.4. Správnost závěrů vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
Závěr hodnocení rizika znečištění ovzduší konstatuje zvýšené riziko expozice suspendovaným
částicím a PAU ve výchozím stavu, významné snížení zdravotního rizika realizací záměru
odvedením dopravy ze stávajících silnic procházejících soustředěnou zástavbou a určité navýšení
rizika u části obyvatel dotčených provozem na nové komunikaci. Toto riziko je ale hodnoceno
jako nízké a v praxi neprokazatelné.
Přesto je doporučeno věnovat lokalitám s nejvyšším nárůstem expozice pozornost a přijmout
zde opatření proti prašnosti z dopravy. S tímto závěrem souhlasím. Bylo by však vhodné
doložit jej kvantitativní charakterizací rizika i pro lokality, ve kterých dojde ke snížení expozice,
aby byl zřejmý celkový přínos záměru.
Závěr hodnocení rizika hluku je problematičtější. K argumentaci o snížení rizika odvedením
dopravy z centra obcí jsou použity prahové hladiny hluku pro zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí a pro kardiovaskulární riziko. Jak již bylo uvedeno, nepříznivého ovlivnění osvojování řeči a
čtení u dětí není relevantní pro silniční hluk. Tvrzení, že možný výskyt ICHS (ischemické
choroby srdeční) bude po realizaci záměru jen v lokalitě Nový Rokytník, není opodstatněné, ve
skutečnosti bude nadále, i když v nižší úrovni, toto riziko existovat v lokalitách s hlukovou
expozicí > 60/50 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní/noční době, tedy ve všech
lokalitách uvedených v tabulce č.9 kromě Královce.
K nárůstu hlukové zátěže v některých lokalitách je uvedeno, že se projeví zejména zvýšením
počtu obyvatel s rušením spánku. To teoreticky vyplývá ze srovnání s prahovou hladinou pro
tento účinek, která je podstatně nižší, nežli hlukový limit pro noční dobu.
Ve skutečnosti ovšem bude záviset na celkovém hlukovém pozadí v jednotlivých lokalitách,
orientaci oken ložnic ke komunikacím a též na velikosti změny celkové hlukové expozice, kde
obecně v hodnotách cca do 3 dB nejsou tyto změny sluchově postižitelné. Uvedené zvýšení
kardiovaskulárního rizika hluku v lokalitě Poříčí je vcelku zbytečně akcentováno, neboť je, jak je
výše zdůvodněno, naprosto nepatrné a prakticky zanedbatelné. Pozornost by bylo vhodné
věnovat i lokalitám v okolí výpočtových bodů akustické studie, ve kterých dojde ve srovnání se
současným stavem k nejvýraznějšímu nárůstu hluku a změně hlukového pozadí (Starý Rokytník,
Lampertice).
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Použitý způsob zdokumentování předpokládaného snížení rizika z expozice hluku v důsledku
realizace záměru není adekvátní a zjevně zde chybí standardní vyhodnocení očekávaných změn
v počtech obyvatel obtěžovaných a rušených hlukem. Přesto ovšem je v celkovém souhrnu
snížení rizika hluku nepochybné. Mohlo však být lépe a výstižněji zdokumentováno.

III. ZÁVĚR:
V souhrnu na základě provedeného odborného zhodnocení přílohy vyhodnocení vlivů na veřejné
zdraví dokumentace EIA záměru „Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov – státní hranice
ČR/Polsko“ vyplývají odpovědi na otázky formulované v úvodu takto:
1. Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví zahrnuje všechny známé potenciální vlivy
záměru, které je možné z hlediska zdravotních rizik kvantitativně hodnotit.
2. Z hlediska informačního obsahu má vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví některé
nedostatky v oblasti správné volby a vysvětlení podstaty použitých vztahů expozice a
účinku.
3. Po metodické stránce spatřuji nedostatky ve způsobu kvantitativního hodnocení rizika
hluku, které je hodnoceno jen orientačně, s použitím nepříliš vhodných ukazatelů a
s matoucí interpretaci v případě kardiovaskulárního rizika.
4. Závěry hodnocení ve smyslu převažujícího přínosu záměru v důsledku snížení celkového
rizika znečištění ovzduší a hluku z dopravy pro obyvatele dotčených lokalit
nezpochybňuji. Tento přínos však mohl cestou kvantitativní charakterizace rizika
dokumentován lépe a výstižněji.
5. K navrženým opatřením doporučuji věnovat pozornost i lokalitě Starý Rokytník, v jejíž
přilehlé zástavbě k trase R 11 je ve srovnání se současným stavem podle akustické studie
indikován poměrně významný nárůst hlukové expozice.

___________________________
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Tento znalecký posudek nesmí být bez písemného souhlasu zpracovatele
reprodukován jinak než celý. Na souhlas zpracovatele je vázáno i další využití
posudku nad rámec původního určení nebo jeho předání třetí osobě.

Ve Svitavách 20.11.2010
MUDr.Bohumil Havel
Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací
hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik
jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 5.11.2002 č.j. Spr. 2706/2002
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Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec, jmenovaný rozhodnutím krajského soudu
v Hradci Králové ze dne 5.11.2002 č.j. Spr. 2706/2002 pro základní obor
zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací hygiena životního prostředí, hodnocení
zdravotních rizik.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 338/42/10 znaleckého deníku.
Posudek obsahuje celkem 10 stránek včetně této doložky a je zadavateli předán ve
dvou vyhotoveních v tištěné formě a ve formě elektronické.
Znalečné účtuji podle připojené likvidace podle platných předpisů a dle dohody se
zadavatelem.

Podpis znalce:

Svitavy dne 20.11.2010

MUDr.Bohumil Havel
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