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I. ÚVOD
I.1. ZADÁNÍ
Předkládané „naturové hodnocení“1 (dále též Hodnocení) v rámci Dokumentace EIA2 vzniklo
na základě legislativního rámce vymezeného zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (dále též ZPV) a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále též ZOPK). V tomto konkrétním případě se tedy jedná o „naturové
hodnocení“, které bylo zpracováno v rámci „Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí – Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec – Břeclav“;
zpracovatel Mgr. Tomáš ŠIKULA, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, červenec 2009; zadavatel
ŘSD ČR.

I.2. CÍL HODNOCENÍ
Cílem předkládaného „naturového hodnocení“ v rámci Dokumentace je zjistit, zda záměr má
významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost3 konkrétních lokalit.4

I.3. POSTUP VYPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ
Při zpracování Hodnocení bylo postupováno dle „Metodiky hodnocení významnosti vlivů při
posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů“ (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 11, listopad 2007; dále jen
1

Tzn. posouzení vlivů záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též ZOPK).
Jedná se o posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality (EVL; dle § 3 písm. o) a § 45a ZOPK) a
ptačí oblasti (PO; dle § 45e ZOPK). PO a EVL , které požívají smluvní ochranu (§ 39 ZOPK) nebo jsou
chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 ZOPK) tvoří na území ČR tzv. Naturu 2000. Natura 2000 je
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní
stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
popřípadě umožní tento stav obnovit. Zatímco PO se díky legislativnímu rámci stávají součástí soustavy Natura
2000 automaticky, EVL se jí stanou de jure až po zřízení smluvní ochrany nebo po jejich vyhlášení zvl. chráněných
území (ZCHÚ). Soustava Natura 2000 tedy bude zcela kompletní teprve v den vyhlášení poslední EVL z
evropského seznamu. Je-li tedy v textu použito termínu „soustava Natura 2000“ (nebo „Natura 2000“) je nutno tento
výraz chápat v duchu uvedené poznámky.
2
Dle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
3
Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem,
který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento
pojem je také nutno chápat v širším smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích)
nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením celistvosti tak může být i
ochuzení druhové diverzity jednotlivých biotopů, přerušení přirozených komunikačních kanálů, migračních
cest nebo např. změny ekosystému způsobené zanesením nových druhů.
4
Obecně je cílem Natura hodnocení zjistit, zda záměry mají významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost daných lokalit. Cílem tedy není stanovovat kompenzační opatření, hodnotit socioekonomické přínosy
ani stanovovat takové úpravy záměrů, které by vyžadovaly přepracování a doplnění o další varianty. Tyto
činnosti je však možno provést „doplňkově“ nad vlastní rámec Hodnocení.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Metodika). V této metodice je mimo jiné popsána doporučená struktura a obsah „naturového
hodnocení“ záměru, které je součástí Dokumentace EIA.
Při zpracování Hodnocení se vycházelo z terénních průzkumů provedených jak v rámci
samotného Hodnocení (září 2009), tak v rámci zpracování Dokumentace EIA. Podrobný výpis
podkladových materiálů viz kap. IV.1.
Předkládané Hodnocení je v převážné míře5 koncipováno v souladu s Metodikou a obsahuje
tyto údaje:
• Úvod – Zadání, Cíl a Postup zpracování hodnocení.
• Údaje o záměru – Základní údaje, Údaje o relevantních vstupech a Údaje o
relevantních výstupech.
• Údaje o EVL a PO – Identifikace dotčených lokalit (lokality v přímém střetu a lokality
ovlivněné v souvislosti se vstupy či výstupy); Popis dotčených lokalit a Dotčené
předměty ochrany.
• Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO – Hodnocení úplnosti podkladů, Možné vlivy
záměru, Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany (včetně závěru
týkajícího se ovlivnění daného předmětu ochrany; hodnocení vlivu záměru na
celistvost lokalit6, hodnocení kumulativních vlivů).
• Závěr – uvedení výsledného hodnocení, v případě více hodnocených variant jejich
porovnání
• Rejstříky a seznamy
• Přílohy – obvykle stanovisko OOP, na jehož základě se naturové hodnocení
zpracovává, dále mapové, případně další přílohy. V případě zjištění významných
negativních vlivů záměru může zadavatel od autorizované osoby požadovat
zpracování návrhu kompenzačních opatření. To má smysl jen tehdy, jestliže byl v
dokumentaci záměr prověřován ve variantách, z nichž však žádná nevedla k eliminaci
významných negativních vlivů. Navrhování kompenzačních opatření není primárně
úkolem autorizované osoby, stejně jako to není cílem procesu posouzení, proto v případě
jejich návrhu je vhodné je uvést odděleně od vlastního dokumentu hodnocení a předejít tak
formulačním nejasnostem v závěru. O kompenzačních opatřeních se de iure může jednat až ve
chvíli, kdy již je rozhodnuto o tom, že neexistuje jiné variantní řešení bez významných
negativních vlivů a že realizace záměru je v jiném veřejném zájmu, převažujícím nad zájmem
ochrany území Natury 2000 (resp. takto chráněných fenoménů). Pokud závěr hodnocení
konstatuje významný negativní vliv všech předložených variant na EVL nebo PO, smí být takto
hodnocený záměr realizován pouze za podmínek uvedených v odst. 9 a 10 § 45i zákona.

5

6

Po formální stránce se v předkládaném Hodnocení u některých kapitol záměrně objevuje určitý odklon od
Metodiky (sloučení či předsunutí některých kapitol); po věcné stránce však byl během zpracování Hodnocení
kladen maximální důraz na naplnění všech Metodikou požadovaných údajů a postupů.
Viz pozn. 3; hodnotí se změny důležitých ekologických funkcí, redukce plochy, nik, diverzity, dochází
k fragmentaci a ke ztrátě či redukci klíčových charakteristik lokality
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II. ÚDAJE O ZÁMĚRU
II.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
II.1.1.

Název záměru

Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec - Břeclav.

II.1.2.

Rozsah (kapacita) záměru

– dostavba stávající dvoupruhové silnice I/55 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R55 –
v celkové délce 23,500 km (km 40,000 – 63,500), šířkové uspořádání v kategorii
R 25,5/120, se středním dělícím pásem
úsek je rozdělen na dvě stavby: 5512 Rohatec – Lužice a 5513 Lužice – Břeclav
– výstavba mimoúrovňových křižovatek (MÚK) – mimoúrovňová křížení nahrazující
stávající úrovňová křížení – MÚK Hodonín-východ (silnice II/432), MÚK Mikulčice
(přeložená silnice II/423), MÚK Moravská Nová Ves (silnice II/424 a III/4233),
MÚK Hrušky (silnice III/4243), MÚK Břeclav I (dálnice D2), MÚK Břeclav II (silnice
I/50, II/425, III/05531)
– plocha pro středisko správy a údržby rychlostní silnice (SSÚRS) – SSÚRS Hodonín
v prostoru MÚK Hodonín-východ
– přeložky silnic – doplnění silniční sítě v návaznosti na nově budované MÚK
–
–
–
–

–

přeložka silnice II/423 v délce 2100 m (kategorie S 9,5/70) mezi Mikulčicemi a Josefovem
přeložka silnice II/425 v délce 878 m (kategorie S 9,5/80) u Břeclavi
přeložka silnice III/05531 v délce 1505 m (kategorie S 7,5/60) u Mikulčic
přeložka silnice III/05531 v délce 3333 m (kategorie S 7,5/60) u Hrušek

vyvolané přeložky – úpravy a přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí
v nezbytném rozsahu vyvolaném potřeby stavby

II.1.3.

Umístění záměru:

stát:
kraj:
obce:

Česká republika
Jihomoravský
Břeclav, Hodonín, Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves,
Rohatec

katastrální území:

Břeclav, Hodonín, Hrušky, Lužice u Hodonína, Mikulčice, Moravská
Nová Ves, Rohatec

HBH Projekt spol. s r. o.
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II.1.4.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru,
varianty

Varianta Nulová
Varianta Nulová představuje stávající silnici I/55 v úseku od Rohatce po Břeclav. Tuto
komunikaci úrovňově kříží následující silnice: II/432 (Hodonín – Ratíškovice), I/51 (Hodonín
– I/55), III/42222 (Lužice – Dolní Bojanovice), II/423 (Josefov – I/55), III/4233 (Prušánky –
Moravská Nová Ves) a II/425 (Podivín – I/55). Mimoúrovňová křížení jsou realizována se
silnicí II/431 (Hodonín – Dubňany) – tato křižovatka je navržena pro čtyřpruhové uspořádání
– a s dálnicí D2 u Břeclavi.

Varianta Aktivní
Jedná se o dostavbu stávající dvoupruhové silnice I/55 v úseku Rohatec – Břeclav
(realizované v původní kategorii R 11,5/100) na rychlostní silnici R55 ve čtyřpruhovém
uspořádání kategorie (R 25,5/120), a to připojením pravého jízdního pásu ve směru staničení
ke stávající silnici.
Počátek posuzovaného úseku rychlostní silnice R557 je severně od Rohatce, za budoucí
MÚK Rohatec (křižovatka se stávající silnicí I/55 přicházející od Strážnice, součást stavby
5511). Trasa pokračuje jihozápadním směrem k Hodonínu, v km 40,397 je umístěn most na
polní cestě a v km 41,284 kříží na mostním objektu vodní tok Olšička. Silnice II/432 Hodonín
– Ratíškovice – Kyjov bude přeložena do nadjezdu a s rychlostní silnicí R55 bude propojena
v MÚK Hodonín-východ.
Dále vede trasa severně od Hodonína, podchází trať ČD č. 255 Hodonín – Zaječí a silnici
II/380 (ul. Brněnská) – oba mostní objekty byly v minulosti realizovány na výhledovou
kategorii R 22,5/100, což si vyžádá zúžení krajnic navrhované rychlostní silnice. Silnice
II/380 bude s rychlostní silnicí R55 propojena přes stávající MÚK Hodonín-sever, která byla
realizována s ohledem na budoucí čtyřpruhové uspořádání, upraveny budou křižovatkové
větve.
V následujícím úseku (km cca 45,0 – 48,0) vede trasa přes lesní komplex Doubrava (EVL
Hodonínská doubrava) severozápadně od Hodonína, v km 46,093 kříží cyklostezku, která
bude přes R55 převedena mostním objektem na násypu, a v km 47,470 kříží vodní tok
Studená chodba. V tomto úseku vede trasa střídavě v mělkém zářezu a v nízkém násypu,
pouze v místě křížení Studené chodby se násyp zvyšuje na cca 1,5 m.
Stávající úrovňové napojení silnice I/51 (ul. Velkomoravská) bude zrušeno a nahrazeno MÚK
Hodonín-západ (stavba „Silnice I/51 Hodonín – obchvat“ směrem k hraničnímu přechodu
Hodonín/Holíč, investorem stavby je ŘSD ČR, Správa Brno; tato stavba není předmětem
předkládaného hodnocení). Za lesním komplexem přechází trasa přes Písečenský a Lužický
rybník, v km 48,640 kříží vodní tok Kyjovka.
Trasa pokračuje jihozápadním směrem k Lužicím, kde bude v km 49,329 přeložena silnice
III/42222 Dolní Bojanovice – Lužice do nadjezdu. Odpočívka v km 49,500, která je
v současnosti napojena na silnici I/55 a zároveň na silnici III/42222, bude po rekonstrukci
napojena pouze na rychlostní silnici R55. Následující křížení se silnicí II/423 bude řešeno
nadjezdem. Stávající silnice II/423 je v úseku Josefov – Lužice poškozena vlivem
7

Posuzovaný záměr se skládá ze dvou staveb, a to ze stavby 5512 Rohatec – Lužice (km 40,000 – 51,500), která
začíná za MÚK Rohatec (připojení silnice I/55) a končí severně od obce Lužice a ze stavby 5513 Lužice –
Břeclav (51,500 – 63,500).
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poddolování a proto bude přeřazena do sítě místních nebo účelových komunikací. Nově bude
silnice II/423 vedena v trase polní cesty do Mikulčic, rychlostní silnici R55 bude křížit
podjezdem pod stávajícím mostem a bude s ní propojena přes MÚK Mikulčice.
Trasa vede dále severně od Moravské Nové Vsi a Hrušek. Do MÚK Moravská Nová Ves
bude napojena silnice II/424 Moravská Nová Ves – Lanžhot a silnice III/4233 vedoucí od
Prušánek. Severně od obce Hrušky přechází přes hlavní trasu přeložená silnice III/4243, která
je napojena na rychlostní silnici R55 v MÚK Hrušky. V místě MÚK Hrušky je navržen
kolektor vpravo, který umožní napojení dvou logistických center v Hruškách, stávající ČSPH
a objekt služeb pro motoristy. Tento pravostranný kolektor je navržen až po křižovatku MÚK
Břeclav II a měl by zajišťovat dopravní obslužnost případných dalších aktivit v tomto
prostoru. V Hruškách u nádraží je na stávající silnici I/55 úrovňově napojena silnice
III/05531, toto křížení bude zrušeno bez náhrady.
Dále bude rychlostní silnice podcházet dálnici D2, se kterou bude propojena přestavěnou
MÚK Břeclav I. Křižovatka čtyřlístkového tvaru vyžaduje kolektorové komunikace na dálnici
D2 i rychlostní silnici R55, nový most na dálnici D2 přes rychlostní silnici R55 a rekonstrukci
mostu na dálnici D2 přes trať ČD.
V km 63,530 je navržena MÚK Břeclav II, která propojí rychlostní silnici R55 s přeloženou
silnicí III/05531 a s přeloženou silnicí II/425. Poté hlavní trasa rychlostní silnice R55 přechází
na dvoupruhové uspořádání silnice I/55 vedené v trase plánovaného obchvatu Břeclavi.
Záměr má, vzhledem k regionálnímu významu, několik návazností na další připravované
stavby v území:
– severně od Rohatce navazuje posuzovaný úsek na stavbu 5511 Bzenec-Přívoz – Rohatec,
která je ukončena mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Rohatec.
– v prostoru MÚK Břeclav II bude rychlostní silnice R55 přecházet na dvoupruhové
uspořádání silnice I/55 vedené v plánovaném obchvatu Břeclavi.
– západně od Hodonína bude přes MÚK Hodonín-západ připojena připravovaná silnice I/51
Hodonín – obchvat.
Vzhledem k dřívějšímu přeložení silnice I/55 do stávajícího dopravního koridoru, mimo
zastavěné území, nebyly v posuzovaném úseku zvažovány další varianty vedení rychlostní
silnice..

II.1.5.
–
–

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení

zahájení:
dokončení:

HBH Projekt spol. s r. o.
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2016
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II.1.6.

Možnost kumulace s jinými záměry

Vlivy hodnoceného záměr mohou kumulovat s vlivy dalších existujících8 či připravovaných9
silničních staveb, výrobních závodů, zemědělství apod., a to v oblasti znečištění vod (splachy
kontaminantů v období běžného provozu, v souvislosti se zimní údržbou či s rizikem
potenciální havárie – viz dále).
Další potenciální kumulací je spolupůsobení emisního zatížení pocházejícího z dopravy na
hodnocené rychlostní silnici a dalších znečišťovatelů ovzduší (emise z dopravy na dalších
komunikacích, výrobní a komunální sféry v okolních obcích podílející se na celkové imisní
situaci území).

II.1.7.

Možné přeshraniční vlivy

Ve vzdálenosti cca 2,5 - 3 km od posuzovaného záměru se na území Slovenské republiky
nachází ÚEV10 Skalické alúvium Moravy.
Dle vypracované Rozptylové studie (Enviroad, 2009) bude imisní zatížení pocházející
z hodnoceného záměru v této ÚEV prakticky zanedbatelné. Izolinie průměrného ročního
imisního příspěvku NOx na hladině 4mg/m3 (nejnižší modelovaná imisní koncentrace v rámci
uvedené rozptylové studie) způsobené provozem na rychlostní komunikaci se pro výhledový
rok 2040 nachází ve vzdálenosti cca 600 m od hodnocené silnice. V případě nezrealizování
rychlostní silnice (tzn. Nulová varianta – ponechání stávajícího stavu) se tato izolinie nachází
ve vzdálenosti cca 400 m. Z uvedeného je patrné, že imisní zatížení v oblasti ÚEV Skalické
alúvium Moravy způsobené hodnoceným záměrem bude dosahovat řádově desetin mg/m3,
přičemž v tomto konstatování není v souladu s principem předběžné opatrnosti ani plně
zohledněn fakt výrazného technologického rozvoje alternativních automobilových pohonů,
což může vlastní emise ještě výrazně snížit.
Většina předmětů ochrany v této ÚEV 11 je přímo závislá na vodních ekosystémech a vodním
režimu krajiny podmíněném zejména řekou Moravou. Vzhledem k tomu, že do Moravy (resp.
jejích přítoků) nebudou v daném území sváděny žádné potenciálně kontaminované srážkové
vody z hodnocené rychlostní silnice a ani zde tedy nehrozí kontaminace vodních toků
v případě havárie na rychlostní komunikaci, lze i tento aspekt hodnotit jako nevýznamný a
okrajový.
8

Včetně znečištění komunálního a silničního, jejichž zdrojem jsou města a obce podél trasy (Hodonín, Lužice,
Mikulčice, Moravská Nová Ves,...).
9
Zejména plánována realizace stavby obchvatu Hodonína I/51.
10
Územie európskeho významu – po praktické stránce totožné s českými EVL
11
Předměty ochrany v této ÚEV jsou: stanoviště – 3150 – přirozené eutorfní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrochariton; 3270 – bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a
Bidention p.p.; 91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél
velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris); druhy – lesák rumělkový (Cucujus
cinnaberinus), kuňka obecná (Bombina bombina), roháč obecný (Lucanus cervus), tesařík obrovský
(Cerambyx cerdo), hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus), velevrub tupý (Unio crassus), klínatka
rohatá (Ophiogomphus cecilia), ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni), hrouzek běloploutvý (Gobio
albipinnatus), čolek dunajský (Triturus dobrogicus), bobr evropský (Castor fiber), bolen dravý (Aspius
aspius)
HBH Projekt spol. s r. o.
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Obdobné závěry lze učinit i v případě dalších ÚEV, které jsou situovány jižněji podél řeky
Moravy. Jedná se např. o ÚEV Kútsky les, ÚEV Kačenky, ÚEV Gajarské alúvium Moravy,
ÚEV Rieka Morava, ad. Tato ÚEV jsou rovněž z velké míry závislá na ekosystému řeky
Moravy. Vzhedem k tomu, že znečištěné srážkové vody odtékající z hodnocené rychlostní
silnice či kontaminované vody vodních toků v důsledku havárie (podrobněji viz dále) ústí do
Moravy (resp. Dyje a záhy do Moravy) až po cca 35 – 45 km od potenciálního místa
kontaminace a dále s ohledem na značnou ředící kapacitu12 a pufrační schopnost dotčených
vodních toků, lze i v tomto případě vliv hodnotit jako nevýznamný.
Vše konstatované lze plně vztáhnout i na SCI13 March-Thaya-Auen, nacházející se na
rakouské straně.
V zájmovém přeshraničním území se dále na slovenské straně nachází Vtáčie územie Morava
a na rakouské straně SPA14 March-Thaya-Auen. Ptačí druhy, které se zde vyskytují, jsou na
vodní ekosystémy navázány zejména trofickými vztahy. I z tohoto důvodu lze konstatovat, že
jejich potenciální ovlivnění bude korespondovat se závěry uvedenými u ÚEV (Slovensko) a
SCI (Rakousko).
Na základě výše uvedených skutečností lze tedy konstatovat, že u hodnoceného záměru se
přeshraniční vlivy neočekávají, resp jejcih vliv bude zcela okrajový a nevýznamný.

12

Vzhledem k průměrným průtokům Moravy a Dyje bude ředící poměr odtékající vody z komunikace vůči vodě
v řece v řádech statisíců, minimálně však desetitisíců.
13
SCI (Sites of Community Interest) – Habitatrichtlinie – SCI je „originální“ název vycházející ze Směrnice
92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o
stanovištích“) ; českým ekvivalentem jsou „evropsky významné lokality“ (EVL).
14
SPA (Special Protected Areas) – Vogelschutzrichtlinie – SPA je „originální“ název vycházející ze Směrnice
79/409/EHS O ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“); českým ekvivalentem jsou „ptačí oblasti“
(PO).
HBH Projekt spol. s r. o.
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II.2. ÚDAJE O VSTUPECH
II.2.1.

Půda

Z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 je zásadní zábor PUPFL v km 45,0 – 48,0. Uvedené
pozemky se nachází v EVL Hodonínská doubrava (předběžný odhad záboru 5,882 ha). Další
zábory, které souvisí s hodnocenou stavbou, nejsou z hlediska Natury 2000 podstatné.

II.2.2.

Voda

Pro období výstavby se v současnosti nepředpokládá kapacitně významnější odběr vody z
povrchových či podzemních zdrojů, který by mohl výrazněji ovlivnit soustavu Natura 2000
(podrobněji viz dále). Příprava betonových směsí vyžadující vyšší spotřebu vody se
v současnosti zpravidla provádí ve specializovaných betonářských provozech, a spotřeba
technologické vody na stavbě je tak relativně zanedbatelná. Pitná voda pro sociální část
zařízení staveniště bude odebírána z veřejných vodovodů v množství, které je z kapacitního
hlediska nevýznamné
V období provozu nebude hodnocená stavba vyžadovat prakticky žádný významnější vstup
vody.
Pozn.: Bude-li během realizace stavby vyžadován odběr vody, bude nutno postupovat v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)15.

II.2.3.

Elektrická energie a plyn

V období výstavby bude využití těchto zdrojů závislé zejména na technických a
technologických specifikacích daného zhotovitele stavby. V současnosti se předpokládá, že k
odběru elektrické energie na staveništi budou zřizovány přípojky vzdušného vedení NN
závěsnými kabely, vycházející ze stávající distribuční sítě, doplněné transformátory v místech
odběru elektrické energie. V místech, kde nebude tento systém vhodný, budou použity
mobilní elektrocentrály. Rovněž využití plynu (např. vytápění objektů hlavních stavebních
dvorů) bude závislé na technologickém zázemí zhotovitele, jeho podstatnější využití se však
nepředpokládá16.
V období provozu nebude hodnocená stavba vyžadovat prakticky žádný významnější vstup
elektrické energie17. Plyn nebude při provozu využíván.

15

Platné povolení k nakládání s vodami - § 8 odst. 1, písm. a).
Bude-li plyn vůbec využíván, bude spotřeba dosahovat řádově desítek m3/den.
17
S výjimkou napájení zásuvkových skříní pro napojení mobilního výstražného zařízení u přejezdů středního
dělícího pruhu střídavým napětím 220 a 380V nevyžaduje provoz silnice žádné energetické medium.
Napájecí kabely budou vedeny ve středním dělícím pruhu silnice a jejich napojení na stávající rozvody bude
řešeno prostřednictvím rozvaděčů. Plyn nebude během provozu využíván vůbec.
16

HBH Projekt spol. s r. o.
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II.2.4.

Další druhy surovin

Při výstavbě vzniknou nároky na suroviny, odpovídající charakteru stavby. Jedná se zejména
o násypový materiál zemního tělesa, štěrkopísky, materiál pro kryty vozovek (ropné asfalty a
modifikační přísady, portlandský a speciální silniční cement), ocel, pohonné hmoty, oleje a
maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku. Zdroje pro uvedené suroviny budou
upřesněny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.
Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanizmy údržby čtyřpruhové silnice v předpokládaném množství cca 3 tuny pro jeden
stroj za rok. Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál zimní údržby, tj.
zejména chlorid sodný v množství cca 1 kg na metr čtvereční vozovky.

II.2.5.

Nároky na dopravní infrastrukturu, organizace výstavby a
intenzity dopravy

Stavba bude probíhat za provozu na stávající silnici I/55 – předpokládá se omezení na okraji
vozovky v blízkosti středního dělícího pásu (provoz bude veden za snížené rychlosti ve dvou
pruzích s využitím zpevněné krajnice). Po vybudování druhého jízdního pásu bude provoz
veden střídavě v obou pásech (při stavbě mostů, napojení větví MÚK apod.). Při stavbě
přeložek stávajících komunikací a při stavbě nosné konstrukce mostů nad rychlostní silnicí
R55 bude nutno vést provoz po provizorních vozovkách mimo staveniště mostu. Provoz
stavební mechanizace bude probíhat po stávající silniční síti a v tělese rozšiřované části
rychlostní silnice.
Intenzity dopravy na posuzované silniční síti byly zpracovány v rámci samostatné studie
„Silnice R55 Dálnice D2 – MÚK Rohatec“ (Adias, 2009). Její výsledky jsou shrnuty
v Dokumentaci EIA.
Ve výše uvedené studii byly zpracovány dva modelové stavy silniční sítě, s výhledem vývoje
v intervalu let 2008, 2020, 2030 a 2040.
– stávající stav silniční sítě – jedná se o silniční síť ve stávající podobě, tedy bez rychlostní
silnice R55 (v celém úseku od Olomouce po Břeclav), bez obchvatu Břeclavi (silnice I/55)
a bez rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice – Mikulov. Hodnoty intenzit odvozené
z tohoto modelu, ve výhledovém roce 2040 (tedy maximální prognózované hodnoty), byly
použity pro výpočtové modely varianty Nulové.
– výhledový stav silniční sítě – tento modelový stav počítá s existencí celého tahu rychlostní
silnice R55 (od Olomouce po Břeclav), s obchvatem Břeclavi (silnice I/55) a s rychlostní
silnicí R52, napojenou na rakouskou dálnici A5 u Mikulova. Hodnoty intenzit odvozené
z tohoto modelu, ve výhledovém roce 2040 (tedy maximální prognózované hodnoty), byly
použity pro výpočtové modely varianty Aktivní.
Pro, z hlediska Natury 2000 nejzásadnější úsek v km 45,0 – 48,0, jsou intenzity dopravy
uvedeny v následující tabulce.

HBH Projekt spol. s r. o.
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Tab. 1: Intenzity dopravy v km 45,0 – 48,0
Intenzity dopravy v km 45,0 – 48,0 za rok:
2005

2010

2015

2020

Varianta Nulová

9 188

10 500

11 400

12 200

Varianta Aktivní

11 015

12 500

13 700

14 600
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II.3. ÚDAJE O VÝSTUPECH
II.3.1.

Ovzduší

Období výstavby
Posuzovaný záměr bude v průběhu realizace působit jako specifický plošný zdroj znečištění
přízemní vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny těžkých stavebních mechanismů) v okolí
stavebních dvorů, resp. v místech větší koncentrace stavebních prací (např. kolem mostních
objektů). Z hlediska typu emisí v tomto období bude dominantní prašnost způsobená zemními
pracemi, emise výfukových plynů stavební mechanizace bude tvořit pouze menší část.
Přesnější množství emitovaných látek nelze pro období výstavby podrobněji odhadnout18,
přesto však lze konstatovat, že množství emisí významných z hlediska ochrany ekosystémů19
specifické pro toto období bude vzhledem k předpokládané délce výstavby (cca 2 – 3 roky) a
v porovnání se stávajícím i následujícím obdobím provozu nevýznamné.
Období provozu
V době provozu bude navrhovaný záměr představovat liniový zdroj znečištění atmosféry, a to
především plynnými exhalacemi. K nim se nutně připojí aerosoly různého složení, jejichž
zdrojem budou chemické látky používané k udržování zimní sjízdnosti komunikace a
v malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem (otěr
pneumatik aj.). Hlavními reprezentanty škodlivin emitovaných při provozu silničních
motorových vozidel jsou oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), oxid dusičitý (NO2),
suspendované částice (PM10), benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12), přičemž z hlediska
ochrany ekosystémů jsou za „standardních“ provozních podmínek nejvýznamnější emise
NOx, pro které je stanoven imisní limit 30 mg/m3/r (aritmetický průměr za kalendářní rok;
uvedený limit je přímo stanoven pro ochranu ekosystémů).
Jak již bylo uvedeno výše, dle vypracované rozptylové studie (Enviroad, 2009) bude imisní
příspěvek NOx relativně nízký. Izolinie průměrného ročního imisního příspěvku NOx na
hladině 4mg/m3 (nejnižší modelovaná imisní koncentrace v rámci uvedené rozptylové studie)
způsobené provozem na rychlostní komunikaci se pro výhledový rok 2040 nachází ve
vzdálenosti cca 600 m od hodnocené silnice. V případě nezrealizování rychlostní silnice (tzn.
Nulová varianta – ponechání stávajícího stavu) se tato izolinie nachází ve vzdálenosti cca
400 m (viz EIA – Část II – Grafické přílohy – Imisní zatížení). Z uvedeného je patrné, že
vlastní imisní příspěvek Aktivní varianty NOx se pohybuje řádově v v rozmezí 1 – 2 mg/m3/r,
což představuje navýšení depozice N v rozmezí přibližně 2 – 5 kg.ha-1.rok-1 (odhad proveden
na základě Agnos, 2002 a Šimunek, 2003).
K uvedenému ještě pokládáme za nutné dodat, že s ohledem na technický rozvoj v
automobilovém průmyslu a s provedenými i očekávanými legislativními úpravami podmínek

18

Pro přesnější odhad je nutné znát detailní časový plán organizace výstavby a stavebně technologického
projektu (nasazení počtu a typů stavebních strojů, jejich součinnost v čase, apod.). Navíc, na množství emisí
ze zemních prací (prašnost) mají rozhodující vliv okamžité klimatické podmínky a případně aplikované
doplňkové skrápění. Projekt organizace výstavby je obvykle zpracováván na odpovídající úrovni podrobnosti
až v rámci dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavebně technologický projekt je pak interním
dokumentem provádějící stavební firmy.
19
Zejména NOx, ale i další látky jako CO, PAU, ...
HBH Projekt spol. s r. o.
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provozu vozidel, lze v reálné budoucnosti předpokládat významné snížení exhalací z dopravy
na jednotku přepravovaného výkonu.20

II.3.2.

Odpadní vody

Období výstavby
V období výstavby budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení
staveniště. Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Režim jejího vzniku a zneškodnění
bude standardní. Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu
organizace výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodržení běžných
norem a postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vznik významnějšího množství technologických a provozních odpadních vod, které by mohly
ohrozit soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany se v současnosti nepředpokládá.
V případě, že takové vody budou v rámci realizace stavby vznikat a jejich likvidace bude
probíhat formou vypouštění do vod povrchových, bude nutno zajistit splnění legislativních
podmínek daných zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)21.
Období provozu
Odvedení dešťové vody v období provozu bude značně komplikované, neboť převážná část
záměru je umístěna do plochého území bez dostatečného počtu vhodných recipientů.
Za provozu odtékají ze silnice hlavně srážkové vody (finálním recipientem srážkových vod ze
stavby je prostřednictvím dalších toků22 převážně řeka Morava). Podle novely zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, voda spadlá na zemský povrch se stává buď vodou povrchovou,
nebo vodou podzemní, nebo vodou zvláštní, nebo vodou odpadní. Srážková voda se stává
vodou odpadní pouze v případě, že se smísí s jinou odpadní vodou, tj., že je svedena do
jednotné kanalizace. Jestliže je srážková voda smíšena a odváděna oddělenou, dešťovou
kanalizací nebo silničními příkopy, je z hlediska dikce vodního zákona vodou povrchovou.
Uvedený výklad však nemusí být příslušným vodoprávním úřadem uznán. Z výše uvedených
důvodů a z důvodů předpokládaného znečištění úkapy ropných látek, zbytky posypových
materiálů ze zimní údržby, otěry z pneumatik a úlety ze sypkých nákladů, je veškerá srážková
voda odváděná z vozovky silnice (v souladu s principem předběžné opatrnosti) považována za
vodu odpadní.
20

V České republice již od roku 1995 platí Evropské emisní standardy (tzv. limity EURO) stanovující
v závislosti na hmotnosti a typu motoru automobilům přípustné množství emitovaných látek. Od roku 2005
platný emisní limit EURO 4 (definovaný Směrnicí 98/69/ES) stanovuje limity emisí oxidu uhelnatého CO,
oxidy dusíku NOX, uhlovodíky CxHy i pevné částice PM, a to v množství několikanásobně nižším oproti
původnímu limitu EURO 1. V roce 2009 v platnost vstoupivší limit EURO 5 zaměřený především na dieselové
motory bude mimo jiné znamenat několikanásobné snížení emisi pevných částic v porovnání s dosud platným
limitem EURO 4. Nadále zpřísňované limity dávají předpoklad k dalšímu snižování primárních emisí ze
silniční dopravy.
21
Platné povolení k nakládání s vodami - § 8 odst. 1, písm. c); příkladem takových technologických odpadních
vod může být nahromaděná voda v okolí základů pilířů kontaminovaná např. aditivy přidávanými do
betonových směsí či vyluhovanými hydroxidy.
22
Resp. Kyjovka ústící do Dyje, která následně ústí do Moravy. Vodní tok Olšička (předpokládaný recipient pro
oblast v okolí Rohatce) se vlévá do Očovské nádrže (slepé rameno) pouze v období výrazně zvýšených stavů
vody (jarní tání či přívalové deště), jinak se ztrácí.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Voda, odtékající z povrchu vozovky, bude obsahovat kontaminanty, které budou mít vliv na
jakost povrchových vod. Může se jednat zejména o toxické stopové prvky (především hliník,
zinek, nikl, chrom, olovo, kadmium a měď), ropné látky (nepolární extrahovatelné látky –
NEL23), PAU24 a posypové materiály ze zimní údržby vozovky (zejména NaCl a aditiva25).
V současnosti se předpokládá odvedení dešťové vody silničními příkopy (případ, kdy je trasa
R 55 v zářezu nebo na malém násypu) nebo kanalizací umístěnou do středního dělicího pásu
(případ, kdy se jedná o průchod pásmem PHO, vozovka R 55 je v dostředném sklonu nebo je
trasa R 55 na vysokém násypu).
V úseku s PHO 2. stupně-vnější bude voda z vozovky zachycena z rigolů do vpustí a z nich
do kanalizace. Před vypuštěním vody do vodotečí bude navrženo čištění v záchytných a
usazovacích rybníčcích nebo nádržích. Kontrola spodních vod bude prováděna systémem
indikačních vrtů. V úsecích mimo PHO bude před zaústěním příkopů nebo kanalizace do
málo kapacitních recipientů navržena retenční nádrž.
Počáteční část trasy spolu s plochou SSÚRS Hodonín po km 42,420 (tzn. přibližně úsek
odvodňovaný do Olšičky – viz dále) leží ve vnějším ochranném pásmu (II.b) vodního zdroje
Gebhard-Zásada-Perunské. Dle sdělení zástupce provozovatele je zdroj v současné době
veden jako záložní, veškeré povinnosti vyplývající z rozhodnutí o ochranných pásmech
zůstávají však v platnosti, přičemž se jedná i o zákaz sypání silnic chemickými látkami
v zimním období.
Oproti stávajícímu stavu tedy dojde ke zlepšení „kontroly“ a čištění odtékajících srážkových
vod. Na druhou stranu však tyto vody odtékající z komunikace, které jsou v současnosti
v převážné většině zasakovány podél silnice, budou z větší části přímo (resp. přes uvedený
systém čištění) ovlivňovat recipientní toky, kterými jsou26:
Olšička – předpokládaný recipient pro oblast v okolí Rohatce – odvodnění z km cca 40,0 –
43,4; v oblasti pod „starou“ silnicí mezi Rohatcem a Hodonínem je tok zatrubněn a vlévá se
do nádrže jižně od Rohatce (slepé rameno); dle informací správce toku (Zemědělská
vodohospodářská správa) voda v Olšičce do nádrže ústí pouze v období výrazně zvýšených
stavů vody (jarní tání či přívalové deště), jinak se ztrácí.
Studená chodba – předpokládaný recipient pro oblast Hodonína – odvodnění z km cca 43,4 –
48,0; ústí do Kyjovky
Kyjovka – předpokládaný recipient pro oblast Lužice a Mikulčic prostřednictvím malých
melioračních a odvodňovacích kanálů – odvodnění z km cca 48,0 – 53,9; ústí do Dyje a
Moravy27
23

NEL – nepolární extrahovatelné látky; mohou pocházet z ropných produktů, z uhlí a výrobků z něho,
z produkce rostlin, živočichů, mikroorganismů atd. V souvislosti s dopravou jsou v praxi za NEL nejčastěji
považovány ropné látky, které jsou definovány jako uhlovodíky a jejich směsi, zejména benzin, motorová
nafta, benzen a jeho deriváty, petrolej, topný olej a dehtový olej.
24
Polycyklické aromatické uhlovodíky. Zdroji PAU jsou otěr z asfaltu, pneumatik a brzd a jemné částice pocházející
ze spalovacích motorů. Ve vodě odtékající ze silnic (dálnic) jsou na suspendované látky vázány zejména
polyaromáty s vyšší molekulovou hmotností, což vede k jejich následné akumulaci v sedimentech. V povrchové
vodě převažují PAU se třemi aromatickými kruhy, zatímco v sedimentech převažují PAU se 4 kruhy.
25
Do posypových solí jsou přidávány protispékací přísady – zejména hexakyanoželeznaté sloučeniny (v ČR 75
mg / kg). Tyto kyanidové formy, které jsou následně ve vodním prostředí rozloženy jsou netoxické pro
člověka nebo jen mírně toxické pro vodní biotu.
26
Uvedené vodní toky a k nim přiléhající úsek silnice, z něhož budou vody odváděny, jsou stanoveny předběžně
a vychází z podélného profilu trasy, morfologie terénu a hranic jednotlivých dílčích povodí.
27
Kyjovka se v oblasti trojmezí rozvětvuje, jedna větev ústí přímo do Moravy, druhá pak do Dyje, přičemž Dyje
od tohoto ústí Kyjovky po cca 6 km sama ústí do Moravy.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Svodnice - předpokládaný recipient pro oblast Moravské Nové Vsi a Hrušek – odvodnění z
km cca 53,9 – 63,5; ústí do Kyjovky.
Předběžný odhad množství odváděných vod vychází z celoročního úhrnu srážek v řešeném
území, který je udáván okolo 530 mm, přičemž zimní úhrn srážek činí cca 38% z tohoto
množství. Vzhledem k výše uvedeným změnám odvodu odtékajících znečištěných srážkových
vod je do výpočtu zahrnut celý šířkový profil silnice, a to i přesto, že nově budovaná bude
pouze polovina finálního profilu (tzn. stávající silnice I/55 bude tvořit budoucí polovinu R55).
Tab. 2: Předběžný odhad množství vod odváděných z vozovky v případě varianty Aktivní
varianta Aktivní

objem ročního
průtoku (m3/rok)

objem odváděných
srážkových vod z
vozovky (m3/rok)

z toho za zimní
období X.-III.
(cca 38%)

vodní tok Olšička

---*

42 737

16 240

vodní tok Kyjovka po soutoku
se Studenou chodbou

34 374 240**

130 164

49 462

vodní tok Svodnice

1 892 160***

160 370

60 940

celkem

36 266 400

333 271

126 642

* - vodní tok po většinu roku zasakuje v průběhu trasy – viz výše
** - na základě průměrného průtoku uváděného u ústí (1,09 m3/s)
*** - na základě průměrného průtoku uváděného u ústí (0,06 m3/s)

Pro předběžný odhad míry možného znečištění a jeho vlivu na soustavu Natura 2000 (viz
dále) v období běžného provozu jsou použity výsledky výzkumného projektu pro
Ministerstvo dopravy, který se zabýval dopadem provozu dálnic a rychlostních silnic na
recipienty a vodní útvary (2005 – 2007). Vybrané ukazatele kvality vod odtékajících z dálnic
a rychlostních silnic jsou uvedeny v následující Tab. 3.
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Tab. 3: Předběžný odhad množství vod odváděných z vozovky (Beránková, Huzlík, 2008)
Ukazatel kvality vody

Jednotka

Pb

mg.l-1

Cd*

2,40

14,4

0,406

0,190

0,7

-1

45,3

21,8

40

-1

0,199

0,140

0,1

-1

4,83

4,50

35

-1

19,0

13,7

25

-1

142

69,0

160

-1

1095

726

250

-1

0,145

0,145

0,1

-1

7,66

3,75

60

-1

5,87

3,65

60

-1

5,63

2,10

100

-1

6,29

3,33

30

-1

5,69

3,25

30

-1

21,2

9,80

200

-1

7,66

3,75

200

mg.l

Cr*

mg.l

Cu

mg.l

Zn

mg.l

Cl

mg.l

C 10 – C40

mg.l

benzo[b]fluoranten
benzo[k]fluoranten
benzo[a]pyren
benzo[ghi]perylen
indeno[1,2,3-cd]pyren
fluoranten

ng.l
ng.l
ng.l

ng.l
ng.l

ng.l
28

Suma 6 PAU

NV
229/2007
Sb. **

3,82

mg.l

Hg

Medián

-1

mg.l

Ni*

vybrané
prioritní
PAU

Průměr

ng.l

* Vyskytují se statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými sledovanými lokalitami
**Nařízení vlády 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Pozn.: Dle práce „Vliv dopravy na životní prostředí – polyaromatické uhlovodíky
v odtokové vodě a sedimentu z dálničního tělesa“ (CDV, aktualizace 2004; grantový
projekt MD ČR č.801/210/110) se celkový obsah PAU ve vodě pohyboval v rozmezí stovek
ng.l-1, což je ve shodě s publikovanými údaji, např. Legret et al. (1999). Minimální
hodnota 138,69 ng.l-1 byla zjištěna na D5 v červenci, maximální hodnoty opakovaně na
jedné z lokalit D1 v prosinci (8179,78 ng.l-1) a dubnu (31608,42 ng.l-1).
Jak je z Tab. 2 patrné, koncentrace většiny sledovaných nox přítomných ve vodě odtékající
z komunikace, je podlimitní (mnohdy výrazně), nebo se pohybuje v blízkosti limitních
hodnot. Výjimku tvoří Cl-, u nichž jsou koncentrace překračovány několikanásobně (4x vůči
průměru, 3x vůči mediánu).
Jak již bylo zmíněno, výsledky uvedené v tabulce pochází z měření na dálnicích a
rychlostních silnicích, které jsou v porovnání s hodnoceným záměrem výrazně
frekventovanější. Z tohoto důvodu lze proto očekávat, že koncentrace nox splavovaných
z hodnoceného záměru bude ve většině případů významně nižší, než jak je uvedeno v tabulce
(přesto však je kalkulováno s hodnotami v tabulce uvedenými, což je také v souladu
s principem předběžné opatrnosti). Výjimku představují chloridy (Cl-), u nichž se koncentrace
ve vodách odvíjí od standardní aplikační dávky, která je prakticky stejná jak u dálnic, tak
silnic nižších kategorií.
28

Tzn. suma PAU uvedených v tabulce v předcházejících řádcích.
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Ke koncentracím PAU (včetně nitro-PAU) dále uvádíme, že jejich převážným zdrojem jsou
výfukové plyny, dodatečným zdrojem pak emise vznikající otěrem pneumatik, asfaltového
povrchu vozovky a brzdového obložení. S očekávaným blízkým nástupem novým
progresivních systémů pohonu29 pak lze předpokládat, že koncentrace PAU se budou
relativně výrazně snižovat.
Na základě hodnot uvedených v Tab. 1 a srovnáním s údaji uvedenými v Tab. 2, lze v rámci
vyhodnocení výstupů hlavních nox, potenciálně ovlivňujících ekosystémy jednotlivých EVL a
PO, konstatovat následující:
– V případě Kyjovky je ředící poměr v rozmezí řádu 1: 100 – 1 : 1000 (orientačně
vypočítaná hodnota přibližně 1:264). K této hodnotě je však třeba dodat, že vychází
z dlouhodobého průměrného průtoku u ústí, kde je dosahováno vyšší vodnatosti než
v úseku, kde zaúsťují srážkové vody z hodnocené silnice. Přesto však lze konstatovat,
že i kdybychom kalkulovali s odhadovaným průtokem třetinovým30, ředící poměr
bude i v tomto „přímo zasaženém“ úseku stále cca 1:100, přičemž dále po toku se
bude zvyšovat až k přibližně vypočítané hodnotě. Pokud dále zohledníme opatření,
která jsou v souvislosti s odvodněním navrhována, a přihlédneme-li k již uvedeným
skutečnostem ohledně záměrně nadhodnocených vstupů, lze konstatovat, že vstupy
nox do Kyjovky budou dosahovat výrazně podlimitních hodnot, a to i v případě
chloridů, které v nezředěné odtékající vodě dosahují nadlimitních hodnot.
Uvedené rozmezí ředícího potenciálu bude zachováno i po soutoku Kyjovky s
„koncentrovanější“ Svodnicí (viz následující).
– V případě Svodnice je ředící poměr v rozmezí řádu nižších desítek (orientačně
vypočítaná hodnota přibližně 1:12). Tato hodnota bude, podobně jako v předchozím
případě, dosahována poblíž ústí, což však lze, vzhledem k situování dotčeného úseku
Svodnice (cca 4 km před ústím), považovat za směrodatné i na tomto úseku. Dále je
nutno zmínit skutečnost, že délka toku od místa křížení s hodnocenou silnicí R55 po
místo, kde dosahuje EVL, je cca 20 km – v tomto úseku bude docházet k odbourávání,
inkorporaci a sedimentaci vybraných nox (sedimentované noxy však mohou být např.
při vyšších vodních stavech a rychlejším proudění opět uvolněny). V případě Svodnice
je nutno dále počítat s výraznější kumulací vlivů z dalších silnic, které kříží a pro které
je také recipientním tokem – toto se týká zejména dálnice D2.
– v případě Olšičky nelze přesněji odhadnout ředící poměr, lze však očekávat, že
výstupy, které by přímo ovlivnily soustavu Natura 2000 budou, vzhledem k charakteru
toku (zasakování) a ochranným podmínkám v území (ochran. pásmo vodního zdroje)
na nízké až velmi nízké úrovni.
– ovlivnění Moravy a Dyje „výstupy“ hodnoceného záměru viz kap. II.1.7.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že po naředění vod odtékajících ze silnice vodou v Kyjovce
budou výsledné koncentrace nox natolik nízké (a to i v případě extrémnějších hodnot), že
jejich vliv na okolní ekosystémy bude prakticky nezaznamenatelný. Toto konstatování lze
uplatnit i pro Cl-, u nichž je chod koncentrací v průběhu roku poněkud odlišný (zimní
koncentrace několikanásobně převyšují koncentrace letní; výsledné koncentrace Cl- se však i
v méně příhodných podmínkách budou pohybovat řádově ve stovkách mg.l-1, výjimečně pak
jednotkách mg.l-1).

29
30

Hybridní systémy, čistě elektrické systémy, rekuperační brzdové systémy apod.
Podrobnější údaj nebyl v době zpracování dostupný.
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V případě Svodnice lze konstatovat, že po naředění odtékající vody z hodnoceného záměru
sice s největší pravděpodobností také nebude dosaženo limitních hodnot, zatížení ekosystému
vodního toku a navázaných biocenóz však bude řádově vyšší než např. u Kyjovky.
Specifickým případem, který se týká „výstupu“ odpadních vod je případ havárie, spojené
s únikem většího množství nebezpečných látek31. Vzhledem k výše popsaným technickým
opatřením, která jsou nutná i s ohledem na existují ochranná pásma vodních zdrojů a
CHOPAV, je však riziko významnějšího ovlivnění vodních toků minimální.

II.3.3.

Odpady

Období výstavby
Pro období výstavby bude v následujících stupních projektové přípravy zpracován projekt
nakládání s odpady32, který bude respektovat platnou legislativu33 tak, aby nedocházelo
k ohrožení ŽP zejména pak znečištění vodního prostředí.
Období provozu
Ve vztahu k hodnoceným vlivům na soustavu Natura 2000 je opět zásadní nakládání s odpady
ve vztahu k vodnímu prostředí. Z tohoto pohledu jsou obecně významnější činnosti jako
čištění stok a dešťových vpustí, čištění dešťových usazovacích nádrží (DUN) a lapolů,
odstraňování znečištění ze silnice apod. Podobně jako v případě období výstavby budou
způsoby využití a zneškodňování odpadů v období provozu odpovídat běžným podmínkám v
regionu a musí respektovat platnou legislativu.

II.3.4.

Hluk

Z hlediska hlukového zatížení je pro hodnocení Natura směrodatné pouze hlukové zatížení,
v oblasti EVL Hodonínská doubrava.
Období výstavby
V období výstavby bude okolí stavby zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel
obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby budou především zemní práce
(budování násypů, zářezů apod.).
Dopravní obsluha stavby bude prováděna po stávajících komunikacích. Vlastní stavba bude
rozdělena na dílčí etapy, pro které bude zpracován projekt organizace výstavby. Z těchto

31

Provozní kapaliny havarovaného vozu nebo únik přepravovaného nákladu.
Zahrnuto bude nakládání s odpady kategorie „O“ (ostatní) i s odpady kategorie „N“ (nebezpečné).
33
Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit příslušnými
ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ustanoveními vyhlášek MŽP ČR
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů a č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu.
Za odpadové hospodářství v průběhu výstavby bude odpovědný dodavatel stavby, který bude plnit veškeré
povinnosti jako původce odpadů.
32
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důvodů bude možno specifikovat vlivy hluku v období výstavby a navrhnout případná
opatření k jeho eliminaci až v dalších stupních projektové přípravy stavby.
Období provozu
Dle modelů provedených v rámci Hlukové studie (Enviroad, 2009) se v zájmové oblasti
(referenční bod vzdálený cca 300 m od silnice) zvýší v souvislosti s realizací hodnoceného
záměru hlukové zatížení výhledově (rok 2040) o cca 2 dB v denní době a o cca 2,9 dB v noční
době. Oproti Nulové variantě tak dojde ke zvýšení na hladinu 57,0 dB (A) přes den resp. 49,5
dB (A) v noci34.

II.3.5.

Vibrace a záření

Vznik vibrací a záření, které by měly jakkoli významnější vliv na soustavu Natura 2000 se
nepředpokládá, a to ani v době výstavby, ani v době provozu.

34

Pro lepší představu uvádíme, že hluk o intenzitě 50 dB odpovídá běžnému pouličnímu hluku, 55 dB televizoru
při běžné hlasitosti a 60 dB hlasitému hovoru.
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III. ÚDAJE O EVL A PO
III.1. IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT
Pozn.: Vlastní identifikace dotčených lokalit vychází z rozboru vstupů a výstupů uvedených v
kap. II.2. a II.3. Jak vyplývá z podstaty Naturového hodnocení, Varianta nulová je v rámci
Hodnocení považována prakticky za variantu referenční – podstatné je tedy rámcové
vyhodnocení vlivů Nulové varianty tak, aby bylo umožněno detailní vyhodnocení Aktivních
variant, neboť hlavním smyslem a cílem Naturového hodnocení je zjistit, zda záměr (tzn.
Aktivní varianty) má významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních
lokalit (viz též kap. I.2.).
EVL Hodonínská doubrava (CZ0624070)
Hodnocený záměr zasahuje do uvedené EVL, vede souběžně s její jižní hranicí. Ovlivnění
lokality a předmětů ochrany je možné prostřednictvím přímého fyzického zásahu do biotopů,
střety s projíždějícími vozidly, znečištěním ovzduší emisemi výfukových plynů a potenciálně
možné prostřednictvím znečištění okolního prostředí odpadními voda odtékajícími z vozovky.
EVL Očov (CZ0624071)
EVL Očov se nachází jižně od hodnocené rychlostní silnice ve vzdálenosti cca 1,5 km. Mezi
EVL a záměrem leží západní část zástavby města Hodonín a Hodonínské cihelny. Potenciální
ohrožení EVL hrozí zprostředkovaně v případě splachu kontaminovaných dešťových vod
z komunikace či v případě havárie během výstavby nebo provozu a úniku nebezpečných látek
do vodního toku Olšička periodicky ústícího do jednoho z mrtvých ramen Moravy, které je
součástí uvedené EVL.
EVL Soutok – Podluží (CZ0624119)
Nejbližší části uvedené EVL se nachází jižně od záměru ve vzdálenosti cca 1,5 km.
Potenciální riziko ohrožení souvisí s odvodem kontaminovaných dešťových vod
z komunikace do recipientů. Na základě vyhodnocení uvedeném v kap. II.3. se toto ohrožení,
týká zejména vodního toku Svodnice. Vodní tok Kyjovka a na něho vázané předměty ochrany
EVL nebudou v souvislosti s hodnoceným záměrem dotčeny resp. budou dotčeny zcela
minimálně.
Kyjovka tvoří severní hranici východní části EVL, Svodnice ve své závěrečné části až po ústí
do Kyjovky tvoří východní hranici západní části EVL. Od ústí Svodnice pak Kyjovka prochází
centrální částí EVL, a to až po své ústí do Moravy resp. Dyje.
PO Soutok – Tvrdonicko (CZ0621027)
PO se v záměrem potenciálně dotčené oblasti svým geografickým vymezením prakticky
shoduje s EVL Soutok – Podluží. Některé z ptačích druhů, které se zde vyskytují a jsou
předměty ochrany, jsou na vodní ekosystémy navázány zejména trofickými vztahy. Z tohoto
důvodu lze konstatovat, že jejich potenciální ovlivnění bude korespondovat s vlivy a závěry
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uvedenými u EVL Soutok – Podluží, přičemž je nutno zvážit zejména aspekty jako např.
kumulace některých toxických látek u predátorů vyšší trofické úrovně.
Pozn.: V širším okolí stavby se dále nachází EVL Strážnicko35 (nejbližší část EVL vzdálena
od východní části záměru cca 2,5 km), EVL Strážnická Morava36 (nejbližší část EVL
vzdálena od východní části záměru cca 4,5 km), EVL Váté písky37 ((nejbližší část EVL
vzdálena od východní části záměru cca 4,5 km), EVL Kapánsko38 (nejbližší část EVL
vzdálena od centrální části záměru cca 4 km) a PO Bznecká Doubrava – Strážnické
Pomoraví39 (nejbližší část PO vzdálena od východní části záměru cca 3 km).
Žádná z těchto součástí soustavy Natura 2000 nebude záměrem významněji ovlivněna (žádné
přímé zásahy; vlivy na změnu imisních, hlukových či hydrologických charakteristik nebudou
či budou zcela minimální – viz např. kap. II.3.). Z tohoto důvodu proto nejsou uvedené části
soustavy Natura 2000 zahrnuty do podrobnějšího vyhodnocení v rámci předkládaného
Hodnocení.

35

36

37

38

39

EVL Strážnicko (CZ0623797) – předměty ochrany: bobr evropský (Castor fiber), ohniváček černočárý
(Lycaena dispar)
EVL Strážnická Morava (CZ0624068) – předměty ochrany: klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), lesák
rumělkový (Cucujus cinnaberinus), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis); Přirozené eutrofní vodní nádrže s
vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition (3150), Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion
rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně (6430), Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii (6440), Extenzivní sečené louky
nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510), Smíšené jasanovo-olšové
lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)(91E0), Smíšené lužní
lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)(91F0), Panonské dubohabřiny (91G0)
EVL Váté písky (CZ0620024) – předměty ochrany: Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem
(Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) (2330), Panonské písčité stepi (6260)
EVL Kapánsko (CZ0620177) – předměty ochrany: Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130), Panonské
dubohabřiny (91G0), Eurosibiřské stepní doubravy (91I0)
PO Bznecká doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025) – předměty ochrany: čáp bílý (Ciconia
ciconia), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), moták pochop (Circus aeruginosus), skřivan lesní (Lullula
arborea), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
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III.2. POPIS DOTČENÝCH LOKALIT A DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
Úvodní poznámka
V následujícím textu jsou pro hodnocení předmětů ochrany mimo jiné použita následující kritéria40:
podíl populace – vyjadřuje početnost a hustota populace daného druhu, vyskytujícího se na lokalitě, v poměru k
populaci tohoto druhu na území státu
zachovalost – zahrnuje dvě hodnotící subkritéria – „stupeň zachování charakteristik stanoviště“ a „možnosti
obnovy“.
- stupeň zachování charakteristik stanoviště - hodnotí charakteristiky stanoviště,
které se týkají biologických nároků daného druhu. Nejvýznamnější jsou
charakteristiky mající souvislost s populační dynamikou druhu. Zhodnocena je
struktura stanoviště a některé abiotické charakteristiky. Hledisko je hodnoceno
třemi stupni (I – skvěle zachované podmínky, II – dobře zachované podmínky, III –
průměrně zachované nebo částečně degradované charakteristiky)
- možnosti obnovy - hodnotí se pouze v případech "průměrně zachované nebo
částečně degradované charakteristiky".
označení

zachovalost

A

skvěle zachovaný

B

dobře zachovaný

C

průměrně nebo
nedostatečně
zachovaný

zachování
charakteristik

možnosti
obnovy

I

vše

II

vše

III

I

všechny ostatní kombinace

izolace – vyjadřuje stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu.
Kritérium lze interpretovat jako přibližnou míru toho, jak daná populace přispívá ke genetické
diverzitě druhu, ale současně také jako míru zranitelnosti této populace. Charakteristika je uváděna
ve třech stupních:
- A – populace je (téměř) izolovaná
- B – populace není izolovaná, ale je na okraji areálu rozšíření druhu
- C – populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu
celkové hodnocení – týká se celkového zhodnocení významu lokality pro zachování daného druhu. Kriterium
jednak shrnuje předchozí kritéria a jednak také zohledňuje další charakteristiky41 lokality významné
pro daný druh. Rozlišují se tři kategorie:
- A – vysoce významná
- B – velmi významná
- C – významná
Pro hodnocení kvality stanovišť se používá měřítko „reprezentativnosti“ a „zachovalosti“.
Reprezentativnost vyjadřuje míru, do jaké je daný segment s výskytem přírodního biotopu typický. Jedná se
reprezentativnost přírodního biotopu (mapovací jednotky) z hlediska jejího popisu v Katalogu biotopů. Při
40

Uvedená kritéria jsou také použita na tzv. „kartách lokalit“, kterými jsou výstupy z databáze informací o
lokalitách soustavy Natura 2000. Tato databáze je (spolu s daty čerpanými z GIS analýz) primárně určena pro
tvorbu standartních datových formulářů (SDF). Jde o standardizovanou formu (rozhodnutí komise 97/266/EC
ze dne 18. prosince 1996 o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000) pro předání dat o
lokalitách soustavy Natura2000 Evropské komisi.
41
Tyto charakteristiky se mohou u jednotlivých druhů značně lišit, patří sem např. lidské aktivity na dané
lokalitě a v jejím okolí, které mohou ovlivnit stav daného druhu z hlediska ochrany přírody, dále způsob
obhospodařování půdy, statutární ochrana dané lokality, ekologické vztahy mezi jednotlivými typy stanovišť a
druhy, atd.
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hodnocení se zohledňují i náznaky a přechody k jiné mapovací jednotce. Rozlišují se následující stupně
reprezentativnosti:
A – porost v segmentu plně odpovídá Katalogu
B – buď je reprezentativnost snížena (např. mírnou degradací nebo výskytem na okraji
areálu) nebo porost v segmentu vykazuje mírnou tendenci k jiné mapovací jednotce
C – jako B, ale ve větší míře
D – porost v segmentu není reprezentativní zejména z důvodu silné degradace, popřípadě
hojného výskytu invazních, expanzivních a jiných cizorodých druhů, popř. dalších vlivů,
které zásadně narušují strukturu nebo funkci ekosystému.
Zachovalost vyjadřuje kvalitativní zhodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany přírody. K hodnocení
zachovalosti se používá kombinace následujících tří subkritérií:
„stav“ – A – výborný stav (optimální z hlediska ochrany přírody, odpovídá Katalogu)
B – dobrý (uspokojivý)
C – nepříznivý (hranice mezi biotopem přírodním a silně pozměněným resp.
antropogenním)
„vyhlídky“ (předpoklady dalšího vývoje bez další péče nebo jiných zásahů) –
A – výborné (stabilizace nebo zlepšení stavu v blízké době, minimální riziko vnějších
nepříznivých vlivů)
B – dobré
C – nepříznivé (hrozba zhoršení stavu, vysoké riziko vnějších nepříznivých vlivů)
„možnost obnovy“ (řízená péče - ochranářský management) –
A – snadná a efektivní (metody jsou známé a prostředky dostupné)
B – reálně možná (s vynaložením zvýšeného úsilí)
C – obtížná (velmi dlouhodobý nebo technicky a finančně náročný management)
Výsledný stupeň „zachovalosti“ vychází z následující tabulky:
VÝBORNÉ

VYHLÍDKY
Možnost
obnovy

DOBRÉ

NEPŘÍZNIVÉ

Snadná a
efektivní

Reálně
možná

Obtížná

Snadná a
efektivní

Reálně
možná

Obtížná

Snadná a
efektivní

Reálně
možná

VÝBORNÝ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

DOBRÝ

A

A

A

B

B

B

B

C

C

NEPŘÍZNIVÝ

B

B

C

B

C

C

C

C

C

Obtížná

STAV
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III.2.1.

EVL HODONÍNSKÁ DOUBRAVA (CZ0624070)

III.2.1.1.
CHARAKTERISTIKA EVL A VYMEZENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
Evropsky významná lokalita Hodonínská doubrava byla vymezena nařízením vlády č.
132/2005 Sb. dne 22.12.2004. EVL se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v
katastrálních územích Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Mutěnice. Prakticky
celé území EVL je zalesněno; georeliéfně je významné množstvím malých i větších písčitých
dun, mezidunové sníženiny (tzv. mlaky) jsou často vlhké až mokré. Lokalita představuje
svým rozsahem a charakterem stanovišť jedinečné území z pohledu mimořádně vysoké
druhové diverzity. Významný je podíl vysoce zachovalých a reprezentativních porostů
panonských teplomilných doubrav na písku, avšak v posledních asi dvaceti letech přibyly
plochy negativně ovlivněné, zejm. lesním hospodařením.
Mezi vlivy ohrožující uvedenou EVL (resp. předměty ochrany) patří zejména lesní
hospodářství – mýcení řady cenných porostů, přikrmování zvěře, vnášení nevhodných dřevin
- borovice lesní i černá. Dále pak pokles hladiny podzemní vody výrazně podpořený
množstvím průzkumných vrtů a dřívější těžbou hnědého uhlí.
Mezi předměty ochrany, pro něž je EVL vymezena, patří následující stanoviště a druhy
(prioritní stanoviště a druhy jsou označeny *):
Stanoviště
– 2330 – Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a
psinečkem (Agrostis)
– 6260* – Panonské písčité stepi
– 91E0* – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
– 91G0* – Panonské dubohabřiny
– 91I0* – Eurosibiřské stepní doubravy
Druhy
– mečík bahenní (Gladiolus palustris)
– kuňka ohnivá (Bombina bombina)
– netopýr černý (Barbastella barbastellus)
– netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
– přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
– roháč obecný (Lucanus cervus)

III.2.1.2

DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY A JEJICH PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA

Jako potenciálně dotčené předměty ochrany byla vytipována ta stanoviště a ty druhy, které se
nachází přímo v prostoru hodnoceného záměru, jedinci mohou být provozem záměru ohroženi
při letových aktivitách, rušeni hlukovým či světelným zatížením a biotopy mohou být
ovlivněny emisemi z projíždějících vozidel.
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91E0 – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Tří- až čtyřpatrové porosty tvořené dominantní olší lepkavou nebo jasanem ztepilým a
příměsí dalších listnáčů (javor, dub, lípa,...). Keřové patro většinou husté s převahou
zmlazených dřevin stromového patra, v bylinném patře převládají vlhkomilné lesní druhy.
Výskyt na březích vodních toků, svahových pramenišť a sníženin s hladinou ležící v malé
hloubce a dočasně vystupující na povrch. Půdy vlhké až mokré s dostatečnou zásobou živin.
Mezi hlavní ohrožující vlivy patří narušení vodního režimu, vysekávání dřevin, mýcení,
výsadba jiných dřevin (smrkové a jiné monokultury).
V rámci EVL stanoviště zaujímá cca 174,77 ha (z celkové rozlohy EVL se jedná o 5,76% ;
z celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR se jedná o cca 4,37 %); reprezentativnost
stanoviště v rámci EVL – „dobrá“ (B), celková zachovalost stanoviště - „skvěle zachovaný“
(A), celkové hodnocení – „vysoce významný“ (A).
Přímo dotčená část stanoviště se nachází v bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru, při
realizaci dojde k zásahu do uvedeného stanoviště nutným kácením při rozšiřování
komunikace. Tímto způsobem bude zasažen necelý 1 ha stanoviště 91E042. Zasaženy však
budou pouze okrajové části stanoviště, které jsou značně ovlivněny stávající komunikací a
okolními ruderálními porosty (stanoviště X1), přičemž i ve vlastním stanovišti 91E0 je
v oblasti dotčení místy výraznější výskyt náletových nepůvodních druhů rostlin (akát,
pajasan).
Habitat se dále nachází i ve vzdálenějších místech od záměru - ve vzdálenosti do 500 m se
nachází cca na 41,1 ha (tzn. 23,5% z celkové rozlohy habitatu v EVL).
91I0 – Eurosibiřské stepní doubravy
Teplomilné světlé dubové porosty, v nichž je zastoupen dub letní, dub zimní a vzácně dub cer.
Ostatní druhy stromů jsou minimálně přimíšené. Keřové patro méně vyvinuté, naopak patro
bylinné vyvinuté a druhově pestré. Vyskytují se v nejteplejších a nejsušších nížinách a
pahorkatinách, kde tvoří teplomilné doubravy i velkoplošné porosty. Pro stanoviště jsou
typické rovinaté terény na vátých píscích, v časném jaru relativně vlhké, později v průběhu
sezóny však rychle vysychají. Hodonínská doubrava je jedním z nejvýznamnějších míst
výskytu tohoto biotopu. Mezi hlavní ohrožující vlivy patří zavádění jiných lesních kultur
(borovice, dub cer,...), invaze akátu, přezvěření, tracheomykózy, eutrofizace.
V rámci EVL stanoviště zaujímá cca 661,23 ha (z celkové rozlohy EVL se jedná o 21,82% ;
z celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR se jedná o cca 21,88 %); reprezentativnost
stanoviště v rámci EVL – „dobrá“ (B), celková zachovalost stanoviště - „skvěle zachovaný“
(A), celkové hodnocení – „vysoce významný“ (A).
Dotčené stanoviště se nachází v bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru, při realizaci
dojde k zásahu do uvedeného stanoviště nutným kácením při rozšiřování komunikace
v rozsahu necelých 4000 m2 43. V případě tohoto stanoviště platí obdobné konstatování jako u
předchozího stanoviště 91E0, tj. zasaženy budou pouze okrajové části stanoviště, které jsou
značně ovlivněny stávající komunikací a okolními ruderálními porosty (stanoviště X1),
přičemž ve stanovišti 91I0 se i v širším okolí dotčené oblasti výrazně projevují výše uvedené
ohrožující vlivy (zejména výsadba borovice a invaze akátu).
42

43

Dle průmětu předpokládaného záboru hodnocené silnice a ploch výskytu daného habitatu dle Mapování
AOPK bude zasaženo cca 9719 m2 stanoviště.
Dle průmětu předpokládaného záboru hodnocené silnice a ploch výskytu daného habitatu dle Mapování
AOPK bude zasaženo cca 3991 m2 stanoviště.
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Habitat se dále nachází i ve vzdálenějších místech od záměru - ve vzdálenosti do 500 m se
nachází cca na 31,2 ha (tzn. 4,7% z celkové rozlohy habitatu v EVL).
91G0 – Panonské dubohabřiny
Zonálně mezofilní (slabě hygrofilní) smíšené listnaté lesy s převahou dubu nebo habru.
Nachází se pouze na jižní Moravě. Pro zachovalé porosty je typické dobře vyvinuté keřové
patro s teplomilnými druhy. V druhově bohatém bylinném poschodí jsou zastoupené
mezofilní druhy, významně se uplatňují teplomilné prvky doubrav. Jednotka se vyskytuje na
hlubších půdách s dostatkem živin. Mezi hlavní ohrožující vlivy patří změna kultury, oborní
chov zvěře a přezvěření obecně.
V rámci EVL stanoviště zaujímá cca 255,37 ha (z celkové rozlohy EVL se jedná o 8,43% ;
z celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR se jedná o cca 6,49 %); reprezentativnost
stanoviště v rámci EVL – „dobrá“ (B), celková zachovalost stanoviště - „dobře zachovaný“
(B), celkové hodnocení – „dobře zachovaný“ (B).
Dotčené stanoviště se nachází v bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru, při realizaci
dojde k zásahu do uvedeného stanoviště nutným kácením při rozšiřování komunikace
v rozsahu necelých 1000 m2 44. Zasaženy budou pouze okrajové části stanoviště, které jsou
značně ovlivněny stávající komunikací a okolními ruderálními porosty (stanoviště X1),
přičemž i ve vlastním stanovišti 91G0 se v dotčené oblasti projevuje šíření nepůvodních
druhů rostlin (akát, pajasan).
Habitat se dále nachází i ve vzdálenějších místech od záměru - ve vzdálenosti do 500 m se
nachází cca na 12,6 ha (tzn. 4,9% z celkové rozlohy habitatu v EVL).
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
O způsobu života netopýra černého v období rozmnožování dosud není mnoho známo, neboť
letní nálezy jsou velmi vzácné. Narozdíl od většiny ostatních našich netopýrů rodí samice
netopýra černého pravidelně dvě mláďata. Jako zimoviště slouží podzemní prostory různých
typů, kde tento druh vyhledává chladnější místa. Netopýr černý je štěrbinový druh, na
zimovištích lze však nalézt i visící shluky desítek až stovek jedinců. Preferenčním místem
výskytu jsou listnaté lesy, ideálně s výskytem starých dutinových stromů. Potravu (malé
motýly a dvoukřídlý hmyz) loví netopýr černý podél lesních okrajů a nad vodou.
Česká republika patří v rámci areálu rozšíření mezi země, kde tento druh dosahuje nejvyšších
populačních hustot. Zimní nálezy pocházejí prakticky z celého území státu. Letní výskyt je
vázán spíše na členité či lesnaté oblasti středních a vyšších poloh, je však udáván i z lesů v
nížinách.
V současnosti se početnost tohoto druhu jeví jako stabilní. Ohrožujícím faktorem je, jako u
ostatních druhů netopýrů zimujících v podzemních prostorách, nevhodný způsob uzavírání
vchodů do starých důlních děl a jeskyní (uzavření vletových otvorů nebo změna
mikroklimatu). Významný negativní vliv má také úbytek vhodných lesních porostů s
dostatkem stromových dutin.
Charakteristiky populace v rámci EVL: V rámci EVL je populace druhu hodnocena jako
přítomná (neexistují podrobnější informace), podílející se na početnosti druhu v ČR od 15 do
100 % s tím, že se nejedná o populaci izolovanou (C). Celkově je lokalita z hlediska významu
pro zachování druhu hodnocena jako „vysoce významná“ (A). Dle nálezových dat AOPK je
44

Dle průmětu předpokládaného záboru hodnocené silnice a ploch výskytu daného habitatu dle Mapování
AOPK bude zasaženo cca 786 m2 stanoviště.
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výskyt druhu možný v celém prostoru EVL. Dle Posouzení vlivu na savce (Bartonička, Losík;
2008), které se mj. zabývalo výskytem netopýrů v dotčeném území, nebyl druh v blízkosti
hodnoceného záměru nalezen (ani pozorování ani nálezy kadáverů); pozorováno však bylo
relativně významné množství jiných druhů letounů.
Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
Je vázán na přirozené, především listnaté (bukové a dubové) a smíšené lesy s vysokým
zastoupením starých stromů. Letní kolonie jsou malé (3-10 jedinců), skládají se z navzájem
příbuzných samic a osidlují zejména duté stromy, ale také různé štěrbiny ve skalách a v
budovách, prostory za kůrou stromů, ptačí budky. Hlavní potravou jsou motýli, dvoukřídlý
hmyz, jakož i nelétavé skupiny členovců. Loví v lesích, podél lesních okrajů, potravu rovněž
sbírá z vegetace a ze země. Jednotlivé kusy se občas objevují na zimovištích v jeskyních a
štolách, většina populace však zřejmě hibernuje v jiných úkrytech.
Rozšíření v ČR je ostrůvkovité. Výskyt je soustředěn do lesnatých oblastí středních a vyšších
poloh s mírným vlhčím klimatem (Pošumaví, Krušnohoří, podhůří Krkonoš, Orlických hor,
Jeseníků), byl však zaznamenán také na některých teplejších a níže položených lokalitách
(střední a jižní Morava).
Významný negativní vliv má úbytek vhodných lesních porostů (listnatých a smíšených lesů) s
dostatkem stromových dutin.
Charakteristiky populace v rámci EVL: V rámci EVL je populace druhu hodnocena jako
přítomná (neexistují podrobnější informace), podílející se na početnosti druhu v ČR od 15 do
100 % s tím, že se nejedná o populaci izolovanou (C). Celkově je lokalita z hlediska významu
pro zachování druhu hodnocena jako „vysoce významná“ (A). Dle nálezových dat AOPK je
výskyt druhu možný v celém prostoru EVL. Dle Posouzení vlivu na savce (Bartonička, Losík;
2008), které se mj. zabývalo výskytem netopýrů v dotčeném území, nebyl druh v blízkosti
hodnoceného záměru nalezen (ani pozorování ani nálezy kadáverů); pozorováno však bylo
relativně významné množství jiných druhů letounů45.
Roháč obecný (Lucanus cervus)
Roháč obecný, největší evropský brouk, je obyvatelem doubrav a smíšených lesů, který
proniká i do vhodných městských parků. Dává přednost teplým nížinným lesům, ale místy
vystupuje i do vyšších poloh. Samice kladou vajíčka do trouchnivějících kmenů, klád a
pařezů, vývoj je v našich podmínkách víceletý (3-5 let), larvy se živí trouchnivějícím dřevem.
Dospělí brouci se obvykle líhnou již na podzim a přezimují v kukelních komůrkách, v přírodě
se objevují od května (výjimečně v teplých letech již od konce dubna) do srpna, maximum
výskytu spadá do června a července. Přes den je brouky možné nalézat na kmenech a v
korunách stromů, pozdě odpoledne a večer (při teplém počasí) létají v korunách stromů.
Hostitelskými rostlinami je nejčastěji dub, jen zřídka jilm, vrba, topol, ovocné dřeviny apod.
Potravou imaga jsou rostlinné šťávy, které olizuje z poraněných stromů a pařezů (Zahradník, 2008).
V České republice byl rozšířen v listnatých lesích po celém území, v současnosti je však jeho
výskyt lokalizován do několika oblastí, z ostatních pak vymizel. Nejhojněji se vyskytuje na
45

Během průzkumů (2008) byly zjištěny tyto druhy netopýrů: netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr
hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus, netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus
nathusii), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr stromový (Nyctalus leisleri), netopýr ušatý (Plecotus
auritus) nebo n. dlouhouchý (P. austriacus), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr velký (Myotis
myotis), netopýr vousatý (Myotis mystacinus) nebo n. Brandtův (M. brandtii), netopýr brvitý (Myotis
emarginatus) nebo n. menší (M. alcathoe), netopýr řasnatý (Myotis nattereri).
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jižní Moravě, v dalších oblastech ČR je rozšířen ostrůvkovitě, poměrně častý je v
severozápadních a středních Čechách.
Roháč obecný je ohrožen především nevhodným lesním hospodařením. Druh potřebuje k
vývoji rozsáhlejší listnaté lesy s dostatkem starých stromů, pařezů a trouchnivějících kmenů.
Hlavním ohrožujícím faktorem je odstraňování starého dřeva, především vytrhávání pařezů a
orba pasek.
Charakteristiky populace v rámci EVL: V rámci EVL se jedná o běžný druh (C), podílející se
na početnosti druhu v ČR do 2% s tím, že se nejedná o populaci izolovanou (C). Celkově je
lokalita z hlediska významu pro zachování druhu hodnocena jako „velmi významná“ (B). Dle
nálezových dat AOPK je výskyt druhu možný v celém prostoru EVL. Nejbližší konkrétní
nález byl v rámci EVL podle stejného zdroje zaznamenán ve vzdálenosti cca 500 m severně
od hodnoceného záměru. Dle studie „Výstavba rychlostní komunikace R55 (Břeclav –
Rohatec) a její dopad na hmyz“ (Spitzer, Lehnertová; 2008) byl druh v okolí hodnoceného
záměru zaznamenán. Při prohlídce nejbližšího okolí záměru během zpracování předkládaného
hodnocení (přelom srpna a září 2009) nebyl druh zaznamenán.
Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)
Preferuje skalnaté lesostepi, osluněné křovinaté stráně, řídké teplomilné doubravy, teplé suťové lesy,
ale i osluněné lesní průseky. Druh má jednu generaci v roce, dospělci se vyskytují od konce června
do začátku září, s vrcholem letu v poslední dekádě července a první polovině srpna. Za vysokých
denních teplot se uchylují na stinná a vlhčí místa a začínají aktivovat až k večeru při poklesu teploty
(Macek a kol., 2007). Létá ve dne i v noci, v noci je možné jej přilákat na světlo. Samice kladou
vajíčka jednotlivě na živné rostliny. Housenky jsou poměrně polyfágní, živí se především
hluchavkami, šalvějemi, sadcem konopáčem, starčky, vrbovkami, ale i některými listnatými
dřevinami (např. lískou, ostružiníky nebo zimolezy). Housenky se líhnou v září, přezimují a kuklí se
v květnu následujícího roku při povrchu země v zápředku.
V České republice se přástevník kostivalový vyskytuje v nižších a středních polohách. V
minulosti byl dost rozšířený, dnes je lokálně hojný převážně v termofytiku, především v okolí
Prahy, v kaňonu Berounky, v Českém krasu, Českém středohoří, na Moravě především v
Moravském krasu, na Pálavě a v NP Podyjí. Vymizel naopak ze západních a východních
Čech a z větší části Českomoravské vrchoviny.
Druh není v České republice ohrožen. Typická místa jeho výskytu - skalní lesostepi - jsou
však ohrožena zarůstáním a absencí aktivní péče.
Charakteristika populace v rámci EVL: V rámci EVL se jedná o běžný druh (C), podílející se
na početnosti druhu v ČR od 2 do 15% s tím, že se nejedná o populaci izolovanou (C).
Celkově je lokalita z hlediska významu pro zachování druhu hodnocena jako „významná“
(C). Dle nálezových dat AOPK je výskyt druhu možný v celém prostoru EVL. Konkrétní
nález byl podle stejného zdroje zaznamenán v blízkosti Hodonínské ZOO (lokalita se nachází
mimo EVL, vzdálenost od hodnoceného záměru cca 100 m). Dle studie „Výstavba rychlostní
komunikace R55 (Břeclav – Rohatec) a její dopad na hmyz“ (Spitzer, Lehnertová; 2008) byl
druh v okolí hodnoceného záměru zaznamenán. Při prohlídce nejbližšího okolí záměru během
zpracování předkládaného hodnocení (přelom srpna a září 2009) nebyl druh zaznamenán.

HBH Projekt spol. s r. o.

30

Brno, červenec 2009

Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec – Břeclav
Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

III.2.2.

EVL OČOV (CZ0624071)

III.2.2.1.
CHARAKTERISTIKA EVL A VYMEZENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
EVL se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Hodonín a
Rohatec. Lokalita představuje svým rozsahem poměrně rozlehlý komplex lesů v odlesněné a
intenzívně zemědělsky využívané krajině. Dominantním typem vegetace jsou tvrdé luhy
nížinných řek. Na lokalitě Očovské louky se nachází cenný komplex kontinentálních luk
svazu Cnidion venosi, místy v mozaice s bezkolencovými loukami. Populace hořavky
(Rhodeus sericeus) je zde vázána na výskyt škeble a velevruba.
Mezi vlivy ohrožující uvedenou EVL (resp. předměty ochrany) patří především nevhodná
lesní nebo zemědělská činnost, místy jsou i větší plochy porostů silně ovlivněny výsadbou
Populus x canadensis. V území se šíří invazní druhy Solidago canadensis, Aster sp., Impatiens
parviflora, Calamagrostis epigejos a Acer negundo. Celkově je lokalita citlivá na množství
vody. V současnosti je stav nepříznivý, neboť regulace řeky Moravy má na svědomí
vysychání, které se v důsledku projevuje vývojem porostů směrem k sušším typům.
Mezi předměty ochrany, pro něž je EVL vymezena, patří následující stanoviště a druhy
(prioritní stanoviště a druhy jsou označeny *):
Stanoviště
– 3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
– 6410 – Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
– 6440 – Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
– 91E0* – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
– 91F0 – Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)
nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
Druhy
– hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

III.2.2.2

DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY A JEJICH PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA

Jako potenciálně dotčené předměty ochrany byla vytipována ta stanoviště, která mohou být
ovlivněna možným znečištěním slepého ramene („severní“ nádrž) díky splachům ze silnice
R55. Jedná se tedy přímo o vodní ekosystém nebo příbřežní vegetaci, která je s potenciálně
dotčenou nádrží bezprostředně svázána. Z hlediska druhů, které jsou předmětem ochrany –
tzn. hořavky duhové – se vzhledem k rozšíření druhu v rámci EVL jeho ovlivnění
nepředpokládá. Pokud by však v budoucnosti došlo k rozšíření druhu i do potenciálně dotčené
„severní“ nádrže, do níž ústí Olšička, budou v tomto konkrétním případě vlivy obdobné jako
vlivy identifikované a vyhodnocené v rámci dotčených stanovišť.
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3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
Porosty ponořených nebo na hladině plovoucích rostlin, které se buď ve vodě volně vznášejí
nebo jsou zakořeněny v substrátu dna. Porosty jsou z hlediska struktury velmi různorodé.
Mohou být jedno- až třívrstevné. Řada druhů dočasně vytváří vrstvu nad vodní hladinou –
jedná se buď o horní části květonosných lodyh nebo o listy. Osidlují eutrofní až mezotrofní
přirozené a polopřirozené stojaté nebo pomalu tekoucí vody s pH větším než 6. Někdy tuto
vegetaci najdeme v antropogenních nádržích v nížinách a pahorkatinách.
V rámci EVL stanoviště zaujímá cca 2,9094 ha (z celkové rozlohy EVL se jedná o 0,99% ;
z celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR se jedná o cca 0,39%); reprezentativnost
stanoviště v rámci EVL – „nevýznamná“ (D), celková zachovalost stanoviště - „průměrně
nebo nedostatečně zachovaný“ (C), celkové hodnocení – „významný“ (C).
91E0 – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním
ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření
způsobené podzemní vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les)
rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších
polohách. Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy.
V rámci EVL stanoviště zaujímá cca 6,0766 ha (z celkové rozlohy EVL se jedná o 2,07% ;
z celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR se jedná o cca 0,15 %); reprezentativnost
stanoviště v rámci EVL – „významná“ (C), celková zachovalost stanoviště - „dobře
zachovaný“ (B), celkové hodnocení – „významný“ (C).
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III.2.3.
III.2.3.1.

EVL SOUTOK - PODLUŽÍ (CZ0624119)
CHARAKTERISTIKA EVL A VYMEZENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY

EVL se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Břeclav, Hodonín,
Kostice, Lanžhot, Lužice u Hodonína, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Poštorná, Tvrdonice,
Týnec na Moravě. Území je v podmínkách ČR unikátní rozsahem a kvalitou porostů tvrdého
luhu, přestože většina z nich byla ve druhé pol. 20. století nepříznivě postižena změnami
hydrologických podmínek a zřízením obory. Značná část má charakter pralesovitých porostů,
které tvoří nedělitelný komplex s dalšími typy biotopů. Nejrozsáhlejší komplex zachovalých
lesů, luk a mokřadů v aluviu Moravy a Dyje s širokou škálou přírodních stanovišť a bohatou
flórou a faunou. Nachází se zde jak vegetace stojatých vod tak i vegetace vodních toků s
četnými ohroženými druhy rostlin. Celkově se v rámci EVL vyskytuje více než 200
rostlinných taxonů Červeného seznamu, z toho 50 zvláště chráněných.
Mezi vlivy ohrožující uvedenou EVL (resp. předměty ochrany) patří změna vodního režimu
po vodohospodářských úpravách na korytech Dyje i Moravy v druhé pol. 20. st. - absence
pravidelných záplav na většině území, pokles hladiny podzemní vody, které má za následek
vývoj vegetace směrem k sušším typům.
Mezi předměty ochrany, pro něž je EVL vymezena, patří následující stanoviště a druhy
(prioritní stanoviště a druhy jsou označeny *):
Stanoviště
– 3130 – Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně
kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací
tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
– 3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
– 3260 – Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion
– 3270 – Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
– 6210 – Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia)
– 6410 – Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
– 6430 – Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
– 6440 – Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
– 91E0* – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
– 91F0 – Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)
nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
– 91G0* – Panonské dubohabřiny
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Druhy
– bobr evropský (Castor fiber)
– bolen dravý (Aspius aspius)
– čolek dunajský (Triturus dobrogicus)
– drsek menší (Zingel streber)
– drsek větší (Zingel zingel)
– hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
– hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
– ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni)
– ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetzer)
– klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
– kuňka ohnivá (Bombina bombina)
– lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
– ohniváček černočárý (Lycaena dispar)
– ostrucha křivočará (Pelecus cultratus)
– páchník hnědý (Osmoderma eremita)*
– piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
– sekavec písečný (Cobitis taenia)
– svinutec tenký (Anisus vorticulus)
– tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
– velevrub tupý (Unio crassus)
– vydra říční (Lutra lutra)

III.2.3.2

DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY A JEJICH PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA

Jako potenciálně dotčené předměty ochrany byla vytipována ta stanoviště a ty druhy, které
mohou být ovlivněny možným znečištěním vodního toku Svodnice. Míra znečištění, která
bude v souvislosti s hodnoceným záměrem dosahována ve vodním toku Kyjovka je
minimální (viz kap. II.3) a řádově se bude pohybovat v setinách až tisícinách přípustných
limitních hodnot. Z tohoto důvodu jsou proto předměty ochrany vázané na Kyjovku shledány
jako neovlivněné resp. ovlivněné zcela minimálně a okrajově a v následujícím hodnocení již
nejsou uváděny.
Svodnice, která má před vstupem do EVL (resp. na jeho hranici – vodní tok tvoří část hranice
EVL) regulovaný charakter s malým podílem doprovodné vegetace, se v prostoru EVL místy
podstatně rozšiřuje, výrazně se zpomaluje rychlost proudu, přičemž v těchto místech je
relativně bohaté zastoupení vodních makrofyt a celkově bohatý břehový porost.
Z hlediska dotčených předmětů ochrany EVL se tedy jedná přímo o vodní ekosystém
Svodnice nebo příbřežní vegetaci, která je s potenciálně zasaženým vodním prostředím
bezprostředně svázána.
Pro identifikaci dotčených předmětů byly použity zejména výsledky mapování AOPK, dále
pak orientační terénní průzkum provedený v rámci Hodnocení (září 2009) a částečně výsledky
průzkumů provedených v rámci EIA.
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3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
Porosty ponořených nebo na hladině plovoucích rostlin, které se buď ve vodě volně vznášejí
nebo jsou zakořeněny v substrátu dna. Porosty jsou z hlediska struktury velmi různorodé.
Mohou být jedno- až třívrstevné. Řada druhů dočasně vytváří vrstvu nad vodní hladinou –
jedná se buď o horní části květonosných lodyh nebo o listy. Osidlují eutrofní až mezotrofní
přirozené a polopřirozené stojaté nebo pomalu tekoucí vody s pH větším než 6. Někdy tuto
vegetaci najdeme v antropogenních nádržích v nížinách a pahorkatinách.
V rámci EVL stanoviště zaujímá cca 137 ha (z celkové rozlohy EVL se jedná o 1,41%;
z celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR se jedná o cca 18,27 %); reprezentativnost
stanoviště v rámci EVL – „významná“ (C), celková zachovalost stanoviště - „skvěle
zachovaný“ (A), celkové hodnocení – „vysoce významná“ (A).
Bobr evropský (Castor fiber)
Druh byl jako potenciálně dotčený vytipován na základě mapování AOPK, které Svodnici
zahrnuje do míst možného výskytu bobra. Přímá nálezová data AOPK však z okolí Svodnice
nepochází a pobytové stopy druhu nebyly zaznamenány ani terénním průzkumem (září 2009).
Nejčastěji obývá toky s dobře rozvinutými břehovými porosty vrb a topolů. Přednost dává
pomalu tekoucím až stojatým vodám s dostatečnou hloubkou a omezeným kolísáním hladiny
(rybníky, větší odstavená říční ramena, mlýnské náhony se stabilizovanou hladinou vody,
zdrže nad jezy, jezera po těžbě štěrkopísku).
Bobr je býložravec, konzumující především mladé větve dřevin (topoly, vrby, jasan, olše).
Kácení dřevin je nejintenzivnější během podzimních a zimních měsíců. Při kácení preferuje
dřeviny o průměru do 20 cm. V letním období jsou hlavní složkou potravy byliny. Bobři
obývají nory, které hrabou v březích vodních toků či nádrží. Na malých mělkých tocích staví
hráze, čímž zvyšují hladinu vody, aby byly východy z nor nebo hradů bezpečné. Bobři žijí v
párech, které obhajují teritorium (na vodních tocích mívá délku od několika set metrů asi do 2
km). Převažuje soumračná a noční aktivita. Mláďata se rodí v dubnu až srpnu, v jednom vrhu
jich je 2-5.
V minulosti byl bobr vyhuben jakožto cenný zdroj kožešiny, byl však loven i pro maso a
výměšek pohlavních žláz. Bobři byli pronásledováni v některých oblastech i pro škody
způsobené na hrázích rybníků. Znečištění toků nemá na bobra významný vliv, podstatnější
negativní dopad mohou mít změny v charakteru řečiště (úpravy břehů a břehových porostů).
Problém mohou představovat střety s dopravními prostředky. V současnosti ovšem na území
České republiky dochází k postupnému nárůstu početnosti a šíření bobra do nových oblastí.
Lze tedy spíše očekávat vznik konfliktů mezi ochranou tohoto druhu a zájmy člověka v
případech, kdy aktivita bobrů povede k narušování břehů a hrází či zaplavování pozemků.
V ČR obývá v současnosti šest hlavních oblastí – dolní Labe (po Ústí nad Labem),
jihozápadní Čechy, povodí Divoké Orlice, řeku Moravu s přítoky, řeku Dyji s přítoky a řeku
Odru s přítoky. Na území ČR aktuálně dochází k postupnému nárůstu početnosti a šíření
bobra do nových oblastí. Lze tedy spíše očekávat vznik konfliktů mezi ochranou tohoto druhu
a zájmy člověka v případech, kdy aktivita bobrů povede k narušování břehů a hrází či
zaplavování pozemků.
V rámci EVL se jedná o běžný druh (C), podílející se na početnosti druhu v ČR mezi 15 100% (A) s tím, že se nejedná o populaci izolovanou (C). Celkově je lokalita z hlediska
významu pro zachování druhu hodnocena jako „vysoce významná“ (A).
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Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Druh byl jako potenciálně dotčený vytipován na základě mapování AOPK, které Svodnici
zahrnuje do míst možného výskytu kuňky. Přímá nálezová data AOPK však z okolí Svodnice
nepochází a výskyt nebyl zaznamenán ani terénním průzkumem (září 2009).
Typickými biotopy pro tento druh jsou mělké, vegetačně hustě zarostlé stojaté vody na dobře
osluněných místech: pobřežní pásma rybníků, tůně a periodické nádrže. Je více vodomilná
než kuňka žlutobřichá a naprostou většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření a kladení
vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích (od dubna do srpna).
Rozmnožování předcházejí hlasové projevy. Z vajíček se zhruba po jednom až dvou týdnech
líhnou larvy živící se řasami a organickými zbytky. Přibližně po dvou měsících se proměňují
v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci.
Počátkem podzimu žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách
skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, ve sklepích atp.
Kuňky jsou výrazně ohroženy krajinotvornými změnami – scelováním zemědělské půdy,
úpravami rybníků pro zemědělské a rekreační účely (tj. prohlubování nádrží a odstraňování
pobřežní vegetace), melioracemi mokřadů, přeměnou luk na pole, odvodňováním luk a lesů,
regulacemi potoků a zatrubňováním drobných vodotečí, proměnou luk v pole, zasypáváním
jezírek v lomech a pískovnách komunálním odpadem, melioracemi, chemizací v zemědělství
a podobnými negativními zásahy. V neposlední řadě přistupují faktory jako nešetrné rybářské
obhospodařování rybníků (vysoké rybí osádky) a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách
apod. Před predátory chrání kuňky poměrně účinně mělké zarostlé břehy. V rybnících bez
takovýchto břehů kuňky zpravidla nežijí. Obecně lze shrnout, že kuňka obecná trpí zánikem
biotopů a zásahem do biotopů ať již z hlediska chemického, či mechanického.
V rámci EVL se jedná o běžný druh (C), podílející se na početnosti druhu v ČR mezi 2 - 15%
(B) s tím, že se nejedná o populaci izolovanou (C). Celkově je lokalita z hlediska významu
pro zachování druhu hodnocena jako „vysoce významná“ (A).
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III.2.4.

PO SOUTOK - TVRDONICKO (CZ0621027)

III.2.4.1.

CHARAKTERISTIKA PO A VYMEZENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY

Z hlediska celé České republiky jedno z nejcennějších území. Dosud zjištěno 240 druhů
ptáků. Jde o hnízdiště, zimoviště i tahovou zastávku. V oblasti Soutok-Tvrdonicko hnízdí
celkem 21 druhů přílohy I, z nichž splňuje kritéria osm. Lokalita Soutok je významná jako
hnízdiště dravců, hnízdí pravidelně tu 10 druhů. Existuje tu jediné hnízdiště orla královského
(Aquila heliaca) v ČR. Jedinečné je tahové shromaždiště a společné nocoviště luňáků
červených (Milvus milvus). Typickým druhem pro oblast je čáp bílý (Ciconia ciconia)
hnízdící ve třech společných lesních koloniích společně s volavkami popelavými. Volně
hnízdí na odumírajících dubech cca 50 párů. V lužních lesích hnízdí ptáci vázaní na dutiny:
žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis). Na vlhkých nivních loukách hnízdí chřástal polní (Crex crex) v počtu až
23 volajících samců, bekasina otavní (Gallinago gallinago). V mokřadu Spodní Pláka hnízdí
chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal malý (Porzana parva) a chřástal vodní (Rallus
aquaticus), jejichž počty kolísají na režimu umělého zaplavování a úrovně vodní hladiny. Na
neregulované části Dyje a na Kyjovce a na obnovených lesních kanálech a příkopech hnízdí
ledňáček říční (Alcedo atthis), ojediněle pisík obecný (Actitis hypoleucos), kulík říční
(Charadrius dubius) a břehule říční (Riparia riparia). Oblast významná i jako zimoviště na
řekách Dyji a Moravě. Shromažďuje se tam až několik tisíc kachen a severských druhů hus.
Mezi předměty ochrany, pro něž je PO vymezena, patří následující druhy:
– čáp bílý (Ciconia ciconia)
– ledňáček říční (Alcedo atthis)
– lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
– luňák červený (Milvus milvus)
– luňák hnědý (Milvus migrans)
– raroh velký (Falco cherrug)
– strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
– včelojed lesní (Pernis apivorus)
– žluna šedá (Picus canus)

III.2.4.2

DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Jako potenciálně dotčené předměty ochrany byly vytipovány ty druhy, které jsou přímo
potravně vázány na vodní ekosystém. Z uvedených druhů se tedy potenciálně jedná o čápa
bílého, ledňáčka říčního, luňáka červeného a luňáka hnědého.
Vzhledem k tomu, že pro uvedené předměty ochrany jsou v souvislosti s hodnoceným
záměrem významné pouze jejich potravní nároky, uvádíme jen tuto charakteristiku:
Čáp bílý (Ciconia ciconia) – velmi široké spektrum potravy, prakticky veškeří živočichové,
které je schopen udolat, od drobného hmyzu po mláďata ondater a divokých kachen,
dovede se velmi přizpůsobit nabídce, která se mu v okolí hnízda nabízí; ve většině
vývržků byly zjištěny i zbytky trav a jiných rostlin a gastrolity. Potravu sbírají převážně
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na vlhčích místech, i v hustých porostech bylin, na březích vod a v mělčí vodě, ale i na
poli.
Ledňáček říční (Alcedo atthis) – hlavní složku potravy tvoří malé rybky, dále pulci a žáby,
korýši, měkkýši, hmyz a jeho stadia žijící ve vodě, ojediněle i části rostlin; potravu
vyhlíží vsedě na větvích obvykle 2 – 3 m nad vodou a vrhá se na ni střemhlav pod
hladinu až do hloubky 60 cm.
Luňák červený (Milvus milvus) – převážnou část potravy tvoří obratlovci ptáci, savci a ryby,
ostatní živočichové jsou zastoupeni v menším počtu (obojživelníci, plazi, hmyz); požírá
především mršiny, čemuž nasvědčují i velké druhy v jeho kořisti (kůzle, srnec), ryby –
nejčastěji leklé nebo nemocné jedince – sbírá v letu z vodní hladiny. Kořist vyhledává
za vytrvalého kroužení a vzdaluje se až 10 km od hnízda.
Luňák hnědý (Milvus migrans) – složení potravy se velmi mění v závislosti na prostředí a
roční době; v blízkosti vod často převažují ryby, a to jak leklé nebo nemocné, tak i zcela
zdravé; ryby sbírá v letu z vodní hladiny nebo v mělké vodě. Na jiných lokalitách je
vyšší podíl savců a ptáků, místy nebo v některých letech bývá konzumováno mnoho
hmyzu. Kořist vyhledává za vytrvalého letu a kroužení, někdy ve velkých výškách.
Během průzkumu (září 2009) nebyl v dotčené oblasti (okolí Svodnice) zaznamenán žádný
z uvedených druhů.
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IV. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
IV.1. HODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ
Jako podklady pro Hodnocení byly použity:
– Technická studie „Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec – Břeclav“, HBH Projekt
spol. s r.o., Brno, červen 2002.
– Studie proveditelnosti a účelnosti „Rychlostní silnice R55 Napajedla – D2 Břeclav“
Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., říjen 2003.
– Technická studie „Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec – Břeclav“ – prověření
platnosti parametrů směrového a výškového řešení trasy, HBH Projekt spol. s r.o.,
Brno, září 2007.
– Stanovení intenzit dopravy „Silnice R55 Břeclav – Rohatec“, HBH Projekt spol. s r.o.,
Brno, červenec 2009
– Rozptylová studie „Rychlostní silnice R55, stavby 5512 a 5513 v úseku Rohatec –
Břeclav“ ENVIROAD s.r.o., Ostrava, červenec 2009
– Hluková studie „Rychlostní silnice R55, stavby 5512 a 5513 v úseku Rohatec –
Břeclav“ ENVIROAD s.r.o., Ostrava, červenec 2009
– Botanický průzkum „R55 (Rohatec – Břeclav) – botanický průzkum území v trase
rychlostní komunikace R55, stavby 5512 a 5513“ - Sagittaria, Olomouc, 2008
– Zoologický průzkum „Výstavba rychlostní komunikace R55 (Břeclav – Rohatec)a její
dopad na hmyz“ – Špitzer, Lehnertová; Sagittaria, Olomouc, 2008
– Zoologický průzkum „Rekonstrukce silnice R55 v úseku Břeclav – Rohatec Hydrobiologický a ichtyologický průzkum dotčeného území“ – Merta; Sagittaria,
Olomouc, 2008
– Zoologický průzkum „Herpetologické hodnocení záměru realizace rozšíření silnice
I/55 na R/55 v úseku Břeclav – Rohatec“ – Krejčí; Sagittaria, Olomouc, 2008
– Zoologický průzkum „Ornitologický posudek rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec –
Břeclav“ – Poprach; Sagittaria, Olomouc, 2008
– Zoologický průzkum „Rozšíření silnice R55 v úseku Břeclav – Rohatec – Posouzení
vlivu záměru na savce“ – Bartonička, Losík; Sagittaria, Olomouc, 2008
– Biologický průzkum „R55 (Rohatec – Břeclav) – závěrečné zhodnocení biologických
průzkumů realizovaných v trase rychlostní komunikace R55, stavby 5512 a 5513“ –
Sagittaria, Olomouc, 2008
– Katalog biotopů České republiky; Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. (2001); AOPK
ČR, Praha
– Stanovení systémové chyby měření a odhad celkové atmosférické depozice dusíku
v letech 1994 – 2000 v centrální části CHKO Český kras; Šimunek, O. (2003),
Bohemia centralis, Praha
– Empirical nitrogen critical loads for natural and semi-natural ecosystems: 2002
update; Bobbink, R., et al. (2002); ICP Modelling and Mapping
– Mapping manual 2004 – Manual on methodologies and criteria for modelling and
mapping critical loads and levels and air pollution effects, risks and trends“, Anonym
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–
–
–
–

–

(2004, aktualizace 2007); UNECE Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution
Evaluation of pollutant loading in the runoff waters from a major urban highway
(Gdansk beltway, Poland); Polkowska, Z. a kol. (2007); Global Nest Journal, Vol 9,
No 3
Generální rozptylové studie Jihomoravského kraje; Bucek, J., Enving s.r.o. (2007),
Brno
Vliv dopravy na životní prostředí – polyaromatické uhlovodíky v odtokové vodě a
sedimentu z dálničního tělesa; Tříska, J. a kol. (2004); CDV, Brno
Srážkoodtokové poměry dálničních a rychlostních komunikací – informace o dílčích
výsledcích grantového úkolu MDČR v roce 2005, in Sborník „Optimalizace návrhu a
provozu stokových sítí a ČOV“; Beránková, D. a kol. (2005); VUT v Brně FAST,
Brno
Kvalita a kvantita povrchového odtoku z pozemních komunikací“, in Sborník Doprava,
zdraví a životní prostředí“; Beránková, D., Huzlík, J. (2008); CDV, Brno

– Informace týkající se soustavy Natura 2000 uvedené na www.natura2000.cz a
www.biomonitoring.cz včetně mapových aplikací
– Aktuální mapování biotopů a biomonitoring druhů v rámci soustavy Natura 2000
(zdroj: © AOPK ČR 2008)

Uvedené podklady byly shledány jako dostatečné pro provedení Hodnocení.

HBH Projekt spol. s r. o.

40

Brno, červenec 2009

Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec – Břeclav
Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

IV.2. MOŽNÉ VLIVY ZÁMĚRU
V souvislosti s hodnoceným záměrem byly u aktivní varianty identifikovány následující
vlivy:
• Přímý zásah do evropských stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL
Hodonínská doubrava, a to konkrétně stanovišť 91E0 (Smíšené jasanovo-olšové lužní
lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)),
91I0 (Eurosibiřské stepní doubravy) a 91G0 (Panonské dubohabřiny) – tento vliv se
projeví již při výstavbě a bude samozřejmě přetrvávat i v době provozu
• Změny imisních charakteristik území s potenciálním dopadem na změny trofických
podmínek lokalit – tento vliv se bude projevovat do vzdálenosti několika stovek
metrů, přičemž v této vzdálenosti se z hlediska soustavy Natura 2000 nachází EVL
Hodonínská doubrava s dotčenými stanovišti jako v předchozím případě; vliv se bude
částečně projevovat již ve fázi realizace, domintním obdobím je však období provozu
• Přímý fyzický střet projíždějících vozidel s předměty ochrany EVL Hodonínská
doubrava – zejména netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý
(Myotis bechsteinii), ale také přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) a
roháč obecný (Lucanus cervus); vliv se týká prakticky jen období provozu
• Zásah do biotopu předmětů ochrany – zejména roháč obecný (Lucanus cervus) a
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)
• Ovlivnění předmětů ochrany EVL Očov v souvislosti se znečištěním Olšičky splachy
ze silnice – potenciálně zasažená stanoviště 3150 (Přirozené eutrofní vodní nádrže s
vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition) a 91E0 (Smíšené jasanovoolšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)).
• Ovlivnění předmětů ochrany EVL Soutok–Podluží v souvislosti se znečištěním
vodního toku Svodnice splachy ze silnice – potenciálně zasažená stanoviště 3150
(Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition) a bobr evropský (Castor fiber) a kuňka obecná (ohnivá) (Bombina
bombina).
• Ovlivnění předmětů ochrany PO Soutok–Tvrdonicko v souvislosti s kontaminací
potravy (ryb) v důsledku znečištěním vodního toku Svodnice splachy ze silnice –
potenciálně zasaženými druhy čáp bílý (Ciconia ciconia),ledňáček říční (Alcedo
atthis), luňák červený (Milvus milvus), luňák hnědý (Milvus migrans).
Pozn: V souvislosti s hodnoceným záměrem se předpokládá zvýšení hlukového a světelného
zatížení okolí. Vzhledem k tomu, že toto rušení se výrazně projevuje již v současnosti, a
přesto byly výše identifikované předměty ochrany zaznamenány i v těsné blízkosti
silnice, lze předpokládat, že uvedený faktor není v tomto konkrétním případě z hlediska
uvedených druhů podstatný.
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IV.3. IDENTIFIKACE DOTČENÝCH PŘEDMĚTŮ OCHRANY
Potenciálně dotčené předměty ochrany byly identifikovány a popsány v předchozích
kapitolách (III.2. a IV.2.)
Jak již bylo uvedeno, jedná se o předměty ochrany, které jsou ohroženy přímým zásahem do
stanovišť, střety s projíždějícími vozidly a dále jsou citlivé vůči trofickým změnám prostředí a
vůči chemickému zatížení vod.
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IV.4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
IV.4.1.

EVL Hodonínská doubrava a dotčené předměty ochrany

Stanoviště 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
Období výstavby
1) Vliv přímého zásahu do biotopu a jeho změna – v průběhu stavby bude smýcen
okrajový pás lesa o šířce cca 3 – 5 m a bude zasaženo do bezejmenné vodoteče
protékající podél silnice. Právě tato vodoteč je lemována stanovištěm 91E0, které bude
smýceno v plošném rozsahu cca 1 ha. Jak již bylo uvedeno výše, zasaženy však budou
pouze okrajové části stanoviště, které jsou značně ovlivněny stávající komunikací a
okolními ruderálními porosty (stanoviště X1), přičemž i ve vlastním stanovišti 91E0 je
v oblasti dotčení místy výraznější výskyt náletových nepůvodních druhů rostlin (akát,
pajasan). V tomto konkrétním případě lze tedy konstatovat, že vzhledem k nižším
kvalitám dotčeného porostu a relativně malé dotčené rozloze, nebude vliv významně
negativní.
2) Změny imisních charakteristik území s potenciálním dopadem na změny trofických
podmínek lokalit - v období výstavby budou z hlediska emisí dominovat zejména
prašné emise způsobené zemními pracemi (víření prachu, jemného písku apod.). Tento
vliv bude z hlediska předmětů ochrany nepodstatný. Jak již bylo uvedeno výše,
z hlediska potenciálního vlivu je rozhodující zejména emise NOx, resp. jejich podíl na
depozici N do půdy. Vzhledem k tomu, že emise vyprodukované během výstavby jsou
podstatně nižší než emise pocházející z období provozu (viz kap. II.3.), lze uvedený
vliv v období výstavby hodnotit jako nevýznamný a zdaleka nedosahující kritických
hodnot.
Období provozu
3) Vliv přímého zásahu do biotopu a jeho změna – tento vliv bude přetrvávat již z období
výstavby; vhodná zmírňující opatření, která se mohou ve svém důsledku projevit
z hlediska stanoviště dokonce i pozitivně viz část Přílohy.
4) Změny imisních charakteristik území s potenciálním dopadem na změny trofických
podmínek lokalit – jak již bylo uvedeno výše (kap.II.3.), změny trofických
charakteristik stanoviště v důsledku zvýšené depozice dusíku budou v souvislosti
s hodnoceným záměrem dosahovat řádově 2 – 5 kg.ha-1.rok-1. Tento přírůstek není
vzhledem k charakteristikám stanoviště (vysoká trofická úživnost) významný, a to ani
po započtení stávající depozice, která v širším území odhadem činí cca 20 – 30
kg.ha-1.rok-1.46

46

Na základě údajů Rozptylové studie stavby R5511 (Enviroad, 2009), Rozptylové studie stavby R5512 a R5513
(Enviroad, 2009) a dat Generální rozptylové studie Jihomoravského kraje (2007) lze předpokládat, že
současné vstupy se pohybují v uvedeném rozmezí (odhad průměrné roční pozaďové imisní koncentrace NOx
cca 15 – 25 mg.m-3).
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Stanoviště 91G0 – Panonské dubohabřiny
Období výstavby
5) Vliv přímého zásahu do biotopu a jeho změna – v průběhu stavby bude smýcen
okrajový pás lesa o šířce cca 3 – 5 m, což v případě stanoviště 91G0 představuje cca
0,1 ha. Jak již bylo uvedeno výše, zasaženy však budou pouze okrajové části
stanoviště, které jsou značně ovlivněny stávající komunikací a okolními ruderálními
porosty (stanoviště X1), přičemž i ve vlastním stanovišti 91G0 je v oblasti dotčení
místy výraznější výskyt náletových nepůvodních druhů rostlin (akát, pajasan). V tomto
konkrétním případě lze tedy konstatovat, že vzhledem k nižším kvalitám dotčeného
porostu a relativně malé dotčené rozloze, nebude vliv významně negativní.
6) Změny imisních charakteristik území s potenciálním dopadem na změny trofických
podmínek lokalit – platí obdobné závěry jako u předchozího stanoviště (viz bod 2)
Období provozu
7) Vliv přímého zásahu do biotopu a jeho změna – tento vliv bude přetrvávat již z období
výstavby – viz výše
8) Změny imisních charakteristik území s potenciálním dopadem na změny trofických
podmínek lokalit – platí obdobné závěry jako u předchozího stanoviště (viz bod 4).

Stanoviště 91I0 – Eurosibiřské stepní doubravy
Období výstavby
9) Vliv přímého zásahu do biotopu a jeho změna – v průběhu stavby bude smýcen
okrajový pás lesa o šířce cca 3 – 5 m, což v případě stanoviště 91I0 představuje cca
0,4 ha. Obdobně jako u předchozích stanovišť však i zde platí, že zasaženy budou
pouze okrajové části stanoviště, které jsou značně ovlivněny stávající komunikací a
okolními ruderálními porosty (stanoviště X1), přičemž i ve vlastním stanovišti 91G0 je
v oblasti dotčení místy výraznější výskyt náletových nepůvodních druhů rostlin (akát,
pajasan). Vzhledem k nižším kvalitám dotčeného porostu a relativně malé dotčené
rozloze lze konstatovat, že vliv nebude významně negativní.
10) Změny imisních charakteristik území s potenciálním dopadem na změny trofických
podmínek lokalit – pro období výstavby platí obdobné závěry jako u předchozích
stanovišť (viz bod 2)
Období provozu
11) Vliv přímého zásahu do biotopu a jeho změna – tento vliv bude přetrvávat již
z období výstavby – viz výše
12) Změny imisních charakteristik území s potenciálním dopadem na změny trofických
podmínek lokalit – jak již bylo uvedeno výše (kap.II.3.), změny trofických
charakteristik stanoviště v důsledku zvýšené depozice dusíku budou v souvislosti
s hodnoceným záměrem dosahovat řádově 2 – 5 kg.ha-1.rok-1., přičemž stanoviště 91I0
je, na rozdíl od předchozích stanovišť, z hlediska eutrofizace citlivější. Vzhledem
k situování ploch stanoviště ve větší vzdálenosti od hodnoceného záměru, kdy již
vlastní depozice bude díky „filtračnímu“ potenciálu mezilehlé vegetace podstatně
snížena a také s ohledem k menšímu zastoupení stanoviště v dotčeném přilehlém
území však lze konstatovat, že ani v tomto případě nebude uvedený vliv imisního
zatížené představovat vliv významně negativní, a to ani po započtení stávající
depozice, která v širším území odhadem činí cca 20 – 30 kg.ha-1.rok-1.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Období výstavby
13) Podstatné vlivy se v období výstavby neočekávají
Období provozu
14) Vliv přímého fyzického střetu s projíždějícími vozidly v období provozu – jak již bylo
uvedeno výše, netopýr černý nebyl v rámci průzkumů (V. – VIII. 2008; Bartonička,
Losík, 2008) v prostoru hodnocené silnice přímo zaznamenán, bylo zde však
zachyceno velké množství dalších druhů netopýrů. Lze proto předpokládat, že dotčené
území bude v určité míře využívat i netopýr černý, a to jak v rámci běžných
přeletových aktivit, tak i jako loviště (zvláště uvážíme-li větší množství hmyzu nad
vyhřátou a osvětlenou vozovkou), přičemž riziko střetu se díky vyšší rychlosti
projíždějících vozidel oproti stávajícímu stavu (varianta Nulová) ještě zvýší.
Vzhledem k výsledkům průzkumů (Bartonička, Losík; mapování AOPK) se však
v rámci EVL zřejmě nejedná o lokalitu výrazněji preferovanou. K vyhodnocení vlivu
lze proto konstatovat, že vliv bude sice negativní, nikoli však významně negativní (s
největší pravděpodobností bude ohroženo několik jedinců, bez zásadního vlivu na
populaci a populační dynamiku druhu. V rámci vyhodnocení vlivu však jednoznačně
doporučujeme provést zmírňující opatření uvedená dále (viz Přílohy).

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
Pro tento druh platí prakticky stejné závěry jako pro předchozího netopýra černého.

Roháč obecný (Lucanus cervus)
Období výstavby
15) Zásah do biotopu výskytu druhu – vliv by mohl mít významnější charakter, pokud by
např. trasa zasahovala do lokalit s větším množstvím trouchnivějících kořenů, v nichž
by se vyvíjely larvy. Protože tomu tak není, lze uvedený vliv zásahu do biotopu
hodnotit jako nevýznamný.
Období provozu
16) Přímý fyzický střet s projíždějícími vozidly – druh (imaga) bude tímto faktorem
ovlivněn při přeletových aktivitách mezi EVL Hodonínská doubrava a lesním
porostem JV od silnice (tento porost již není součástí EVL). Vzhledem k tomu, že
zdrojovou oblastí výskytu je spíše centrální část EVL, nebude k těmto střetům
s největší pravděpodobností docházet příliš často. Pro zhodnocení významnosti vlivu
je třeba si uvědomit, že z hlediska ochrany druhu je zásadní zachování vhodných
biotopů, v nichž se mohou vyvíjet jednotlivé instary a ochrana „individuální“, kdy
jsou chráněni jednotliví dospělci je spíše okrajová a z hlediska populační dynamiky
podstatně méně významná47. Z těchto důvodů lze vliv hodnotit jako negativní, nikoli
však významně negativní. Vztah ke zmírňujícím opatřením viz Přílohy.

47

Imago žije pouze několik týdnů a jeho hlavním posláním je spářit se a založit novou generaci.
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Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)
Období výstavby
17) Zásah do biotopu výskytu druhu – vliv by mohl mít významnější charakter, pokud by
např. trasa výrazně zasahovala do preferovaných lokalit výskytu, likvidovala by větší
plochy živných rostlin apod. Protože tomu tak není, lze uvedený vliv zásahu do
biotopu hodnotit jako nevýznamný.
18) Přímý fyzický střet s projíždějícími vozidly – vliv je obdobný jako u předchozího druhu
– imaga budou tímto faktorem ovlivněna při přeletových aktivitách mezi EVL
Hodonínská doubrava a lesním porostem JV od silnice (tento porost již není součástí
EVL). Vzhledem k tomu, že zdrojovou oblastí výskytu je spíše centrální část EVL (dle
nálezových dat AOPK četnější např. v okolí silnice II/380), nebude k těmto střetům
s největší pravděpodobností docházet příliš často. Pro zhodnocení významnosti vlivu
je třeba si uvědomit, že z hlediska ochrany druhu je vzhledem k populační dynamice
zásadní zachování vhodných biotopů, v nichž se mohou vyvíjet jednotlivé instary.
Ochrana „individuální“, kdy jsou chráněni jednotliví dospělci je spíše okrajová a
z hlediska populační dynamiky podstatně méně významná. Z těchto důvodů lze vliv
hodnotit jako negativní, nikoli však významně negativní. Vztah ke zmírňujícím
opatřením viz Přílohy.
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IV.4.2.

EVL Očov a dotčené předměty ochrany

Stanoviště 3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
a
Stanoviště 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
Pozn.: Vzhledem k tomu, že stanoviště jsou z hlediska identifikovaného potenciálního vlivu
spolu úzce provázána, je zhodnocení provedeno společně.
Období výstavby
1) Znečištění ekosystému stanovišť v důsledku kontaminace Olšičky – kontaminace
Olšičky v období výstavby je prakticky možná pouze v souvislosti s havárií spojenou
s únikem většího množství nebezpečných látek v bezprostřední blízkosti vodního toku.
Vzhledem k tomu, že Olšička ústí do „severní“ nádrže pouze v období výrazně
zvýšených vodních stavů (přívalové deště, jarní tání) a dále s ohledem na to, že i při
výstavbě je nutné dodržet podmínky ochrany vodního zdroje, který se v prostou EVL
Očov nachází, lze konstatovat, že jakékoli významnější ovlivnění uvedených předmětů
ochrany lze vyloučit.
Období provozu
2) Znečištění ekosystému stanovišť v důsledku kontaminace Olšičky – vliv je obdobný
jako v předchozím případě, ovšem s tím rozdílem, že Olšička bude v období běžného
(tzn. nehavarijního) stavu kontaminována podstatně nižšími koncentracemi
nebezpečných látek splavovaných ovšem ze širšího zájmového území (silniční km cca
40,0 – 43,4). Vzhledem k technickému řešení odvodnění, kdy je nutné dodržet
podmínky ochrany vodního zdroje, který se v prostou EVL Očov nachází, a s ohledem
na charakter „periodického“ zaústění, lze i v tomto případě konstatovat, že jakékoli
významnější ovlivnění uvedených předmětů ochrany lze vyloučit, přičemž obdobně
lze hodnotit i případné riziko havárie.
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IV.4.3.

EVL Soutok-Podluží a dotčené předměty ochrany

Stanoviště 3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
Období výstavby
1) Znečištění ekosystému stanoviště v důsledku kontaminace Svodnice – kontaminace
Svodnice v období výstavby je prakticky možná pouze v souvislosti s havárií spojenou
s únikem většího množství nebezpečných látek v bezprostřední blízkosti vodního toku.
Vzhledem k tomu, že místo této potenciální kontaminace je od EVL vzdáleno cca 20
km, lze předpokládat, že v tomto úseku by byly případné noxy dostatečně zdrženy, a
naředěny (a pravděpodobně odstraněny integrovaným záchranným systémem). Do
cennějších částí Svodnice, které se již nachází v EVL, by se tedy s největší
pravděpodobností případné kontaminanty dostaly v takové koncentraci, která by již
neměla stanoviště ani lokálně ohrozit, přičemž podotýkáme, že riziko obdobné havárie
je značně nepravděpodobné.
Uvedený vliv lze tedy označit jako potenciálně negativní, nikoli však významně.
Navržená opatření pro předcházení uvedeného vlivu viz Přílohy.
Období provozu
2) Znečištění ekosystému stanovišť v důsledku kontaminace Svodnice – jak již bylo
uvedeno výše (viz kap. II.3.2.), koncentrace kontaminantů pocházejících z hodnocené
silnice bude ve Svodnici dosahovat řádově desetin až setin povolených limitů
znečištění povrchových vod. Výjimkou je obsah chloridů, který může řádově
dosahovat desítek procent povoleného limitu, s tím, že nárazově a krátkodobě může
být v úseku pod zaústěním vod ze silnice dosaženo až 100 a více % limitu (tzn. 250 a
více mg.l-1). K uvedenému stavu může dojít např. v období oblevy, kdy bude docházet
k rychlému odtávání sněhu s vysokou koncentrací Cl- v okolí dálnice. Během oblevy
se však také výrazně zvýší průtok ve Svodnici a společně s vyšším přísunem vod
z tajícího sněhu na okolních pozemcích bude koncentrace Cl- i v tomto rizikovém
období ještě před vstupem do EVL opět snížena, velmi pravděpodobně na výrazně
podlimitní hodnoty (odhadem nižší desítky procent limitu).48
Jak je tedy z uvedeného patrné, koncentrace kontaminantů ve vodě bude dosahovat
podlimitních hodnot (u většiny nox výrazně), přičemž perzistentní látky, které mají
tendenci ke kumulaci v životním prostředí, budou z velké části zachycovány (sorpce
na jíly a organické části) a sedimentovány již v dlouhém úseku před vstupem do EVL.
Na základě uvedených dílčích závěrů je tedy možné konstatovat, že uvedený vliv
nebude mít významný negativní vliv na identifikovaný předmět ochrany, a to ani
v lokálním měřítku prostoru Svodnice. Navržená zmírňující opatření viz Přílohy.

48

U koncentrace Cl- je nutno zvážit také fakt, že hodnocený záměr se nachází v jedné z nejteplejších oblastí
republiky, a tedy i potřeba chemického ošetřování silnic bude nižší než v místech, z nichž pochází data, o něž
se při provedených odhadech opíráme (viz Tab. 3). Uvedený přístup je tedy jednoznačně na straně předběžné
opatrnosti.
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Bobr evropský (Castor fiber)
3) Ohrožení druhu v důsledku kontaminace Svodnice – jak již bylo uvedeno výše, bobr
evropský je druhem, který je schopen přežívat a prosperovat i ve znečištěné vodě.
Přidáme-li k tomuto faktu závěry plynoucí z předchozích bodů je zřejmé, že vliv na
bobra evropského bude v souvislosti s hodnoceným záměrem minimální a prakticky
nulový (jak pro období výstavby, tak pro období provozu).

Kuňka obecná (Bombina bombina)
4) Ohrožení druhu v důsledku kontaminace Svodnice – na základě dílčích závěrů bodů 1
a 2 lze konstatovat, že vliv hodnoceného záměru nebude mít významný negativní vliv
na kuňku obecnou, a to ani lokálně (tzn. na populaci vyskytující se přímo ve vhodných
biotopech Svodnice49).

49

Jak již bylo zmíněno výše, nálezová data AOPK výskyt kuňky přímo ve Svodnici neevidují a druh nebyl
nalezen ani během průzkumu v rámci Hodnocení, přesto však je zde výskyt potenciálně možný.
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IV.4.4.

PO Soutok-Tvrdonicko a dotčené předměty ochrany

Čáp bílý (Ciconia ciconia), Ledňáček říční (Alcedo atthis), Luňák červený (Milvus milvus),
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Jak již bylo uvedeno výše, uvedené druhy ptáků mají k hodnocenému záměru nepřímý vztah
díky potenciální kontaminaci své možné potravinové základny. Jak však vyplývá ze závěrů
předchozí kapitoly, lze i tento vliv hodnotit jako nevýznamný.
Pozn.:

Obecně u predátorů vysoké trofické úrovně dochází k postupné kumulaci
perzistentních látek, které, jsou-li toxické, mohou u těchto vyšších predátorů působit
např. letálně či teratogenně, a to i přesto, že u troficky níže postavených organismů
se tyto vlivy nemusí žádným způsobem projevit a koncentrace v prostředí mohou
dosahovat i podlimitních hodnot. V těchto případech záleží na potravních zvyklostech
daného jedince (resp. části populace), na potravní specializaci apod. Rizikovější je
přitom samozřejmě specializace na úzce vymezený potravní zdroj. Vzhledem k tomu,
že k této situaci v dotčeném území s největší pravděpodobností nedochází a také
s ohledem na sedimentaci v průběhu toku (viz výše), lze i tento „krajní“ vliv hodnotit
jako nevýznamný.
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IV.4.5.

Přehledné tabelární shrnutí identifikovaných vlivů a jejich významnosti
Významnost vlivu na předměty ochrany
EVL Hodonínská doubrava

Identifikované vlivy

Období
výstavby

Období
provozu

Významnost
vlivu na
předměty
ochrany EVL
Očov

hab.
3150

Bobr
evropský

Kuňka
obecná

Čáp
bílý

Ledňáček
říční

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-1

-1

-1

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

hab.
91G0

Hab.
91I0

-1

-1

-1

0

0

0

0

-1

-1

-1

-

-

-

Přímý střet
s projíždějícími
vozidly stavby

-

-

-

0

0

Znečištění
vodního
prostředí

0

0

0

-

-1
(+1)

-1

-1

-1

-1

0

Přímý zásah do
biotopu a jeho
změna
Změny imisních
charakteristik
území (ovzduší)
Přímý střet
s projíždějícími
vozidly
Znečištění
vodního
prostředí
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Významnost vlivu na předměty ochrany
EVL Soutok-Podluží

hab.
91E0

hab.
91E0
Přímý zásah do
biotopu a jeho
změna
Změny imisních
charakteristik
území (ovzduší)

Významnost vlivu na
předměty ochrany EVL
Soutok-Podluží

Netopýr
N.
černý velkouchý

Roháč
obecný

Přástevník hab.
kostivalový 3150
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0 – nulový vliv
-1 – omezený/mírný/nevýznamný/ negativní vliv – nevylučuje schválení koncepce; mírný rušivý vliv na
stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej dále snížit navrženými
zmírňujícími opatřeními
-2 – významný negativní vliv – významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu
+1 – mírně pozitivní vliv – mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu
+2 – významný pozitivní vliv – výrazný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu
(…) – míra vlivu v případě nevhodně/vhodně zvoleného projektu
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IV.4.6.

Hodnocení vlivů záměrů na celistvost lokalit

Ovlivnění celistvosti (ve smyslu uvedeném výše – viz pozn. pod čarou č.3) je možné v
následujících případech:
EVL Hodonínská doubrava
Jak již bylo uvedeno v předchozích dílčích závěrech vlivů na předměty ochrany, celistvost –
zejména z pohledu migračního potenciálu a populační dynamiky – může být částečně
ohrožena u netopýrů konkrétně tedy netopýra černého (Barbastella barabastellus) a netopýra
velkouchého (Myotis bechsteinii) a okrajově též u roháče obecného (Lucanus cervus) a
přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria). Závěry týkající se těchto vlivů
popsaných a identifikovaných již v předchozích kapitolách lze tedy plně aplikovat i na
hodnocení vlivů záměru na celistvost lokality.
Pozn.: Posuzování „celistvosti“ a jejího ovlivnění musí být již součástí posuzování vlivů na
jednotlivé předměty ochrany, neboť „celistvost“, tak jak je chápána v rámci Naturového
hodnocení, je od hodnocení vlivů na předměty ochrany de facto neoddělitelná.
Ohrožení celistvosti dalších EVL a PO se i s ohledem na již uvedené závěry (kap. IV.4.1 –
kap. IV.4.4.) nepředpokládá.
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IV.4.7.

Hodnocení možných kumulativních vlivů

Jak již bylo uvedeno výše, vlivy hodnoceného záměr mohou kumulovat s vlivy dalších
existujících či připravovaných silničních staveb, výrobních závodů, zemědělství apod., a to
v oblasti znečištění vod (splachy kontaminantů v období běžného provozu, v souvislosti se
zimní údržbou či s rizikem potenciální havárie).
Další potenciální kumulací je spolupůsobení emisního zatížení pocházejícího z dopravy na
hodnocené rychlostní silnici a dalších znečišťovatelů ovzduší (emise z dopravy na dalších
komunikacích, výrobní a komunální sféry v okolních obcích podílející se na celkové imisní
situaci území).
Na základě vyhodnocení předchozích kapitol, se z pohledu kumulace jeví jako nejzásadnější
možnost kumulativního a synergického působení v oblasti znečištění vod – konkrétně
znečištění vodního toku Svodnice, která je již nyní zatěžována splachy, a to jednak z okolních
polí50, a jednak ze stávajících komunikací, zejména dálnice D2.
Uvedeným způsobem bude jednoznačně docházet k navýšení nox ve vodním toku, příspěvek,
který souvisí s hodnoceným záměrem a který bude ovlivňovat soustavu Natura 2000, však
nebude zdaleka dominantní (mimo jiné i s přihlédnutím k ředícímu poměru a ke vzdálenosti
od místa kontaminace). Z tohoto důvodu lze proto vliv kumulace ve vztahu k soustavě Natura
2000 a ve vztahu k hodnocenému záměru hodnotit jako negativní nikoli však významně.
Jednoznačně však doporučujeme provedení bioremediačních opatření uvedených v Příloze.
Vliv kumulace v oblasti imisního zatížení ovzduší (zhodnocení imisního pozadí) byl již
zohleděn v předchozích kapitolách (viz např. II.1.7. nebo IV.4.1.).

50

V důsledku hnojení, ale i v důsledku atmosférické depozice, se na pozemcích může postupně zvyšovat např.
koncentrace těžkých toxických kovů. Tyto kontaminanty pak následně v důsledku srážek pronikají i do
podzemních vod, nebo mohou být systém meliorační kanalizace odvedeny do okolních vodních toků –
v tomto případě přímo do Svodnice či do jejích přítoků.
Eutrofizační vliv zemědělství není z hlediska hodnoceného záměru v tomto případě relevantní.
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V. ZÁVĚR
Hodnocený záměr „Rychlostní komunikace R55 v úseku Rohatec - Břeclav“ nemá
významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany žádné EVL a PO.

Vypracoval:

Mgr. Jiří BAKEŠ

...........................................................................

(Držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona,
MŽP ČR č.j. 33963/ENV/06, 1189/630/06)
HBH Projekt spol. s r.o.; tel.: 539 090 038; e-mail: j.bakes@hbh.cz
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PŘÍLOHY
Zpracování Příloh se opírá o Metodiku, v níž se uvádí:
V případě zjištění významných negativních vlivů záměru může zadavatel od autorizované osoby
požadovat zpracování návrhu kompenzačních opatření. To má smysl jen tehdy, jestliže byl v
dokumentaci záměr prověřován ve variantách, z nichž však žádná nevedla k eliminaci významných
negativních vlivů. Navrhování kompenzačních opatření není primárně úkolem autorizované osoby,
stejně jako to není cílem procesu posouzení, proto v případě jejich návrhu je vhodné je uvést odděleně
od vlastního dokumentu hodnocení a předejít tak formulačním nejasnostem v závěru. O
kompenzačních opatřeních se de iure může jednat až ve chvíli, kdy již je rozhodnuto o tom, že
neexistuje jiné variantní řešení bez významných negativních vlivů a že realizace záměru je v jiném
veřejném zájmu, převažujícím nad zájmem ochrany území Natury 2000 (resp. takto chráněných
fenoménů). Pokud závěr hodnocení konstatuje významný negativní vliv všech předložených variant na
EVL nebo PO, smí být takto hodnocený záměr realizován pouze za podmínek uvedených v odst. 9 a 10
§ 45i zákona.
Dále jsou v Metodice tabelární formou uvedeny situace, kdy se zmíněné Přílohy s doporučenými
zmírňujícími opatřeními zpracovávají:
Záměr

- má mírně
negativní vliv

- jsou možná zmírňující opatření

Doporučená zmírňující opatření –––
––– Záměr může být realizován, povinností
zadavatele je zmírnit vlivy. Navržená zmírňující
opatření budou součástí stanoviska EIA (v
případě ukončení v závěru zjišťovacího řízení
součástí podmínek tohoto závěru)
Záměr může být realizován.

- nejsou možná zmírňující opatření

- lze upravit záměr, aby došlo k eliminaci významných negativních
vlivů

- významné negativní vlivy nelze
eliminovat úpravou záměru, jsou
- má významný možná kompenzační opatření
negativní vliv

- významné negativní vlivy nelze
eliminovat, kompenzační opatření
nejsou možná
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Doporučení úprav záměru –––
––– Zadavatel na základě návrhů přepracuje
záměr a kvalitativně/kvantitativně nový záměr
předloží k novému stanovisku OOP, příp.
naturovému hodnocení.
Doporučená kompenzační opatření – návrh
kompenzačních opatření pro OOP –––
––– Pokud bylo prověřeno, že neexistuje jiná
varianta bez významných negativních vlivů,
rozhoduje se nejprve, zda záměr jde o převahu
veřejného zájmu, pak se teprve stanoví
kompenzační opatření – dle odst. 9 a 10 § 45i
ZOPK (rozhoduje OOP, stanovisko EK)
Doporučená kompenzační opatření –
konstatování nemožnosti kompenzace vlivů pro
OOP ani v případě splnění všech ostatních
podmínek podle § 45i (9, 10) –––
––– Záměr nelze realizovat
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Na základě vyhodnocených vlivů a v souladu s Metodikou doporučujeme provést následující
zmírňující opatření:
1. Bezejmenný vodní tok v EVL Hodonínská doubrava protékající podél silnice I/55
v rámci úprav alespoň částečně zrevitalizovat, bude-li to možné, místy i zmeanrdovat.
Tam, kde nebude hrozit zvýšené riziko podemílání silničního tělesa, použít výhradně
vegetační opevnění (např. haťoštěrkové válce). Smyslem opatření je zmírnit vliv na
stanoviště 91E0, popř. podmínky pro rozvoj tohoto stanoviště ještě zlepšit.
2. Pro minimalizaci vlivů na populaci netopýrů opatřit silnici v dotčeném úseku po obou
stranách stěnou, která sníží riziko střetu jedinců s projíždějícími vozidly (nejedná se
tedy o protihlukové opatření); mnohem častější a tedy i rizikovější je střet
s nákladními vozidly – výšku stěny je proto nutné volit s ohledem na tuto skutečnost.
Uvedené opatření také sníží riziko střetu projíždějících vozidel s dospělci roháče
obecného a přástevníka kostivalového – tento zmírňující vliv je však již „doplňkový“
a z hlediska populace uvedených druhů podstatně méně významný.
3. V průběhu stavební činnosti vyloučit v okolí vodních toků jakoukoli manipulaci
s nebezpečnými látkami, které by mohly kontaminovat vodní prostředí.
4. Pro předcházení rizika spojeného se zpětným uvolňováním již sedimentovaných
perzistentních kontaminantů (např. v období zvýšených průtoků či při čištění koryta) a
také jako zmírnění vlivu kumulace s dalšími znečišťujícími vstupy, navrhujeme vodní
tok Svodnice ještě před vstupem do EVL zrevitalizovat (zlepšení samočistících
procesů) a v dostatečném úseku opatřit např. protékaným rákosinovým porostem,
který bude sloužit jako bioremediační složka toku. Vzrostlá biomasa (rákosina) by
následně měla být pravidelně odstraňována a v případě zvýšené koncentrace např.
těžkých kovů likvidována odpovídajícím způsobem. Plocha bioremediační části musí
také zohledňovat hledisko zvýšené evaporace a transpirace, aby nedocházelo
k výraznějšímu snížení průtoku.
Případnou realizaci uvedeného opatření je nutno konzultovat se správcem toku
(ZVHS, a.s.)
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření sníží zatížení, které pochází nejen z
hodnoceného záměru, ale i od dalších znečišťovatelů, doporučujeme toto opatření řešit
v širších souvislostech (včetně konečného finančního plnění).
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