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Úvod 
 

Předložená dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
(rozsah dle přílohy č. 4 zákona) – dále jen „Dokumentace EIA“ – je zpracovaná pro stavbu – “ D8, stavba 0805 
Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radějčín“.  

Jedná se o opakovanou dokumentaci EIA.  

Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice, jejíž součástí jsou také zde hodnocené části A a F, již byl předmětem 
posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA) v rámci Dokumentace EIA z roku 1995 (Mega a.s., autorizovaná 
osoba RNDr. Petr Anděl, CSc.). Proces EIA byl ukončen vydáním souhlasného stanoviska MŽP dle zákona č. 
244/1992 Sb., č.j.: 400/3144/1618/OPVŽP/96 ze dne 15.11.1996. 

Potřeba nového procesu EIA pro uvedené části stavby 0805 byla stanovena rozsudkem Nejvyššího správního 
soudu (č.j.: 1 As 296/2017-56) ze dne 23.2.2018.  

V předložené Dokumentaci EIA bylo hodnoceno technické řešení záměru ve stupni DSP D8-0805 Lovosice – 
Řehlovice, část A+F – stavba 4 (Pragoprojekt a.s., prosinec 2010). Z uvedené projektové dokumentace byly 
čerpány detailní informace o záměru. Využita však byla i řada dalších podkladů, které se vztahují k fázi realizace 
stavby (dokumentace, doklady, průzkumy, monitoringy). Skutečné provedení stavby pak bylo prověřeno na 
základě DSPS (Pragoprojekt a.s., březen 2017). Tím bylo zajištěno vyhodnocení skutečně zrealizovaného stavu. 
Probíhaly pravidelné konzultace se zodpovědnými zástupci ŘSD ČR (Ing. Halva, Bc. Tolar) a ekodozorem stavby 
(Ing. Majer, Juros , s.r.o.). Všechny použité podklady jsou uvedeny v kapitole H. 

 

Části A a F stavby 0805 jsou rozděleny do tří úseků. První úsek dálnice náležející do Stavby 4 začíná v km 58,550 v 
rozhraní části E (stavby „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“) a části F hlavní trasy za ústeckým portálem tunelu 
Prackovice SO E601, který do Stavby 4 již nenáleží. Následně trasa překonává strmé údolí pomocí mostního 
objektu SO F211, aby na druhé straně navázala na začátek tunelu Radejčín SO F602 (pražský portál), 
procházejícího bezejmenným vrchem, který vytváří významnou přírodní překážku. Za ústeckým portálem tunelu 
Radejčín v km 59,380 končí první úsek hlavní trasy zahrnutý do Stavby 4. V celém rozsahu tohoto prvního úseku 
jsou oba dálniční pásy vedeny v samostatném směrovém i výškovém řešení. 

Druhý úsek dálnice ve Stavbě 4 je dále rozdělen mezi na sebe navazující část F km 59,660- 60,460 a část A km 
60,460-61,100. Zde v prostoru obce Radejčín se začíná hlavní trasa postupně svažovat ke konci úpravy (dále KU) 
celé D8 0805. Směrově se ze severozápadu stáčí opět na sever. 

Třetí a poslední úsek hlavní trasy obsažený ve Stavbě 4 začíná v km 62,300 poblíž obce Habrovany a pokračuje v 
poměrně významném podélném klesání až k Řehlovicím. Konec posledního úseku dálnice zahrnutého do Stavby 4 
v km 64,690 koresponduje s KÚ celé stavby „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“ a navazuje na již vybudovaný a 
zprovozněný úsek D8 0806 Řehlovice – Trmice, na který se napojuje pravotočivým obloukem. 

Před koncem Stavby 4 v km 64,300 je zároveň navržena rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka dálnice D8 0805 a 
silnice I/63 a II/258 (SO A113 MÚK Řehlovice). V rozhraní staveb 0805 a 0806 je umístěna MÚK Stadice, která 
doplňuje MÚK Řehlovice o chybějící sjezd na silnici II/258 ve směru z Ústí nad Labem (D8) do Teplic (I/63). 

Stavba 0805, včetně části hodnocené v této dokumentaci EIA, je v současnosti zprovozněná. Na částech A + F bylo 
povoleno předčasné užívání stavby (stanovisko SCHKO ze dne 9.12.2016, č.j. SR/2588/UL/2016-20 a 21), některé 
stavební objekty, které přímo nepodmiňují provoz a bezpečnost provozu na komunikaci (např. oplocení, vegetační 
úpravy) byly dokončovány ještě v průběhu roku 2019. 

Účelem stavby 0805 je odvedení intenzivní dopravy z kapacitně nevyhovujících komunikací I/8 a I/30. Zmíněné 
komunikace první třídy byly realizovány bez ochranných opatření a silnice I/8 prochází přímo obcemi Bílinka, 
Velemín, Bořislav, Žalany a Úpořiny. I/30 pak Lovosicemi, Lhotkou nad Labem, Vaňovem a Ústím nad Labem, dále 
pak míjí Malé Žernoseky, Litochovice, Prackovice nad Labem a Dolní Zálezly. 
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Dálnice D8, stavba 0805, části A a F, je v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23.2.2018 (č.j. 1 
As 296/2017-56) posuzována pouze v jedné aktivní variantě, přičemž do posouzení je důsledně zahrnuto také 
vyhodnocení vlivů během realizace stavby. 

Předložená Dokumentaci EIA je zpracována podle aktuálních legislativních požadavků na národní i evropské 
úrovni. Kromě standardních příloh obsahuje také nově požadované přílohy, které řeší požadavky Rámcové 
směrnice o vodách, vyhodnocení vlivů klimatické změny a Hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

U záměrů, které podléhají postupům podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění, je možné využít postupu dle § 6 odst. 5 zákona: „U záměrů a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. 
a), b) a c) může oznamovatel předložit místo oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“) podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu; v tomto případě se dále postupuje podle § 8“. V případě 
takového postupu pak neprobíhá zjišťovací řízení a dochází rovnou k předložení a následnému projednání 
dokumentace EIA. 

Tento postup je použit právě zde pro stavbu “ D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice 
a F – tunel Radějčín“, kdy oznamovatel (ŘSD ČR, Závod Praha) předkládá rovnou Dokumentaci EIA. 

 

Pro potřeby Dokumentace EIA byly zpracovány studie, které tvoří samostatné expertní přílohy a jejichž hlavní části 
a závěry byly převzaty do tohoto textu.  

Jedná se o dokumenty:  

– Posouzení vlivů na veřejné zdraví – Mgr. Robert Polák, ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. 
– Rozptylová studie – Mgr. David Kouřil, HBH Projekt spol. s r.o. 
– Hluková studie – Ing. Aleš Matoušek, PhD., EKOLA group, spol. s r.o. 
– Hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. – Mgr. Stanislav Rada, Ph.D., Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt 

spol. s r.o. 
– Intenzity dopravy – Ing. Marek Šída, AF-CITYPLAN s.r.o. 
– Studie vyhodnocení vlivů na klima – Mgr. Marek Toman, HBH Projekt spol. s r.o. 
– Vyhodnocení vlivů na stav vodních útvarů – Ing. Kristýna Pospíšilová, HBH Projekt spol. s r.o., RNDr. Lenka 

Šikulová 
– Migrační studie – Ing. Tomáš Libosvár, HBH Projekt spol. s r.o. 
– Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz - Mgr. et Ing. Petr Švehlík, Ekopontis, s.r.o. 

 

Dokumentace EIA byla zpracována v Útvaru ekologie firmy HBH Projekt spol. s r. o., ve spolupráci s externími 
specialisty. 
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A. Údaje o oznamovateli 
      

     Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  

IČ:   659 93 390 

Sídlo:                           Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 

Ing. Radek Mátl   tel.: + 420 241 084 315 

Ing. Marta Černá  tel.: + 420 241 084 232  
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B.  Údaje o záměru 
 

B.I.  Základní údaje 

B.I.1   Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radějčín  

Zařazení záměru:  Bod 47, kategorie 1 (posuzování podléhá vždy) – Dálnice I. a II. třídy 

Příslušný úřad pro posuzování:  Ministerstvo životního prostředí ČR 

 

B.I.2   Rozsah záměru 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice, část A+F 
– stavba 4. Pragoprojekt a.s., prosinec 2010 

Stavba 4 zahrnuje stavební objekty představující část SO vyjmutých ze stavby „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“, 
která již prošla všemi fázemi projektové přípravy až k DSPS a nyní se nachází v konečné fázi realizace. K vyjmutí 
těchto objektů došlo na základě soudně zrušeného územního rozhodnutí vydaného v 03.2002 pro stavbu „D8 
0805 Lovosice – Řehlovice“. Jedná se tedy o ty objekty, které v době zrušení územního rozhodnutí (07.2010) 
nedisponovaly pravomocným stavebním povolením.  

 

Hodnocené technické řešení:  

Celková délka řešeného záměru (stavby) je 4,66 km. Je rozdělena do tří úseků: 

1.úsek (km 58,55 – 59,38 projektového staničení hlavní trasy) 

2.úsek (km 59,66 – 61,10 projektového staničení hlavní trasy) 

3.úsek (km 62,30 – 64,69 projektového staničení hlavní trasy) 

 

Záměr (stavba) je složen z níže uvedených stavebních objektů:  

Objekty řady 100 Dálnice a silnice 

Hlavní trasa 

SO A101 Hlavní trasa - úsek km 60.460-61.100 + 62.300-64.690 

SO F101 Hlavní trasa – úsek km 58.550-59.380 + 59.660-60.460 

Mimoúrovňová křižovatka 

A113.1  MÚK Řehlovice (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R11) 

A113.2  MÚK Řehlovice (R1, R7, R8, R9) 

A113.3  MÚK Řehlovice (R10) 

Přeložky silnic 

SO A128 Přeložka silnice III/25830  

SO A129 Přeložka silnice III/25829  

SO A130 Přeložka silnice III/25828  

SO A131 Přeložka silnice III/25832 

SO F126 Přeložka silnice III/25832 
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SO F127 Přeložka silnice III/25834 

Polní cesty 

SO A158 Polní cesta Žim - Řehlovice  

SO A161 Polní cesta v Kampeličce  

SO A162 Polní cesta u Záhořského potoka 

SO F161 Polní cesta v Kampeličce  

SO F166 Polní cesta od železniční stanice Radejčín 

Dopravní opatření 

SO A184 Dopravní opatření 

SO F184 Dopravní opatření 

Oplocení dálnice 

SO A191 Oplocení dálnice 

 

Objekty řady 200 Mosty 

SO A213 Dálniční most přes Záhořský potok  

SO A215 Dálniční most přes silnici č. III/25829 Žim – Řehlovice 

SO A216 Dálniční most přes Žimský potok  

SO A217 Dálniční most přes silnici č. III/25832 Habrovany – Řehlovice 

SO A218 Dálniční most na MÚK Řehlovice  

SO A227 Nadjezd na silnici č. III/25830 Radejčín – Žim  

SO A229 Nadjezd na silnici č. III/25828 Habrovany – Řehlovice  

SO A251 Rozšíření dálničního mostu přes místní komunikaci a Radejčínský potok 

SO A252.1 Rozšíření mostu na silnici č. I/63  

SO A252.2 Opěrná zeď na silnici č. I/63 

SO F211 Dálniční most mezi tunely v km 58.568–58.689  

SO F212 Dálniční most přes polní cestu u Radejčína v km 59.890 

 

Objekty řady 300 Vodohospodářské objekty 

Úpravy vodních toků 

SO A312 Úprava Záhořského potoka Povodí Ohře 

SO A313 Úprava Žimského potoka 

Další vohohospodářské objekty 

SO A331 Dešťová kanalizace km 62.750-60.460  

SO A332 Odpad od nádrže - SO A344  

SO A333 Dešťová kanalizace km 64.270 – 62.813  

SO A334 Dešťová kanalizace km 64.320  

SO A335 Dešťová kanalizace km 64.689 – 64.445  

SO A336 Dešťová kanalizace v křižovatce Řehlovice  

SO A344 Retenční nádrž v km 62.750  

SO A345 Retenční nádrž v km 64.320  

SO A346 Sedimentační jímka v km 64.350  
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SO A355.1 Přeložka Labského přivaděče ČEZ km 61.0  

SO A355.2 Přeložka Labského přivaděče ČEZ kabeláž km 61,0 

SO A356 Přeložka vodovodu DN200 km 63.625  

SO A357 Přeložka vodovodu DN500 km 63.625 

SO A358 Přeložka vodovodu DN500 pod SO A130 

SO A390 Sanace meliorací km 62.4 – 62.7 vlastníci pozemků 

SO A391 Podchycení pramenů 

SO F331 Dešťová kanalizace km 60.460-59.380 

SO F370 Vodní zdroj pro hájovnu v prostoru nádraží km 59,3 

 

Objekty řady 400 Elektro a sdělovací objekty 

SO A418 Venkovní vedení VN 35kV - Řehlovice, km 63.670  

SO A454 Přeložka tel. kabelu u stávající I/8 u Bílinky  

SO A456 Přeložka nadzemního tel. vedení – km 57,830 

SO A460.1 Přeložka tel. kabelu - km 64.0  

SO A460.2 Přeložka MK a HDPE v km 0,600 SO A130 

SO A460.3 Ochrana MK a HDPE v km 63.770  

SO A460.4 Přeložka MK a HDPE v km 0.625 SO A129  

SO A460.5 Ochrana MK a HDPE v km 0.140 SO A130  

SO A461 Přeložka tel. kabelů - KÚ Řehlovice  

SO A476 Přeložka DK - km 64.0  

SO A491 Dálniční systém SOS, DIS - kabelové vedení km 58.550-64.689 

SO A492 Dálniční systém SOS, DIS - příčné kabelovody km 58.550-64.689 

SO A493 Dálniční systém SOS, DIS - kabelové prostupy přejezdů SDP km 58.550-64.689 

SO A494.1 Dálniční systém SOS, DIS - trubky pro optické kabely km 58.550-64.689 

SO A494.2 Dálniční systém SOS, DIS - optický kabel DIS km 58.550-64.689 

SO A494.3 Dálniční systém SOS, DIS - optický kabel Nová Ves – Řehlovice km 58.550-64.689 

SO A494.4 Dálniční systém SOS, DIS - optický kabel komunikace tunelů km 58.550-64.689 

SO A495.1 Dálniční systém SOS – hlásky km 58.550-64.689 ŘSD ČR 

SO A495.2 Dálniční systém SOS – meteo  

SO A495.3 Dálniční systém SOS - ASD 

SO A495.4 Kamerový dohled  

SO A495.5 Dálniční systém SOS - skříně MX pro DIS km 58.550- 64.689 

SO F419 Kabelová přípojka VN 22kV - tunel Radejčín ŘSD ČR 

SO F424 Kabelové vedení NN - km 59.8  

SO F424.1 Venkovní vedení NN - km 0.100 přeložky silnice III/25834 

SO F493 Dálniční systém SOS, DIS - kabelové prostupy přejezdů SDP 

 

Objekty řady 600 Tunely 

SO F602 Dálniční tunel Radejčín 
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Objekty řady 800 Rekultivace a vegetační úpravy 

Vegetační úpravy 

SO A801 Vegetační úpravy km 60.460-61.100+62.300-64.690 

SO F801 Vegetační úpravy 

Příprava ploch 

SO A814 Příprava ploch ZS, skládek a dočasného záboru km 60.460-61.100+62.300-64.690 

SO F814 Příprava ploch ZS, skládek a dočasného záboru 

 

Objekty řady 850 Protihlukové úpravy 

SO A856 Protihluková stěna Radejčín  

SO A857 Protihluková stěna u chat km 61.7  

SO A858 Protihluková stěna Řehlovice I  

SO A859 Protihluková stěna Řehlovice II 

SO F856.1 Protihlukové úpravy v Uhelné strouze 

 

B.I.3   Umístění záměru 
kraj: Ústecký 

obec: Prackovice nad Labem, Žim, Habrovany, Řehlovice, Velemín 

katastrální území: Prackovice nad Labem, Dubice nad Labem, Radejčín, Žim, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice, 
Stadice, Opárno, Boreč u Lovosic 

 

B.I.4  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Stavba 4 (části A a F) jsou součástí stavby „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“, která je částí uceleného dálničního tahu 
D8 Praha – Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN, a spolu s dálnicí D3 tvoří úsek mezinárodní E55 (vedoucí po 
ose Stockholm – Rostock – Praha – Linz – Ravenna a spojující tak pobřeží Baltického a Jaderského moře) na území 
ČR. 

Celá stavba „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“ je pomocí 3 MÚK (Lovosice, Bílinka a Řehlovice) napojena na síť silnic 
I., II. a III. třídy. SO A113 MÚK Řehlovice je součástí Stavby 4. 

Stavba 4 představuje zejména vyjmuté části hlavní trasy komplexní stavby „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“ v 
daných úsecích. Jedná se o části hlavní trasy SO A101, km 60,460-61,100 + 62,300-64,690 a SO F101, km 58,550-
59,380 + 59,660-60,460, a na ně navazující stavební objekty. Dálnice je realizována v základní kategorii D27,5/120. 
Přirozené překážky vyplývající z členitosti povrchu stávajícího území a existence stávající infrastruktury překonává 
pomocí dálničních mostů a tunelu. V km 63,4 je postaven služební sjezd s elektromechanickými závorami. 

Vedle hlavní trasy a MÚK Řehlovice zahrnuje Stavba 4 i množství přeložek stávajících silnic III. třídy, které byly 
výstavbou dálničního koridoru přerušeny. Jedná se o tyto stávající komunikace: silnici III/ 25832 (SO F126 a A131), 
silnici III/25834 (SO F127), silnici III/25830 (SO A128), silnici III/25829 (SO A129) a silnici III/25828 (SO A130). 
Realizované přeložky prostřednictvím mostních objektů přechází přes nebo podchází pod hlavní trasou prostým 
mimoúrovňovým křížením bez propojení. 

Dálničním tělesem byly rozděleny i pozemky v trase. Pro obsluhu těchto přilehlých pozemků jsou v souběhu s 
hlavní trasou v rámci Stavby 4 navrženy polní cesty SO A155, SO A158, SO A161, SO A162, SO F161 a SO F166. 
Tyto polní cesty jsou napojeny na síť stávajících i přeložených komunikací III. třídy. 

Celá stavba 0805 je vedena přes území CHKO České Středohoří. 
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Obrázek 1: Přehledná situace hodnoceného záměru D8, stavby 0805, částí A a F (červeně – předmět hodnocení 
opakované dokumentace EIA, oranžově – úseky stavby 0805 neřešené v rámci dokumentace EIA)

 
Mapový zdroj: RZM 50©čuzk 

 

Z hlediska kumulativních vlivů je nutné vzít v úvahu zejména ostatní stavby dálnice D8, které jsou se stavbou 
0805 funkčně propojeny. Stavba 4 je vyjmutou částí uceleného úseku dálnice „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“ a 
jako taková nemůže být z kontextu této komplexní stavby vytržena. Co do realizace je věcně a ve svých 
souvislostech a návaznostech od stavby „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“ neoddělitelná a její existencí podmíněná.  
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Celková koncepce tahu D8 v předmětném území sahá až do 40. let minulého století. Zásadní určení trasy dálnice 
D8 bylo stanoveno již v roce 1963 usnesením vlády č. 286/63 (usnesení potvrzeno vládním rozhodnutím o obnově 
dálniční činnosti z roku 1966). Umístění stavby bylo stabilizováno vyhledávací studií spojenou s posouzením podle 
zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), v návaznosti na dříve zpracované studie a 
dokumentace. 

S výstavbou dálnice D8 se začalo v osmdesátých letech prvním úsekem Trmice – Řehlovice, který byl zprovozněn v 
roce 1990. Úsek 0805 Lovosice – Řehlovice, který kříží území CHKO České Středohoří, je poslední řešenou částí 
této dálnice. Celý tah dálnice D8 znamenal pro dotčené území řadu vlivů. Mezi nejhůře minimalizovatelné patří 
zábor biotopů, fragmentace území spojená se zhoršením prostupnosti území a nárůst rušení v širším pásu (hluk, 
osvětlení, pohyby vozidel). Tyto negativní vlivy byly u každé stavby minimalizované v souladu s dobovými 
požadavky na ochranu životního prostředí.  

Zároveň také existuje řada pozitivních vlivů realizace tohoto tahu, která je spojena zejména s menším 
znečišťováním ovzduší (plynulost dopravy), vyvedením tranzitní dopravy z obcí a minimalizací hluku v obcích. 
Pozitivní vlivy na obyvatelstvo tedy vyvažují realizaci stavby i s jejími negativními vlivy na biotu.   

 

Z dalších činností vyvolaných člověkem, které jsou v území plánovány a mohly by se dostat do kumulace se zde 
hodnoceným záměrem, uvádíme následující: 

Informační systém EIA 

– Pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky (kód IS EIA: ULK016)- souhlasné stanovisko EIA 
– ČSPH – lom Dobkovičky (kód IS EIA: ULK545) – ukončeno ve zjišťovacím řízení 
– Mobilní obalovna asfaltových směsí Dobkovičky (kód IS EIA: ULK404) – ukončeno ve zjišťovacím řízení, 

v prostoru lomu Dobkovičky 
– Oparno, protizáplavová opatření v Oparenském údolí (kód IS EIA: ULK294) – ukončeno ve zjišťovacím 

řízení 
– Návštěvnické centrum Milešovka s ČOV na vrcholu (kód IS EIA: ULK651, ULK580) – ukončeno ve 

zjišťovacím řízení 

S výjimkou pokračování těžby kamene v lomu Dobkovičky, se jedná o drobnější činnosti, u kterých byl významný 
negativní vliv na ŽP vyloučen již ve zjišťovacím řízení. Významné kumulativní vlivy ve spojení se zde hodnoceným 
záměrem nelze předpokládat. 

Jiné vlivy antropogenního původu (plánované záměry týkající se průmyslové nebo zemědělské výroby, 
hospodaření s odpady atd.), které by se mohly dostat do kumulace se zde hodnoceným záměrem, nejsou 
v současné době známé. K tomuto zjištění byly využity (kromě IS EIA) také územní plány obcí a Zásady územního 
rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZÚR ÚK). 

 

B.I.5   Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem 
zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích 
k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní 
prostředí 

B.I.5.1 Zdůvodnění umístění záměru 

Stavba 0805 Lovosice – Řehlovice je částí uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha – st. hranice ČR/SRN. 
Dálnice D8 je součásti mezinárodního dálkového evropského tahu E 55 Stockholm – Rostock – Praha – Linz – 
Ravenna, který spojuje pobřeží Baltického a Jaderského moře. V rámci dálničního systému České republiky byl 
tento tah výhledově veden po dálnicích D8 a D3 a měl rovněž spojovat severočeskou, pražskou a středočeskou 
aglomeraci s táborským a českobudějovickým regionem.  
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Prvotní zmínka vedení dálnice D8 sahá do roku 1938. Zásadní určení trasy dálnice D8 bylo stanoveno již v roce 
1963 usnesením vlády č. 286/63 (usnesení potvrzeno vládním rozhodnutím o obnově dálniční činnosti z roku 
1966).  

Úsek 0805 pomohl převést intenzivní dopravu z kapacitně nevyhovujících komunikací I/8 a I/30. To potvrzuje 
znalecký posudek č. 160-10 (O určení, jaký dopravní, bezpečnostní, ekologický, ekonomický a celospolečenský 
dopad může mít oddálení dostavby dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice – Řehlovice, ČVÚT v Praze), kde se 
uvádí: „Intenzivní doprava na těchto komunikacích má objektivně na životní prostředí a bezpečnost provozu 
výrazně negativnější vliv než doprava na nové dálnici.“    

Zmíněné komunikace první třídy byly realizovány bez ochranných opatření a I/8 prochází přímo obcemi Vchynice, 
Bílinka, Velemín, Bořislav, Žalany a Úpořiny. I/30 pak Lovosicemi, Lhotkou nad Labem, Vaňovem a Ústím nad 
Labem, dále pak míjí Malé Žernoseky, Libochovice, Prackovice nad Labem a Dolní Zálezly. 

B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a hlavní důvody (i z hlediska životního 
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Historie výběru trasy dálnice D8, v úseku přes území CHKO České Středohoří byla detailně popsána v dokumentaci 
EIA z roku 1995 (MEGA a.s., 1995). Níže jsou citovány (s drobnými úpravami) hlavní pasáže týkající se tohoto 
výběru a uskutečněných postupů. 

Předrevoluční období 

Prvotní zmínka vedení dálnice D8 sahá do roku 1938. Zásadní určení trasy dálnice D8 bylo stanoveno již v roce 
1963 usnesením vlády č. 286/63 (usnesení potvrzeno vládním rozhodnutím o obnově dálniční činnosti z roku 
1966). V různé podobě se objevuje v územních plánech severočeské průmyslové aglomerace. 

Připravován byl dlouhodobě i průchod Českým Středohořím, a to především povrchovou (a později i tunelovou) 
variantou přecházející hlavní hřeben východně od Kletečné. Součástí přípravných prací na konci 80. let byl i 
podrobný přírodovědný průzkum, jehož výsledky byly využity i v původní dokumentaci EIA z roku 1995. 

1994 - Hodnocení SEA  (MEGA  a.s.) a technická studie (Valbek v.o.s.) 

Za počátek nové etapy ve vyhledávání trasy lze označit vymezení širokého zájmového koridoru pro krajinářské 
hodnocení Ministerstvem životního prostředí v roce 1994 (Ekologické zhodnocení trasy dálnice D8, úseku 805 
Lovosice – Řehlovice (MEGA a.s.).  

Zájmové území bylo vymezeno následovně:  

Tok Labe v úseku Lovosice – Dubice a dále jako přibližná spojnice bodů Dubice, Stadice, Malhostice, Žalany, 
Milešovka, Boreč, Sulejovice, Lovosice. V tomto území bylo provedeno krajinářské vyhodnocení podle Metodiky 
MŹP firmou MEGA a.s. Stráž pod Ralskem. 

Ve studii byla provedena podrobná charakteristika přírodních i urbanistických podmínek daného území shrnutá 
do 13 analytických a 3 syntetických map. 

Území bylo rozděleno do 3 zón z hlediska průchodnosti: 

1. Zóna nejvyšších přírodních a urbanistických hodnot 
2. Hodnotná zóna přírodních a urbanistických faktorů, kde leze lokalizovat dálnici za mimořádných 

technických opatření 
3. Zóna umožňující situování dálnice bez větších kolizí s urbanistickými a přírodními složkami 

Na základě výsledků tohoto krajinářského hodnocení byly firmou Valbek a spol., v.o.s., Liberec (Dálnice D8 – 
Stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Studie) vytipovány 3 potenciální dopravní koridory: 

4. západní – osa Lovosice – Velemín – Bořislav – Řehlovice 
5. centrální – osa Lovosice – Bílinka – Kletečná – Řehlovice 
6. východní – osa Lovosice – Lhotka – Prackovice - Řehlovice 

Pro jednotlivé koridory byly vybrány základní trasy, jako reprezentanti navržených koridorů. Pro koridor A varianty 
3 a 4, pro koridor B varianta 5, pro koridor C varianty 1 a 2 (viz obr. 2). 
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Obrázek 2:  Dopravní koridory vzniklé na základě krajinářského hodnocení (MEGA a.s. Stráž pod Ralskem, 
1994) a varianty navržené firmou Valbek a spol. (11/1994). 
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Koridor A 

Varianta 3 

Průběh trasy od předávacího bodu k obci Bílinka byl popsán v předchozím odstavci. Po průchodu obce Vchynice je 
trasa této Varianty vedena jižním obchvatem Bílinky. Mezi Bílinkou a Velemínem se trasy Variant 3 a 4 spojují a 
jsou obchvatem Velemína vedeny ve společné trase až do sedla mezi Milešovkou a Kletečnou. V tomto místě se 
Varianty oddělují a Varianta 3 prověřuje možnost vedení trasy územím mezi Kletečnou a Stráží tunelem dl. 3000 
m. Tunel vyúsťuje u obce Žim a odtud je trasa vedena povrchově územím mezi obcí Žim, Habrovany k místu 
napojení na stávající dálnici. Na trase je celkem navrženo sedm větších mostů rozpětí od 100 m do 250 m. Celková 
délka trasy mezi předávacími body je 16,500 km a maximální podélný sklon je 4,5 %. 

Varianta 4 

Až do km 2,000 je trasa shodná s Variantou 3. Po průchodu obcí Vchynice je trasa vedena severně po okraji obce 
Bílinka na úpatí kopce Lovoš. V koridoru podél stávající silnice I/8 je trasa vedena až do sedla mezi Milešovkou a 
Kletečnou. Trasa obchází jihozápadním obchvatem Velemín. Až do tohoto místa je trasa vedena povrchově a co 
možná nejvíce v souběhu se silnicí I/8. Na tomto úseku délky 9,500 km jsou celkem navrženy čtyři větší mostní 
objekty. Vzhledem k terénu vrcholové části trasy a s ohledem na průchod ekologicky citlivým územím je v této 
části navržen tunel délky 1650 m. Problém nastává s pokračováním trasy z tohoto sedla k napojení na stávající D8 
u Řehlovic.  

Varianta 4 ověřuje možnost vedení trasy po západním okraji vymezeného území kolem obce Bořislav a obchází ze 
západu vrch Stráž. Trasa je zde jednak vedena povrchovým úsekem, krátkými tunely (délky 250 a 900 m) a po 
velkých mostech (délky například 500 a 300 m) až k obci Řehlovice, kde se napojuje na v tu dobu realizovaný úsek 
0806. Nevýhodou tohoto vedení je průchod povrchového úseku významnou botanickou a entomologickou 
lokalitou. Celková délka trasy mezi předávacími body je 17,050 km a maximální podélný sklon je 4,5 %. 

Koridor B 

Varianta 5 

Do km 3,000 je trasa této varianty shodná s trasou Varianty 3. Dále je trasa vedena v blízkosti severního okraje 
Bílinky a za obcí se stáčí na severozápad a prochází územím mezi Lovošem a Kletečnou v poměrně hustě 
osídleném území mezi obcemi Bílinka, Velemín, Oparno, Chotiměř, Dobkovičky, Hrušovka, Bílý Újezd a Kletečná. S 
ohledem na ekologickou citlivost území a reliéfu terénu je území mezi Kletečnou, Kubačkou a Lovčí trasa vedena v 
tunelu délky 2800 m. Jeden portál tunelu je u obce Hrušovka a druhý pod vrchem Lovčí. Po vykřížení trati ČD je 
varianta napojena na variantu 3 u Habrovan. Na trase je celkem šest větších mostů rozpětí od 100 m do 300 m. 
Celková délka trasy mezi předávacími body je 15,100 km a maximální podélný sklon je 4,5 %. 

Koridor C 

Varianta 1 

Od předávacího bodu u Lovosic se trasa Varianty stáčí do území mezi Lovošem a Lovosicemi. Zde trasa prochází 
horní částí chatové a zahrádkářské oblasti Lhotka a kříží ji podpovrchovým úsekem. Délka tunelů se pohybuje od 
700 m do 750 m. Nejmenší zásah do tohoto území má nejzápadnější podvarianta. Od Lhotky k Oparenskému údolí 
je trasa vedena po úpatí Lovoše. 

Opárenské údolí Varianta kříží mostním objektem dl. 300 m. V místě křížení je hloubka údolí cca 70 m. Zde je 
navržen obloukový most, protože údolí je velice ekologicky významné, neboť tvoří významnou botanickou a 
entomologickou lokalitu a prochází jím nadregionální biokoridor. Proto je nutné, aby údolí nebylo narušeno 
stavební činností.  

Od Oparenského údolí je trasa vedena volným terénem k trati ČD pod stávající kamenolom Dobkovičky a podél 
trati ČD k lokalitě opuštěného kamenolomu nad Prackovicemi. Průchod územím je řešen kombinovaným 
způsobem. Trasu je možné vést mezi okrajem lomu (závěrnou stěnou lomu) a tratí ČD s tím, že v nejužším místě je 
navržen krátký tunel dl. 250 m.  

Dále trasa pokračuje přes zalesněné údolí potoka Uhelná strouha mostem dl. 350 m. Při složitých geologických 
poměrech v okolí opuštěného lomu je navržena podvarianta 1A, která toto území opouští a cca 350 m před 
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lomem je vedena západně od lomu pod zalesněným svahem Kubačky a pod tratí ČD. Při této podvariantě je 
navržen tunel délky 900 m a přes údolí potoka most dl. 170 m.  

Od vykřížení potoka Uhelná strouha směřuje trasa na severovýchod k obci Řehlovice a prochází volným územím 
mezi obcemi Žim a Radejčín. Od Habrovan je trasa společná s trasami variant 3 s 5. 

Celá trasa je vedena tak, že opouští centrální a nejhodnotnější část území a v maximální míře se vyhýbá osídlení. 
Celková délka trasy mezi předávacími body je 15,890 km – 16,000 km a maximální sklon je 4 %. 

Varianta 2 

Od km 8,000 Varianty 1 až k předávacímu bodu u Řehlovic jsou obě varianty totožné. Varianta 2 prověřuje vedení 
trasy po západní straně Lovoše a od předávacího bodu až k Bílince je trasa téměř shodná s Variantou 5. Varianta je 
vedena severozápadně od obce Oparno v území mezi Oparnem a Chotiměří, kříží Opárenské údolí mostem délky 
450 m a pod kamenolomem Dobkovičky se napojuje na Variantu 1. Celková délka trasy mezi předávacími body je 
16,710 km a maximální podélný sklon je 4,5 %. 

Vybrané trasy byly v rámci Studie Dálnice D8 – Stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Studie (Valbek v.o.s., 11/1994), 
jejíž součástí bylo Krajinářské vyhodnocení (MEGA a.s.), vyhodnoceny podle technických (nejlepší varianta 1 a 2) a 
ekonomických parametrů (nejlepší varianta 2), přímého vlivu na zdraví obyvatel  (nejlepší varianta 1), vlivů na 
životní prostředí  a využití území (nejlepší varianta 1 a 2).  

Z hlediska technického se nejoptimálněji jeví trasy v koridoru C a dále v koridoru B. Koridor C je reprezentován 
Variantou 1, podvariantou 1A a Variantou 2. Koridor B je reprezentován Variantou 5. Varianty v těchto koridorech 
jsou kratší než v koridoru A.  

Koridor A není po vyhodnocení dále doporučován ke sledování, protože má podstatně delší stoupání ve sklonu 4 - 
4,5 % s tím, že jeho hlavní nevýhodou je dosti značný dopad na osídlení a střety s ekologicky citlivými územími při 
západním úpatí Lovoše a v okolí Oparenského údolí. Trasa v koridoru B je cca o 700–800 m kratší než v koridoru C, 
ale má zase vyšší hodnoty podélných sklonů, větší hloubky zářezů a větší výšky násypů, a hlavně podstatně větší 
délky tunelů, což podstatně ovlivňuje ekonomickou náročnost stavby. Lze konstatovat, že koridor C je 
nejvýhodnější pro návrh tras z hlediska ekonomického (investičních a provozních nákladů stavby). 

Ze studie Valbeku vyplývá, že nejvýhodnější vedení trasy dálnice D8 ve vymezeném území Českého středohoří 
z hlediska ekologického, ekonomického a technického se nachází v koridoru C. Pokud by nebyl užit návrh trasy v 
rámci koridoru C, je možné počítat s koridorem B, konkrétně variantou 5. V této variantě ovšem dochází k větším 
střetům s poměrně hustým osídlením a podstatně se zvyšuje ekonomická náročnost trasy (pokud se vyloučí plné 
povrchové vedení tras variant). 

Před vydáním stanoviska SEA bylo uskutečněno dne 29.11.1994 veřejné projednání hodnocených variant s 
dotčenými orgány a zástupci obcí. Tento bod je předmětem žaloby, která se dostala až k NSS. Dotčené občanské 
sdružení – nyní Spolek – Děti Země uvádí, že jim konání projednání nebylo oznámeno, ačkoliv byli přihlášeni do 
řízení. 

Ministerstvo životního prostředí ČR, jako příslušný orgán dle ust. § 20 odst. 1 písm. d) zák. č. 244/1992 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí, vydalo 20.04.1995 stanovisko SEA (č.j. OÚV/139/95) ve smyslu ust. § 14 cit. 
Zákona, kterým po provedení posouzení koridorů navrhovaných pro vedení trasy stavby dálnice D8 v úseku 
Lovosice – Řehlovice doporučilo pro další řešení průchodu trasy Českým středohořím sledovat jeden ze tří 
navrhovaných koridorů (koridor C) se dvěma dílčími variantami. Tento koridor byl potvrzen MD a MH ČR dne 
11.05.1995 

Varianty 1 a 2 v koridoru C byly předmětem hodnocení EIA. 

1995 – Proces EIA 

Předložená „Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí na stavbu dálnice D8, úseku 805 Lovosice – 
Řehlovice“ vypracovaná společností MEGA a.s., byla zpracována v souladu se zákonem č. 244/1992 Sb. 
Dokumentace obsahuje kapitoly v souladu s přílohou č. 3 cit. zákona a po formální i obsahové stránce odpovídá 
stanovenému členění. Doplňuje ji řada mapových podkladů (analytických, kategorizačních, mapa syntetická), dále 
tabulky, grafy, fotografie, náčrty technického řešení zakomponované do reálného prostředí, letecké snímky a 
videokazeta. K dokumentaci bylo rovněž přiloženo technické řešení a dokumentace byla doplněna přílohami, 
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které zahrnovaly hlukovou a exhalační studii, biologický průzkum, orientační inženýrskogeologický průzkum vč. 
geologické mapy a problematiku výstavby dálnice a vlastního provozu. 

Výsledná varianta, doporučená dokumentací EIA k realizaci, je kombinace variant 1 a 2, a to následovně: 

Napojení na konec stavby 0804 je na volné ploše mezi silnicemi I/8, I/15 a III/00817 u Sulejovic. Trasa je vedena 
přímo v trase stávající silnice I/8 a vede mimo obec Bílinku ve vzdálenosti cca 100 m od kraje zástavby. Od obce 
Bílinka se trasa stáčí k severu a obchází Lovoš ze západu. Za Bílinkou je navržena mimoúrovňová křižovatka, která 
napojuje na dálnici stávající silnici I/8 ve směru na Velemín. Trasa dálnice prochází obcí Vchynice v trase I/8 (zde 
se nabízí podvarianta severovýchodního obchvatu obce). 

Opárenské údolí kříží trasa v horní části mostním objektem délky 250 m v území nad Opárnem a Chotiměří, dále 
pokračuje kolem obce Chotiměř ve vzdálenosti cca 170 m. Odsud je vedena do souběhu s ČD Lovosice – Řetenice. 
Pod obcí Dobkovičky kříží aktivní sesuvné území mostem délky 200 m. V prostoru lomu Prackovice se trasa stáčí 
směrem k Radejčínu. Průchod kolem lomu bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace. 

Po překročení údolí Uhelného potoka je trasa vedena mezi tratí ČD a silnicí III/25832 nad Radejčínem ve 
vzdálenosti minimálně 280 m. Trasa obchází směrovým obloukem Habrovany. Dále se trasa napojuje na stávající 
část dálnice u Řehlovic. 

Po zpracování dokumentace EIA proběhlo dne 27.08.1996 její veřejné projednání.  

Dne 15.11.1996 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko EIA (č.j. 400/3144/1618/OPVŽP/96). Ministerstvo tímto 
stanoviskem schvaluje Variantu koridoru C navrhovanou v dokumentaci EIA, upravenou na doporučení prof. Ing. 
Jaroslava Paška DrSc. (expertem v oblasti geologie - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze), avšak s 
podmínkou zapracování 36 podmínek pro fázi přípravy, 23 pro fázi realizace a 10 pro vlastní provoz. 

1997 – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podalo dne 18.12.1997 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice. Příslušným stavebním úřadem byl Městský úřad (dále jen MěÚ) v 
Lovosicích dle § 119 č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

Tento návrh nebyl úplný ve smyslu stavebního zákona a předložené doklady nestačily k řádnému posouzení z 
hlediska zájmů sledovaných v územním řízení, stavební úřad MěÚ v Lovosicích řízení přerušil a vyzval investora k 
doplnění žádosti. Termín pro doplnění návrhu byl průběžně prodlužován až do 31.12.2001. Návrh na rozhodnutí 
byl doplněn dne 04.10.2001. 

Prodlení je následkem komplikovaného řízení o udělení dvou výjimek ze zákona č. 114/1992 Sb., a to rozhodnutí o 
udělení výjimky dle § 26 zákona č. 114/1992 Sb. o zákazu stavění nových dálnic, sídelních útvarů a plavebních 
kanálů na území CHKO, a rozhodnutí o souhlasu orgánu ochrany krajiny a přírody dle § 12 a § 44 zákona č. 
114/1992 Sb. o umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 
krajinný ráz. 

Dne 26.03.2002 bylo vydáno rozhodnutí č.j. 3231-1157/97/2001, jehož obsahem bylo souhlasné územní 
rozhodnutí o umístění stavby Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice. Stavební úřad pro umístění a 
projektovou přípravu stavby stanovil 42 podmínek. 

2010 – Zrušení územního rozhodnutí 

Územní rozhodnutí bylo na základě opakovaných žalob Spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, 
Společností ochránců životního prostředí a soukromou osobou I.M., dne 13.07.2010 rozsudkem Krajského soudu 
v Ústí nad Labem zrušeno. Soudní řízení trvalo téměř 7 let. Důvodem pro zrušení územního rozhodnutí se staly 
vady v řízení o udělení ÚR, konkrétně nepřezkoumatelnost Souhlasu Správy CHKO dle § 12 a § 44 ZOPK. 

Stavebník musel opakovaně žádat o nová územní rozhodnutí a stavební povolení, a to na stavební objekty, které 
ve chvíli zrušení nedisponovaly pravomocným stavebním povolením, což znamenalo značnou komplikaci pro v té 
době již realizovanou stavbu. Po zrušení územního rozhodnutí z roku 2002 došlo k vydání 3 nových územních 
rozhodnutí (2 byla spojená se stavebními povoleními.) 

První ÚR bylo vydáno pro SO A321- odpad od nádrže A 341 dne 31.05.2011, přičemž pro tento SO již bylo 

vydáno pravomocné SP. 
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Druhé ÚR bylo vydáno pro SO A100 a SO A151 Městským úřadem Lovosice dne 20.06.2011, toto ÚR bylo 

spojeno se SP. 

Třetí ÚR (spojené se SP) bylo vydáno pro zbývající SO ze stavebních částí A a F, pro která (ke dni zrušení 
územního rozhodnutí z roku 2002) nebyla vydána pravomocná rozhodnutí. Toto společné ÚR a SP bylo vydáno 
dne 21.12.2011 (č.j. 8086-317/2011-OST61/2011). Proti tomuto rozhodnutí se opakovaně odvolávala Společnost 
ochránců životního prostředí a následně v dané věci došlo ke zrušení územního rozhodnutí, přičemž pravomocné 
stavební povolení zrušeno nebylo. 

2018 – Obnova stavebního řízení 

Potřeba nového procesu EIA pro zde hodnocené SO byla stanovena rozsudkem Nejvyššího správního soudu (č.j. 1 
As 296/2017-56) ze dne 23.2.2018. Rozsudek NSS stanovil možnost obnovy stavebního řízení pro objekty 
z rozhodnutí ze dne 21.12.2011 (byť je záměr již téměř zcela zrealizován) na základě kasační stížnosti spolku Děti 
Země – Klubu za udržitelnou dopravu. Nové stanovisko EIA bude podkladem  pro případné obnovení stavebního 
řízení. Výše uvedený rozsudek NSS dále konstatuje, že varianty trasy dálnice nejsou předmětem tohoto 
hodnocení. 

 

B.I.6   Popis technického a technologického řešení záměru včetně 
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci 
záměru 

Dokumentace EIA je zpracována pro jedinou variantu: 

 

varianta Aktivní  

Vstupy, výstupy (kapitola B) a popis území (kapitola C) jsou v předložené dokumentaci řešeny pro několik stavů 
(před realizací, během realizace, současný stav, výhled): 

• stav před realizací 

Tedy stav, který byl v území před zahájením realizace stavby v červenci 2012 (resp. před skrývkami zeminy v roce 
2008). 

V následujících kapitolách (zejména kap. C) bylo přistoupeno k modelaci stavu jednotlivých složek životního 
prostředí na základě dostupných podkladů (průzkumy z období zpracování původní dokumentace EIA a přípravy 
stavby). Tento stav však již není v současné době možné plně zrekonstruovat u všech hodnocených složek. U 
kapitol, kde to nebylo možné nebo účelné, je na to dále v textu výslovně upozorněno. 

Tato rekonstrukce stavu bude využita pro samotné vyhodnocení vlivu stavby na území od „okamžiku realizace 
záměru“ po zprovoznění, jak to vyžaduje rozsudek NSS (viz kapitola D). 

• stav během realizace (během výstavby) 

Pravděpodobně nejproblematičtěji modelovatelný stav, u kterého byly v dokumentaci uvedeny zejména vlivy, jež 
přetrvávají do současnosti a jsou tedy považovány za významné nebo vlivy, které byly během realizace velmi 
výrazné i když krátkodobého působení. 

• současný stav 

Stav, jaký se v území nachází v současnosti, tj. po realizaci stavby, během provozu záměru.  

Stavba 4, jejíž součástí jsou zde hodnocené části A a F, je trvalá liniová dopravní novostavba. Převážná část Stavby 
4 se nalézá v okresu Ústí nad Labem na katastrálních územích Dubice, Radejčín, Habrovany, Řehlovice a Stadice. 
Částí trasy A zasahuje i do k.ú. Žim v okresu Teplice a částí trasy F do k.ú. Prackovice nad Labem v okresu 
Litoměřice.  
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Stavba 4 zahrnuje i dva sdělovací objekty na k.ú. Opárno a k.ú. Boreč u Lovosic (okres Litoměřice) v blízkosti MÚK 
Bílinka, ačkoli tato křižovatka ani hlavní trasa v tomto úseku součástí Stavby 4 nejsou. Oplocení dálnice SO A191 je 
ve Stavbě 4 uvažováno v rozsahu celé trasy D8 0805, takže oproti výše uvedeným zasahuje i do k.ú. Vchynice, k.ú. 
Chotiměř, k.ú. Dobkovičky a k.ú. Litochovice v okresu Litoměřice. 

Převážná část celé trasy dálnice D8 0805 prochází CHKO České středohoří. Podle zákona č. 114/1992 Sb., §26, 
odstavec f) je však výstavba dálnic v CHKO zakázána. Tento rozpor byl řešen udělením výjimky MŽP podle §43 
téhož zákona. Tato výjimka zůstává stále v platnosti. Dálnice D8 0805 je situována převážně na zemědělské půdě a 
nejcennějším přírodním lokalitám se vyhýbá. Zásahy do lesních porostů jsou minimální a mimolesních ekosystémů 
se dálnice dotýká v únosné míře. 

První díl úseku dálnice zařazeného do Stavby 4 začíná v km 58,550 v rozhraní části E (stavby „D8 0805 Lovosice – 
Řehlovice“) a části F hlavní trasy za ústeckým portálem tunelu Prackovice SO E601, který do Stavby 4 již nenáleží. 
Následně trasa pomocí mostního objektu SO F211 překonává strmé zalesněné údolí Uhelné strouhy, aby na druhé 
straně navázala na začátek tunelu Radejčín SO F602 (pražský portál). Tok Uhelná strouha zůstal pod mostním 
objektem nezpevněný – pouze v hliněném korytě. Prostorové oddělení směrových pásů a výška estakády zajišťuje 
pod estakádou dostatek světla a vláhy pro existenci bylinné vegetace. Lesní porost v údolí byl ponechán do těsné 
blízkosti mostní konstrukce. 

Tunel Radejčín prochází bezejmenným vrchem, který vytváří významnou přírodní překážku. Za ústeckým portálem 
Radejčína v km 59,380 končí první díl úseku hlavní trasy zahrnutého do Stavby 4. V celém rozsahu tohoto prvního 
dílu jsou oba dálniční pásy vedeny v samostatném směrovém i výškovém řešení. 

Oplocení podél prvního úseku je realizováno v celém rozsahu. 

Obr. 3: Most mezi tunely na začátku záměru 
Obr. 4: Vrch nad tunelem Radejčín a dálniční 
oplocení 

  

Obr. 5: Pohled z prostoru nad tunelem Radejčín 
k portálu v km 59,380 

Obr. 6: Ústecký portál tunelu Radejčín v km 59,380 
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Obr. 7: Estakáda nad Uhelnou strouhou v km 58,600 
Obr. 8: Vodní tok Uhelná strouha prochází pod 
dálniční estakádou bez jakéhokoliv zpevnění 

  

 

 

Druhý díl úseku dálnice ve Stavbě 4 je dále rozdělen mezi na sebe navazující část F km 59,660- 60,460 a část A km 
60,460-61,100. Na k.ú. obce Radejčín se začíná hlavní trasa postupně svažovat ke konci úpravy (dále KU) celé D8 
0805. Směrově se ze severozápadu stáčí opět na sever. Cca v km 59,9 je pod dálnicí převedena polní cesta (SO 
F161 s povrchem ze zaválcovaného štěrku). Zprava je instalována protihluková stěna k ochraně Radejčína  (SO 
A856) v protioslnivé úpravě. Podél levé strany dálnice pokračuje polní cesta F161 s povrchem ze zaválcovaného 
štěrku až k údolí Záhořského potoka v km 60,9. Zde se napojuje na přeložku silnice III. třídy č. 25830 vedenou 
horem přes dálnici. Příkop na odvod dešťové vody podél dálnice je z betonových tvárnic.  

V prostoru Záhořského potoka bylo nutné rozsáhlé kácení lesního porostu podél toku. Úprava Záhořského potoka 
A312 je provedena v délce 355 m, včetně obtoků v délce 150 m. Opevnění dna a části břehů je řešeno pohozem 
lomovým kamenivem. Podmostí dálničního mostu (délka přemostění 45 m) je ponecháno hliněné, kromě dláždění 
okolo opěr. Křížení účelové komunikace, polní cesty F161 a A 162, je řešeno rámovým propustkem 2/1,50 m. 
Podél lužních porostů Záhořského potoka jsou instalovány bariéry proti vniku obojživelníků.  

V km 61,0 je situován objekt A355 Přeložka Labského přivaděče ČEZ. Řešen je mostem s šikmým křížením na 
dálnici. Povrch pod mostem je ponechán hliněný.  

Oplocení podél druhého úseku je realizováno v celém rozsahu. 

 

 

 

Obr. 9 a 10: Křížení polní cesty F161 v km 59,9 
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Obr. 11: Lužní les u Záhořského potoka Obr. 12: Přemostění Záhořského potoka 

  

Obr. 13: Úprava Záhořského potoka Obr. 14: Skládka zeminy nad Záhořským potokem 

  

Obr. 15: Konec úpravy Záhořského potoka cca v km 
61,05 

Obr. 16: Mostní objekt pro převedení Labského 
přivaděče 

  

 

 

Třetí a poslední díl úseku hlavní trasy obsaženého ve Stavbě 4 začíná v km 62,300 poblíž obce Habrovany a 
pokračuje v poměrně významném podélném klesání až k Řehlovicím. V km 62,85 stavba kříží nízkým mostním 
objektem Žimský potok.  

Konec posledního dílu úseku dálnice zahrnutého do Stavby 4 v km 64.690 koresponduje s KÚ celé stavby „D8 0805 
Lovosice – Řehlovice“ a navazuje na již vybudovaný a zprovozněný úsek D8 0806 Řehlovice – Trmice, na který se 
napojuje pravotočivým obloukem o R=825m.  
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Před koncem Stavby 4 v km 64,300 je zároveň navržena rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka dálnice D8 0805 a 
silnice I/63 a II/258 (SO A113 MÚK Řehlovice). 

V rozhraní staveb 0805 a 0806 je umístěna MÚK Stadice, která doplňuje MÚK Řehlovice o chybějící sjezd na silnici 
II/258 ve směru z Ústí nad Labem (D8) do Teplic (I/63). 

Oplocení podél třetího úseku je realizováno v celém rozsahu. 

Obr. 17: Křížení silnice III/25829 v km 62,8 Obr. 18: Nízký most na Žimském potoce 

 
 

Obr. 19: Pohled na stavbu v km 63,0 (zářez). 
V popředí zbytky sadu a porosty Řehlovického 
potoka 

Obr. 20: Vegetační výsadby v km 63,5 

  

Obr. 21: Pohled na MÚK Řehlovice v km 63,9 
Obr. 22: Přemostění Radejčínského potoka ve 
Stadicích (konec stavby 0805 a začátek stavby 0806) 
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Mezi SO hodnocené v této dokumentaci EIA jsou také dva sdělovací objekty (A454 a A456), které se nacházejí 
mimo zde uvedený prostorový celek.  

SO A454 Přeložka tel. kabelu u stávající I/8 u Bílinky (km 52,0)  

Projekt řeší přeložku 2 metalických kabelů a 2 optických trubek v majetku společnosti Telefónica O2, a.s. 
dotčených výstavbou dálnice D8 Lovosice – Řehlovice v úseku napojení větve C5 MUK Bílinka na stávající silnici 
II/608 a dále řeší prodloužení kabelové rezervy stávajícího kabelu směrem k Opárnu. Trasa přeložky kabelu je 
vedena okrajem pole podél silnice II/820, následně je převedena do chráničky v mostní konstrukci a krajnicí po 
pravé straně ve směru staničení překládané silnice III/00820. Vlivy objektu na životní prostředí jsou nevýznamné 
až nulové, proto není v hodnocení (až na výjimky) uváděn. 

SO A456 Přeložka nadzemního tel. vedení (km 57,830) 

Přemístění sloupu nadzemního vedení mimo mostní pilíře budované v rámci SO 210 Dálniční estakáda Prackovice. 
Nadzemní vedení bude sloužit dočasně po dobu výstavby dálnice. Vlivy objektu na životní prostředí jsou 
nevýznamné až nulové, proto není v hodnocení uváděn. 

 

Trasa Stavby 4 se vyhýbá zastavěným územím s výjimkou okrajových částí obcí Řehlovice a Stadice před koncem 
úseku D8 0805. Stávající terén v oblasti Stavby 4 je dosti členitý a poměrně významně sklonitý ve směru staničení 
dálnice, nadmořská výška v rozsahu Stavby 4 se pohybuje (v ose hlavní trasy) mezi 369 m n.m. a 171 m n.m. 

Pozemky, na nichž se Stavba 4 nachází, náleží z velké části ŘSD ČR (byly vykoupeny nebo jsou uzavřeny nájemní 
smlouvy) a jsou klasifikovány převážně jako ostatní plocha. Pozemky lemující koridor dálnice mimo její trvalý 
zábor jsou ve většině pozemky zemědělskými. 

Parcely v rámci trvalého záboru Stavby 4 byly před jejich vykoupením a vynětím ze ZPF převážně na orné půdě, do 
lesních porostů Stavba 4 zasáhla jen minimálně. 

V rámci stavby bylo nutné provést demoliční práce v rámci přeložek stávajících silnic, elektro a sdělovacích 
objektů. Došlo také k rozšíření dvou mostních objektů v prostoru MÚK Řehlovice. Budovy v rámci stavby 
demolovány nebyly. 

V rámci provozu komunikace je nutné reagovat na již probíhající změny klimatu, zejména tedy na častější 
extrémní výkyvy počasí jako silné bouřky doprovázené přívalovými dešti a vichřicemi, vlny horka, vlny mrazů a 
přívaly sněhu. Častější a intenzivnější srážkové úhrny (dešťové i sněhové) budou ovlivňovat silniční dopravu 
zejména sníženou viditelností a kluzkou vozovkou. Frekventovanější výskyt extrémních projevů počasí bude 
způsobovat častější nesjízdnost komunikace v důsledku jejího zaplavení nebo i fyzického poškození. 

V projektu byla potřeba zvýšení retenční schopnosti krajiny zohledněna především v rámci výsadby doprovodné 
vegetace s vhodnou skladbou křovin a dřevin. V rámci stavby byly také zbudovány retenční nádrže (SO A344 v km 
62,75 a SO A345 v km 64,32), využívané na snížení kulminačních odtoků, které budou ve svém blízkém okolí 
zlepšovat místní mikroklima výparem. Vhodně je řešen i odvod vody ze svahů tělesa komunikací buď přímo do 
terénu, nebo prostřednictvím otevřených příkopů.  

Posuzovaná stavba prochází zejména agrárně lesní krajinou. Tyto řízené ekosystémy využívané k zemědělské 
činnosti představují ekosystém pro aktivní vázání uhlíku a snížení emisí. V rámci projektu byla realizována výsadba 
doprovodné vegetace, což bude mít naopak pozitivní výsledek, jelikož stromy a keře představují vhodnější biotopy 
pro širší spektrum živočišných i rostlinných druhů než zemědělské plodiny. Přispívá tedy ke zvýšení biologické 
rozmanitosti a ke snižování emisí oxidu uhlíku. Doprovodná vegetace kolem silnice působí také jako protihluková 
clona, větrolam a zásněžka. 

Hodnocená stavba nespadá do režimu Integrované prevence a omezování znečištění IPPC. 

 

• stav výhledový 

Uváděný výběrově u dlouhodobě působících vlivů z provozu, jejichž intenzita se může v čase měnit (typicky hluk, 
znečištění ovzduší, funkce vegetačních úprav atd.). 
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B.I.7  Termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 

Stavba byla realizována v tomto termínu: 

– zahájení: 24. července 2012 
– zprovoznění:  17. prosince 2016 (povoleno předčasné užívání stavby) 
– kolaudace:  prosinec 2020 (předpoklad) 

 

Realizace stavby 

Stavba 0805 byla realizována postupně, konkrétně v pořadí stavební část C, část D, část E, část B, část A a část F. S 
realizací samotného díla stavby 0805 se započalo v roce 2007, a to konkrétně u části C – most Oparno 
(18.10.2007), části D – most Dobkovičky (20.11.2007), poté následovala v roce 2008 část E – tunel Prackovice 
(20.03.2008). Z tohoto také vyplývá fakt, že zrušené územní rozhodnutí se dotklo primárně a v podstatě výlučně 
stavebních objektů stavební části A a F. 

V zimě 2008/2009 proběhla skrývka zeminy a odstranění dřevin v některých místech zde hodnocené stavby. 
Zahájení stavebních prací na části F – tunel Radečín je datováno na 1.7.2009, kdy započaly sanace v prostoru 
portálů. Samotné práce na severním portálu tunelu započaly v listopadu 2009, práce na jižním portálu pak v 
březnu 2010. V březnu 2010 též započaly práce na hlavní trase části A v úseku od km 60,46 až po konec stavby v 
km 64,69, byly však pozastaveny po zrušení územního rozhodnutí v červenci 2010.  

Kácení dřevin v lesních i nelesních porostech probíhalo až na přelomu let 2011 a 2012 po vydání spojeného ÚR a 
SP, do té doby stavební práce probíhaly zejména v polích mimo biologicky cenné lokality. Realizace SO 
hodnocených v EIA byla započata dne 24.7.2012 (oficiální datum zahájení stavby). Práce na mostech přes křížené 
vodní toky, včetně úpravy koryt těchto toků, byly zahájeny v letech 2012 a 2013.  

Stavba 0805, včetně úseku hodnoceného v této dokumentaci EIA, je zprovozněná od 17. prosince 2016. Na 
částech A + F bylo povoleno předčasné užívání stavby (stanovisko AOPK ze dne 9.12.2016, č.j. SR/2588/UL/2016-
20 a 21). Po uvedení do provozu probíhaly dokončovací práce mimo hlavní trasu (nadjezdy, polní cesty, apod.). 
Ještě v první polovině roku 2019 byla dokončována instalace oplocení a vegetační úpravy. 

Provoz dálnice je plánován na neomezenou dobu. 

 

 

 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 
– Ústecký kraj 
– Obce Prackovice nad Labem, Žim, Habrovany, Řehlovice, Velemín (1 sdělovací objekt SO A 454 u MÚK 

Bílinka) 
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Obrázek 23: Umístění záměru v území ve vztahu k územně samosprávným celkům (obcím). Červeně – části 
hodnocené v EIA. 

 
ortofoto © ČÚZK 

 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA 

      Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0798  28

B.I.9   Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9A odst. 3 a správních 
orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

 

- stavební povolení, Krajský úřad Ústeckého kraje – Stavební úřad 
 

0 

B.II  Údaje o vstupech 
Tato kapitola je v případě dokumentace EIA zpracovávané pro již realizovanou stavbu specifická tím, že všechny 
nároky na vstupy byly již během realizace provedeny, využity (konzumovány). Cílem tedy bylo uvádět zde v co 
největší míře konkrétní reálné údaje. 

 

B.II.1 Půda 

B.II.1.1 Zábor stavby 

Rozsah záboru byl převzat ze záborového elaborátu – aktualizace březen 2014 (Pragoprojekt a.s.). V tomto období 
již probíhala výstavba záměru. V rámci aktualizace byly do záborového elaborátu (ZE) zapracovány všechny 
dodatky a změny z průběhu stavby. Dále byly aktualizovány údaje stavu KN. Realizace dle ZE tedy proběhla 
v plném rozsahu. 

Celkový zábor posuzovaného záměru byl spočítán na 586 112 m2 (z toho trvalý zábor ve výši 41,78 ha a dočasný 
zábor ve výši 16,8 ha). Největší část záboru tvoří orná půda - ve výši 434 250 m2, tj. cca 74,1 % (z toho 303 388 m2 
je zábor trvalý). Důvodem je realizace záměru v nové stopě. Z hlediska tříd ochrany se jedná o půdy méně 
produkční (převažuje 3. a 4. třída ochrany).  

Poměrně vysoký zábor ostatní plochy (89 002 m2) je dán zejména napojením na navazující silniční síť v prostoru 
MÚK Řehlovice a s tím spojená přestavba stávajících komunikací (D8, 0806, sil. I/63). 

Výstavbou byly zasaženy také trvalé travní porosty (33 987 m2), lesní pozemky (11 534 m2), vyskytující se 
především v místě křížení vodních toků a sady (1 399 m2). Spolu se zásahy do vodních toků (2 040 m2) se jedná o 
nejcennější pozemky z hlediska ochrany přírody. 

Podrobné tabulky týkající se záboru po jednotlivých katastrálních územích jsou uvedeny níže. 

Tabulka 1: Rozsah záboru stavby dle katastrálních území (m2)  

katastrální území trvalý zábor dočasný zábor nad 1 rok dočasný zábor do 1 roku 

Prackovice nad Labem 
(část F) 

21 957 14 586 0 

Dubice nad Labem (část 
F) 

6454 32 608 
1 905 

Radejčín (části A+F) 97 933 51 859 2 120 

Žim (část A) 21 915 13 179 749 

Habrovany u Řehlovic 
(část A) 

24 630 0 68 

Řehlovice (část A) 149 138 29 228 3070 

Stadice (část A) 95 758 10 193 6 126 

Oparno (SO A454) 0 0 1355 
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Boreč u Lovosic (SO 
A454) 

0 0 
1281 

celkem druhy záborů 417 785 151 653 16 674 

celkem stavba 586 112 

 

Jak již bylo uvedeno výše, hodnocený záměr se vyznačuje rozsáhlým záborem zemědělských pozemků (ZPF  - tedy 
parcel orné půdy, trvalých travních porostů a sadů) – 47,9 ha (81,7 %). ZPF je chráněn zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb.). Pozemků určených k plnění funkcí lesa (zákon o lesích č.289/1995 
Sb., § 3 odst.1a) – PUPFL je poměrně málo (1,3 ha, tj. 2,2 % z celkového záboru stavby), jednalo se však o kvalitní 
porosty především lužního charakteru. Dle členění lesních porostů na kategorie (viz kap. C.2.3) byly trvalým 
záborem dotčeny lesy hospodářské. V prostoru Uhelné strouhy na k.ú. Prackovice nad Labem pak lesy zvláštního 
určení (32e Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou) – 
http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylhpovyst.html, citováno dne 2.5.2019. 

 

Tabulka 2: Rozsah záboru ZPF a PUPFL dle katastrálních území (m2) 

katastrální území 
ZPF PUPFL 

trvalý zábor dočasný zábor trvalý zábor dočasný zábor 

Prackovice nad Labem (část F) 13 120 13 956 5 856 0 

Dubice nad Labem (část F) 3 482 29 287 0 1 363 

Radejčín (části A+F) 82 144 49016 5475 0 

Žim (část A) 19 466 9250 0 0 

Habrovany u Řehlovic (část A) 24 376 68 187 0 

Řehlovice (část A) 143 239 28 175 0 0 

Stadice (část A) 52 857 8 129 16 0 

Oparno (SO A454) 0 1355 0 0 

Boreč u Lovosic (SO A454) 0 1281 0 0 

celkem 
338 684 140 517 11 534 1363 

479 201 12 897 

 

 

Navracení pozemků dočasně vyňatých ze ZPF v současnosti probíhá. Navrácen byl pouze jeden pozemek, na 
ostatních probíhá biologická rekultivace. 
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Tabulka 3:  Rozsah záboru stavby dle druhu pozemku (m2) 
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B.II.1.2 Bilance zemních prací  

Posuzovaný záměr se svým rozsahem řadí k náročnějším. Část záměru se nachází na vyšších násypech (km 59,6 – 
60,5, km 61,0, km 62,5 – 62,8), část ve významném zářezu (pražský portál tunelu Radejčín, zářez v km 63,0 – 63,7). 
Množství výkopového materiálu vzniklo při realizaci tunelu Radejčín.  

 

Celková bilance zemin a ornice v rámci záměru (části A+F): 

Zemina 

– přebytek zeminy    618 786 m3 
– nedostatek zeminy    384 921 m3 
– bilance přebytku a nedostatku zeminy  618 786 - 384 921 = 233 865 m3, odvoz na deponii mimo 

stavbu 
– odvoz na skládku (nevhodná zemina)  109 198 m3 
– dovoz nakupovaného materiálu  82 333 m3 

Před vlastní realizací byl zpracován Podrobný geotechnický průzkum, na základě jehož výsledků byla zvážena 
využitelnost jednotlivých typů zemin a hornin při stavbě tělesa (Podrobný geotechnický průzkum pro dálnici D8, 
stavba D0805, PÚDIS a.s., 10/1997). V letech 1998, 2001, 2004 a 2005 následovaly další podrobné (2. etapa) nebo 
doplňující GTP. 

Vhodnost materiálu z odvalu lomu Prackovice byla prověřena studií Geotechnické posouzení vhodnosti materiálu 
z odvalu lomu Prackovice (PUDIS a.s., 02/2004). Materiál byl vyhodnocen jako velmi dobrý z hlediska využití do 
těles dálničních násypů, zásypů atp. Materiál byl využit. 

Materiály vytěžené v zářezech byly z části použitelné do násypů a z části bylo nutné jejich zlepšení pojivem. 
Zlepšení bylo v rozsahu 30 % z ukládaného množství. Materiál bylo nutné těžit a ukládat za vhodných klimatických 
podmínek, za stálého dozoru geotechnického dohledu a dle platných technických norem a předpisů. 

Vytěžená nevhodná zemina z výkopu se nesmí použít do násypových těles komunikací, ani dorovnání terénu pod 
budoucími komunikacemi. Její použití je možné při dosypávkách terénu od hranice objektu k hranicím trvalého 
záboru, v okách křižovatek, jako dočasný přísyp příkopů apod. O uložení bude investor požadovat při kolaudačním 
řízení příslušné doklady. 

 

Ornice 

Na ploše trvalého záboru bylo provedeno oddrnování a odhumusování existujících obhospodařovaných ploch (SO 
A814, F814). Sejmutá ornice a drn byly uloženy na dočasných skládkách v blízkosti stavby (vyčleněné plochy 
mezideponií).  

– bilance ornice - přebývá   74 041 m3 

Sejmutá ornice byla v požadovaném množství deponována na plochách skládek na staveništi, přebytečná ornice 
byla odvážena dle dispozic referátů životního prostředí. V souladu s plněním části podmínek souhlasu MŽP ČR ze 
dne 31.5.2001 k odnětí půdy (č.j. OEK/1375/01) byla přebytečná ornice ze stavby rozvážena na žádost 
jednotlivých vlastníků na konkrétní pozemky v okolí stavby za účelem zlepšení půdních vlastností těchto pozemků. 

 

B.II.2 Voda 
Posuzovaná dopravní stavba neznamená v období výstavby ani provozu významnější zatížení životního prostředí 
odběrem vody.  

 

Období výstavby 

V období výstavby se jednalo prakticky výhradně o vodu pro sociální část zařízení staveniště a o vodu pro stavební 
technologie. 
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Zajištění vody po dobu výstavby bylo dle řešení navrženého v ZOV uskutečněno napojením na veřejné sítě 
v obvodu stavby prostřednictvím dočasných přípojek.  

Konkrétně napojením plochy AP26 v km 63,8 – 64,0 na překládaný vodovod DN 200 v km 63,625 - SO A356 
v případě části A. V případě části F bylo v ZOV doporučeno vybudování přívodního vodovodu z Radejčína 
v předstihu, případně realizování studen.  

Pro technologické činnosti byl odhad spotřeby vody 2-3 cisterny denně. Pro provádění byla navržena technologie 
s „uzavřeným bentonitovým hospodářstvím“, t.j. znovujímání použité bentonitové směsi a po přečištění a 
doplnění její opětovné použití. 

 

Období provozu 

Vlastní provoz na dálnici nemá žádné nároky na zásobování vodou, kromě objektů tunelu F602.05 (provozně 
technický objekt), F602.16 a F602.17. 

Realizací tunelu Radejčín vznikl požadavek na novou požární nádrž (SO F602.16) umístěnou vedle levého tubusu 
ústeckého portálu tunelu v km 59,4. Nádrž tvoří stálou zásobu požární vody objemu 288 m3 a provozní objem cca 
20 m3, zajišťující vodu pro mytí tunelů. Do nádrže jsou zaústěny dva výtlačné řady dopravující vodu do objektu z 
armaturní komory na Žernoseckém přivaděči. Výtlačný řad DN80 doplňuje provozní vodu v nádrži, nezavodněné 
požární potrubí DN200 slouží pro dopravu požární vody v době, kdy již dochází k vyčerpání stálé zásoby požární 
vody. Výtlačné řady jsou řešeny v SO F 602.17 - Zásobování požární nádrže vodou. Potřebný výkon mobilní požární 
techniky je dán parametry: 54.0 l/s, výtlak minimálně 55.0 m v. sl. Množství vody dodávané do rozvodu Qp = 40 
l/s. 

Zásobování vodou provozně technického objektu (PTO) je řešeno v rámci SO F602.16. Vodovodní přípojka pro PTO 
je napojena na rozvod požární vody z požární nádrže SO F602.16. Pro čerpání vody do prostoru WC je navržena 
domácí vodárna 24/7 litrů, 230 V, 0.66 kW.  

Výpočet spotřeby vody, počet osob: 2 (60 l/zaměstnance za den) 

Průměrná denní spotřeba vody: 2 x 60 = 120 l/den 

Průměrná roční spotřeba vody = 43 m3/rok 

V objektu je navržena pouze užitková voda. Zařizovací předměty: umyvadlo a WC.  

 

Součástí hodnoceného záměru není Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD), se zásobováním vodou pro činnosti 
provozované v rámci SSÚD tedy nebylo počítáno (pitná voda pro pracovníky, voda pro provoz zařízení mycí 
stanice SSÚD). 

 

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje 
Období výstavby 

Při stavbě vznikly nároky na suroviny, odpovídající charakteru stavby.  

V případě pozemní komunikace se obecně jedná zejména o: 

– násypový materiál zemního tělesa – I když v celkové bilanci stavba vykazuje stavba přebytek zeminy 
z výkopů a hloubení tunelu, bylo nutné dokoupit materiál v objemu cca 82 333 m3. 

– štěrkopísky, především pro konstrukční vrstvy vozovek – řešeno dovozem z lokálních pískoven 
– drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi  
– materiál pro kryty vozovek – ropné asfalty a modifikační přísady, portlandský a speciální silniční cement 
– ocel – především pro betonářskou výztuž a bezpečnostní zařízení (zábradlí a svodidla) 
– pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku 
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Období provozu 

Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro mechanizmy údržby 
komunikace v předpokládaném množství cca 3 tuny pro jeden stroj za rok. 

Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál zimní údržby, tj. chlorid sodný v množství cca 1 kg 
na metr čtvereční vozovky a drcené kamenivo v množství cca 10x větším.  

 

B.II.4   Energetické zdroje 

B.II.4.1 Elektrická energie 

Období výstavby 

Během výstavby byly dle ZOV na elektrickou síť napojeny plochy zařízení staveniště AP22, AP23 (napojení na 
překládané venkovní vedení VN 35 kV - Žim SO A417), AP26 (napojení na překládané venkovní vedení VN 35 kV - 
Řehlovice, předpokládaný odběr z provizorní trafostanice 630 kVA).  

Provizorní trafostanice byla navržena na ploše FP17.1. 

Elektrická energie pro potřeby zaměstnanců byla dle ZOV dostupná v rámci buňkovišť  na plochách FP17, FP19 a 
AP26. 

V prostoru staveniště (po obvodu a v prostoru staveniště) bylo vybudováno staveništní venkovní osvětlení.  

V místech, kde není možné napojení, použil zhotovitel diesel agregátů. 

Období provozu 

Významná spotřeba energie vzniká v provozních souborech tunelu Radejčín, méně významná při napájení 
komponentů SOS - DIS systému (cca 12 kW) a napájení ovládání závor a vrat. 

Rozvodné soustavy tunelu Radejčín jsou zásadně děleny na 3 typy: 

A - Soustava nezálohovaná 

B - Soustava zálohovaná s výpadkem 

C - Soustava zálohovaná bez výpadku 

Zdrojem soustavy A jsou transformátory napájené z přívodních linek 22 kV ČEZ. Zdrojem soustavy B je stabilní 
náhradní zdroj el. energie (dieselagregát). Zdrojem soustavy C je UPS. Dimenzování trafostanice 1000 kVA, příkon 
DA 880 kVA, příkon UPS 200 kVA. 

B.II.4.2 Plyn 

Období výstavby a provozu 

Zemní plyn nebyl během výstavby ani provozu využíván. 

 

B.II.5   Biologická rozmanitost 
Umístění dálničních staveb do volné krajiny obecně vyvolává snížení biologické rozmanitosti území. I když mohou 
lokálně vzniknout nové, v území nezvyklé biotopy, celkově se vždy jedná o snížení druhové rozmanitosti i 
početnosti zvláště chráněných druhů ve prospěch druhů běžných až ruderálních (případně invazních). 

Realizace stavby si vyžádala zásahy do lokálních center biodiverzity v dotčeném území. Stavba je vedena 
dotčeným územím poměrně citlivě a vyhýbá se v maximální míře cennějším územím z hlediska ochrany přírody, 
přesto s sebou nese řadu negativních faktorů snižujících biodiverzitu v území. 

Tyto obecné vlivy (zejména zábor a znehodnocení biotopů, ruderalizace území a šíření nepůvodních druhů, 
fragmentace území, přerušení migračních tras, rušení hlukem, světly a pohybem osob, znečištění území, ovlivnění 
vodního režimu v území nárůstem zpevněných ploch, zásahy do toků, odvod vody z území), které generuje 
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výstavba většiny standardně technicky řešených komunikací dálničního typu, jsou v tomto konkrétním případě 
ještě umocněny umístěním stavby v přírodně celostátně významném území CHKO České středohoří. 

Konkrétní podíly a rozlohy zasažených typů ploch jsou uvedeny v kapitole B.II.1 Nároky na půdu.  Zdaleka nejvíce 
jsou přímo zasaženy plochy orné půdy, které jsou vhledem k intenzivnímu typu hospodaření také nejméně cenné 
z hlediska biodiverzity (spolu se zpevněnými plochami). Stavbou byl však také zasažen lesní porost, vodní toky, 
trvalé travní porosty a sady, které již patří k typům ploch z hlediska biodiverzity významným. 

Konkrétně se jedná o tyto lokality: 

Údolí Uhelné strouhy mezi Prackovickým a Radejčínským tunelem 

– došlo k vykácení lesního porostu a křížení toku Uhelná strouha v prostoru estakády v km 58,6 
– křížení toku provedeno velmi citlivě, tok zůstal nezpevněný 
– kácení lesa proběhlo v minimální možné míře (les byl ponechán i v těsné blízkosti estakády (viz foto v kap. 

B.I.6) 

Bezejmenný vrch s rozhlednou Radejčín 

– při výstavbě pražského portálu Radejčínského tunelu bylo nutné vykácet lesní porosty 
– byly zasaženy také travní a křovinné biotopy (prostor skládky zeminy) 
– šlo o dočasný vliv 
– v roce 2019 již rekultivováno, čelo portálu s betonovou výztuhou bylo pokryto silnou vrstvou zeminy a 

osázeno 

Křížení Záhořského potoka 

– nutné rozsáhlé kácení lesního porostu podél toku (jasanovo-olšový luh) 
– úprava Záhořského potoka A312 je provedena v délce 355 m, včetně obtoků v délce 150 m 
– opevnění dna a části břehů je řešeno pohozem lomovým kamenivem, stabilita koryta je zajištěna příčnými 

prahy 
– podmostí dálničního mostu (délka přemostění 45 m) je ponecháno hliněné, kromě dláždění okolo opěr 

Křížení Žimského potoka 

– nutné kácení lesního porostu podél toku a změna biotopů 
– úprava Žimského potoka A313 je provedena v délce 76 m, včetně stabilizačních prahů v toku 
– opevnění dna, břehů a podmostí je řešeno pohozem lomovým kamenivem 

 

B.II.6   Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

B.II.6.1  Nároky na dopravní infrastrukturu 

Z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu byly plněny požadavky a návrhy uvedené v ZOV (stupeň DSP). 

Pro příjezdy na staveniště byla využívána stávající silniční síť, vjezdy byly upraveny - sjezd ze stávajících 
komunikací na plochy staveniště byl proveden ze silničních panelů v dostatečné délce z důvodu oklepu a bylo 
zabezpečeno, aby vozidla vyjížděla čistá a nebyla přeplňována. 

V rámci stavebních objektů byly navrženy rekonstrukce komunikací před zahájením a po dokončení stavby. 

 

V případě částí A a F byla plněna tato dopravní opatření uvedená v ZOV. 

Část A 

– Křížení komunikace Žim - Radejčín III/25830 - provoz zachován, po dokončení objektu A128 a A227 doprava 
převedena na novou trasu. 

– Křížení silnice III/25829 - doprava zachována do dokončení SO A129 a SO A 215 
– Provoz na silnici III/25828 – provoz zachován do dokončení SO A130 a SO A229, kdy byl převeden na novou 

trasu 
– Silnice III/2832 - provoz zachován do termínu dokončení a zprovoznění SO A131 
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– Prostor celé křižovatky SO 113 - MÚK Řehlovice je podmíněn zprovozněním SO A131 a větve R10 objektu 
A113. 

Při realizaci objektů A251 a A252 (rozšíření stávajících mostů) vyvstala potřeba dílčích lokálních omezení. 

Část F 

– Před zahájením zemních prací tunelu SO 602 bylo nutné v předstihu realizovat provizorní příjezdovou 
komunikaci s provizorním sjezdem ze silnice III/25834 po SO 126 v km 59,3.  

– K ploše zařízení staveniště P17 bylo nutné vybudovat provizorní staveništní komunikaci. Konstrukce - 
provizorní panelová vozovka.  

– V rámci přípravných prací a vytvoření pracovního prostoru před pražským portálem tunelu Radejčín bylo 
nutno po zahájení stavby vybudovat opěru mostu. 

– Pro vjezd k pražskému portálu bylo nutno v předstihu nasypat a řádně zhutnit těleso SO 166. 

 

B.II.6.2 Organizace výstavby 

Postup stavby, návaznosti, zahajování a dokončování jednotlivých stavebních objektů jsou uvedeny v 
harmonogramu, který je zpracován metodou Microsoft - Project ve vyjádření Gantt – Chart a byl přílohou E.2 DSP 
hodnoceného záměru. 

Stavba dálnice D8 stavba 0805 (zbývající část) je rozdělena na samostatné části A a F. Tyto samostatné části 
stavby mají vymezený svůj obvod staveniště a plochy pro zařízení staveniště, skládky a zajištění přístupových tras.  

označení 
plochy 

Km 
stavby 

plocha 
(m2) 

umístění přístup 

FP17.1 58,75 2 850 
v trase stavby, pražský portál 
tunelu Radejčín 

dobudováním polní cesty v rámci SO F166 

FP17 58,9 3 480  vlevo od trasy stavby 
dobudováním polní cesty v rámci SO F166, 
provizorní panelovou vozovkou s napojením 
na silnici III/25834 

FP18 59,5 17 150 
vlevo od ústeckého portálu 
tunelu Radejčín 

po silnici III/25834 a III/25832 

FP19 59,5 30 930 
vlevo od ústeckého portálu 
tunelu Radejčín 

po silnici III/25834 a po přeložce silnice 
III/25832 

AP22 60,95 12 620 
vlevo od tělesa D8, vpravo 
od přeložky silnice III/25830 

po silnici III/25830 

AP23.1 61,8 3 980 
mezi levým okrajem tělesa 
D8 a přeložkou polní cesty 

původní polní cestou a posléze její přeložkou 

AP23.2 61,8 4 670 
mezi pravým okrajem tělesa 
D8 a původní polní cestou 

původní polní cestou a posléze její přeložkou 

AP24 62,8 3 035 
mezi levým okrajem tělesa 
D8 a přeložkou silnice 
III/25829 

po silnici III/25829 

AP25 63,5 2 870 
mezi levým okrajem tělesa 
D8 a přeložkou silnice 
III/25828 

po silnici III/25828 

AP26 63,9 22 260 
MÚK Řehlovice – mezi 
větvemi R3, R11 a R6 

ze silnice III/25832 
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označení 
plochy 

Km 
stavby 

plocha 
(m2) 

umístění přístup 

AP27 64,1 6 575 
MÚK Řehlovice – mezi 
větvemi R2, R3 

ze silnice III/25832 

AP28 64,2 6 550 
MÚK Řehlovice – mezi 
větvemi R1 a R2 

ze silnice III/25832 

AP29 64,2 5 580 
MÚK Řehlovice – mezi silnicí 
III/25832 a větví R4 

ze silnice III/25832 

 

 

Obr. 24: Pohled na plochy zařízení staveniště FP17, FP17.1 a přístupové komunikace, 05/2016 (zdroj: mapy.cz) 

 

FP17.1 
FP17 

F166 

Provizorní 
panelová vozovka III/25834 
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Obr. 25: Pohled na plochy zařízení staveniště FP18 a FP19 a přístupové komunikace, 05/2016 (zdroj: mapy.cz) 

 
 

Obr. 26: Pohled na plochu zařízení staveniště AP22 u Záhořského potoka a skládku zeminy, 05/2016 (zdroj: 
mapy.cz). Během května 2019 byla skládka zeminy zlikvidována dle schváleného plánu rekultivací. 
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Obr. 27: Pohled na plochy zařízení staveniště AP23.1 a 23.2, 05/2016 (zdroj: mapy.cz) 

 
Obr. 28: Pohled na plochu zařízení staveniště AP24, 05/2016 (zdroj: mapy.cz) 

  
 

AP23.1 

AP23.2 

Přeložka polní cesty 

AP24 

Přeložka III/25829 

Původní III/25829 

původní polní cesta 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA 

      Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0798  39

Obr. 29: Pohled na plochu zařízení staveniště AP25, 05/2016 (zdroj: mapy.cz) 
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Obr. 30: Pohled na plochy zařízení staveniště AP26, 27, 28 a 29, 05/2016 (zdroj: mapy.cz)
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Pro každou část byl zpracován samostatný detailní harmonogram tak, aby byly zajištěny mezi jednotlivými částmi 
časové vazby dané technickými a technologickými podmínkami realizace. Dále byly uvedeny i zimní technologické 
přestávky, které podmiňují, respektive omezují plnění některých stavebních činností ve smyslu TKP. Doby 
realizace jednotlivých stavebních činností zohledňují jak zimní technologickou přestávku, tak klimatická omezení 
dané lokality.  

Při splnění výše uvedených podmínek a časových termínů bylo možno stavbu realizovat v jednom termínu 
zprovoznění (prosinec 2016). 

 

Postup výstavby: 

– Vzhledem k tomu, že trasa dálnice se nachází v CHKO, nezabírala se okolní plocha pro manipulační pruh 
podél hlavní trasy, pouze u přeložek a vedení inženýrských sítí bylo povoleno využít manipulační prostor. 

– Příprava ploch zařízení staveniště, skládek a dočasného záboru, vymýcení zeleně, rekonstrukce stávajících 
komunikací před zahájením stavby, přeložky inženýrských sítí převážně v termínu zahájení stavby, eventuálně 
v návaznosti na výstavbu hlavních stavebních objektů. 

– Pro rozvinutí hlavních stavebních prací objektu trasy dálnice byly v první fázi výstavby realizovány přeložky 
komunikací křižující trasu dálnice, včetně nových mostních objektů. Důvodem byla možnost rozvinout 
stavební práce s minimem dopadů na veřejnou dopravu. Totéž se týká polních a lesních cest. 

– Současně byly rozvinuty zemní práce na hlavní trase. Po jejich dokončení i v úsecích menších než je základní 
rozdělení na stavební úseky, byly realizovány konstrukční vrstvy vozovek a tyto byly používány pro přesun 
materiálu v trase dálnice. 

– V průběhu dokončování zemních prací byly realizovány objekty kanalizací s retenčními a sedimentačními 
nádržemi, dále v této fázi výstavby byla provedena definitivní úprava svahů tělesa, provedeno oplocení a 
zahájena realizace vegetačních úprav. 

– Průběžně s dokončováním konstrukčních vrstev mimo obrus bylo realizováno dosypání krajnic a středního 
pásu, osazení svodidel a vybudování základových patek pro svislé dopravní značení. Po osazení svodidel ve 
středním pásu byla realizována vedení dálničních systémů SOS, DIS a METEO. 

– Na závěr prací byly kontinuálně realizovány obrusné vrstvy a posléze provedeno vodorovné a dokončeno 
svislé dopravní značení a osazení hlásek. 

– Plochy staveniště pro tuto část stavby, umístěné na dočasných záborech, jsou likvidovány před dokončením 
stavby tak, aby bylo možno dokončit stavbu včetně vegetačních úprav a rekultivací 

– Tímto postupem bylo završeno dokončení dálnice a dle harmonogramů části A, F byla stavba dokončena a 
zprovozněna jako celek v jednom termínu.  

– V současnosti se stavba nachází v předčasném užívání a je těsně před kolaudací. V roce 2019 byly 
dokončovány ještě některé ze stavebních objektů, jako např. vegetační úpravy, rekultivace, oplocení. Tyto 
činnosti byly dokončeny v červenci 2019. 

 

Nejsložitější z hlediska postupu prací a ponechání dopravy na stávajících komunikacích byl stavební objekt A113 
MÚK Řehlovice: 

Postup výstavby: 

1. etapa – nové propojení silnice III/25832 s Řehlovicemi, SO A131 a most SO A217 (nosné konstrukce) 

2. etapa – MÚK východní část křižovatky včetně napojení III/25832 a SO A218 a část mostu SO A 252 

(rozšíření na sil. I/63) 

3a. etapa – část hl. trasy km 64,4 – 64,55, větev R8, R9, R10, včetně část mostu SO A 252 (rozšíření 

na sil. I/63) 

3b. etapa – propojení II/258 s III/25814, levá polovina I/63 a pravá polovina D8 km 64,55 - KÚ 

4a. etapa – pravá polovina I/63, část D8 km 64,4 – 64,55 

4b. etapa – dokončení zbytku tj. levá polovina I/63 a D8 km 64,55 - KÚ 
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Z důvodu zabezpečení odvodnění zářezu větve R1, musela být v předstihu vybudována retenční nádrž SO A 345 
tak, aby bylo umožněno odvádění vody v průběhu výstavby. Po ukončení zemních prací byl objekt vyčištěn. 

 

 

B.II.6.3 Intenzity dopravy  

Pro potřeby Dokumentace EIA a jejich příloh (Hlukové a Rozptylové studie) zpracoval v dubnu 2019 AF-CITYPLAN 
s.r.o. (Ing. Marek Šída) studii intenzit dopravy (Expertní příloha č. 5).  

Dopravní model zahrnuje kompletní silniční dálnic a silnic I., II. a III. třídy a vybranou síť místních komunikací na 
území obcí v okolí posuzované stavby, přibližně v rozsahu mezi MÚK Bílinka a MÚK Řehlovice, včetně silnic I/8, 
I/30 a I/63.  

Intenzity dopravy jsou vyčísleny pro následující scénáře pro denní a noční dobu dle TP219: 

– rok 2017 – Aktivní varianta 
– rok 2018 – Aktivní varianta 
– rok 2019 – Aktivní varianta 
– rok 2027 – Aktivní varianta 
– rok 2037 – Aktivní varianta 

Výstupem z dopravního modelu jsou kartogramy intenzit, které zobrazují celodenní intenzity vozidel s dělením na 
lehká nákladní (do 3,5 t), těžká nákladní (nad 3,5 t) a osobní vozidla. 

Dopravní model je kalibrován na výsledky celostátního dopravního sčítání 2016 a údaje ze sčítačů na D8 (2017). V 
přepravní prognóze je zohledněn rozvoj komunikační sítě v území, výhledový růst vztahů mezi sídly vychází z TP 
225 (aktualizace 09/2018). 

Pro vytvoření dopravního modelu a výpočet zatížení pro posuzované varianty byl použit dopravněplánovací 
software PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe. Použit byl program pro modelování dopravní poptávky a 
zatěžování komunikační sítě VISUM® 17.01. 

Po výpočtu zatížení byly pro všechny varianty vytvořeny kartogramy intenzit, které zobrazují zatížení silniční sítě 
ve formátu [všechna vozidla / lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) / ostatní nákladní vozidla (nad 3,5 t)], a to v období 
za 24 hodin, denní období (6:00 – 22:00 hodin) a noční období (22:00 – 6:00 hodin). 

Rozsah modelované silniční sítě je patrný z následujícího obrázku (zmenšený kartogram). Všechny kartogramy 
s hodnotami intenzit dopravy jsou uvedeny v Expertní příloze 5, která je součástí této dokumentace. 

Jako podklad pro Rozptylovou a Hlukovou studii (a následné Hodnocení vlivů na zdraví) byly v souladu s celkovou 
koncepcí Dokumentace použity modely intenzit dopravy pro výhledový rok 2037 a pro aktuální stav v roce 2019. 
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Obrázek 31: Silniční úseky modelované v rámci studie intenzit dopravy. Součástí byly také silnice I., II. a III. 
třídy. Obrázek ilustruje pouze rozsah řešené silniční sítě. Konkrétní hodnoty intenzit dopravy jsou uvedeny 
v textu Dokumentace a její Expertní příloze č. 5 
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B.III  Údaje o výstupech 
Tím, že stavba byla již realizována, bylo možné přistoupit ke konkrétnější identifikaci výstupů do prostředí, které 
proběhly během výstavby. K tomuto účelu byly využity zejména zprávy biologického dozoru a konzultace 
s osobami účastnícími se výstavby. Zaznamenány jsou hlavně významnější události z hlediska výstupů, včetně 
případných havárií, které mohou mít přesah i do současnosti. 

Výstupy během provozu (tedy ty, které aktuálně probíhají) jsou doplněny výsledky realizovaných monitoringů, 
měření nebo modelů tak, aby byl předložen co nejkompletnější obraz současného stavu prostředí. 

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží  
Posuzovaný záměr svým charakterem dopravní stavby produkuje množství znečišťujících látek. 

 

B.III.1.1 Znečištění ovzduší  

Vliv pozemních komunikací na znečišťování ovzduší se liší v období výstavby a v období provozu, a to jak 
kvalitativně, tak kvantitativně. 

Období výstavby 

Po dobu výstavby bylo blízké okolí stavby znečišťováno jednak emisemi výfukových plynů ze stavebních strojů a 
nákladních automobilů a také vlastními zemními pracemi a provozem po nezpevněných komunikacích, které 
iniciují emisi prašných částic. 

Kvantifikace těchto emisí je obtížná, do značné míry spekulativní a významně závislá na aktuálních klimatických 
podmínkách a disciplíně při organizaci a provádění stavebních prací. 

Obecně lze ovšem formulovat následující předpoklady: 

– vzájemný poměr doby výstavby k následnému období běžného provozu je velmi malý, taktéž vzájemný poměr 
měrného množství emisí škodlivin obsažených ve výfukových plynech je velmi malý až zanedbatelný. Z toho 
plyne, že rozhodující pro posouzení vlivu stavby na znečišťování ovzduší emisemi z výfuků bude vždy období 
běžného provozu. 

– emise prachu, o kterých lze předpokládat, že budou naopak v době výstavby mnohonásobně vyšší, než v 
následném období běžného silničního provozu, je možno účinně snižovat technologickými a organizačními 
opatřeními, tj. kropením přepravovaných zemin, příp. tlakovým omýváním zpevněných povrchů vozovek atd. 

 

Z uvedených tezí pak vyplývají dva obecné požadavky na realizátora stavby (příslušnou prováděcí firmu): 

– maximální zkrácení vlastní doby výstavby. 

– přísné dodržování technologické kázně a podmínek realizace, stanovených dokumentací o hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí a následně v podmínkách příslušných stavebních povolení. 

Dodržování těchto zásad bylo během realizace kontrolováno technickým a ekologickým dozorem stavby. 

 

Období provozu 

Zdrojem emisí (výstupů) do volného ovzduší v okolí silničních komunikací, je především provoz motorových 
vozidel. Vlastní povrch komunikace je pak, jako každá zpevněná plocha, druhotným zdrojem prašnosti.  

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).  

Součástí dokumentace EIA je Rozptylová studie, zpracovaná Mgr. Davidem Kouřilem (Expertní příloha č. 2), která 
modeluje emise škodlivin ze stavby a jejich rozptyl do okolí. 
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Emise jednotlivých znečišťujících látek z provozu byly odvozeny v programu MEFA 13 (verze 1.0.6). Emise pro 
24 hodinové intenzity obsahuje Tabulka 5. Pro odvození emisí pro následný výpočet imisních příspěvků 
programem SYMOS97 byla použita tzv. fiktivní 24hodinová intenzita dopravy, tedy špičková hodina 
vynásobená 24. 

Pro stanovení emisí bylo použito v programu MEFA 13 přednastavené schéma dynamické skladby vozového parku 
kategorie „dálnice“, pro rok 2015. 

Z hlediska principu předběžné opatrnosti tak byla pro výpočet emisí a následný odhad imisí použita kombinace 
dvou více zatěžujících vstupních parametrů, tedy vyšší intenzity dopravy a dynamická skladba vozového parku 
odpovídající současnosti, bez přihlédnutí k obnově do roku 2037. 

Šířka komunikace byla zadávána dle skutečnosti, v rozsahu 6 m (křižovatkové větve) -22 m (dálnice). Rychlost 
dopravního proudu byla zadávána 60-130 km/h, plynulost 1 (volný tok), v souladu s TP 219. Výška vznosu vlečky 
byla stanovena 10 m (dálnice). Počet hodin v provozu Pd = 7.09, relativní roční využití maximálního výkonu α = 
0.30. 

| Tabulka 4: Přehled úseků zahrnutých do výpočtu 

| úsek silnice rok délka (m) vozidla za 24 hodin 

    osobní 
lehká 

nákladní 
těžká 

nákladní 
celkem 

1 D8 – od MÚK Řehlovice směr Lovosice 
2019 11 000 15 000 2 000 5 250 22 250 

2037 11 000 16 880 2 430 6 630 25 940 

2 D8 – od MÚK Řehlovice směr Ústí nad Labem 
2019 4 560 19 190 2 140 6 110 27 440 

2037 4 560 23 380 3 030 7 920 34 330 

3 I/63 – od MÚK Řehlovice směr Teplice 
2019 3 530 12 960 1 260 1 340 15 560 

2037 3 530 17 300 1 990 2 880 22 170 

4 křižovatkové větve MÚK Řehlovice 
2019 2 000     

2037 2 000     
 

 

| Tabulka 5a: Emise znečišťujících látek z posuzovaných silničních úseků v roce 2019 

úsek 

benzo[a]pyren benzen CO NO2 NOx PM10 PM2.5 

suma prům. suma prům. suma prům. suma prům. suma prům. suma prům. suma prům. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

1 1 132.70 3.22 0.71 0.0020 105.06 0.30 9.55 0.027 97.56 0.28 19.81 0.079 8.92 0.031 

2 517.32 3.55 0.33 0.0023 49.52 0.34 4.32 0.030 44.45 0.30 9.48 0.089 4.21 0.035 

3 192.69 1.71 0.16 0.0014 20.01 0.18 1.67 0.015 15.80 0.14 2.74 0.036 1.27 0.014 

4 78.97 1.24 0.04 0.0007 5.69 0.09 0.56 0.009 5.61 0.09 2.04 0.054 0.72 0.017 

suma 1 921.68  1.24  180.28  16.10  163.43  34.08  15.13  

| Tabulka 5b: Emise znečišťujících látek z posuzovaných silničních úseků v roce 2037  

úsek 

benzo[a]pyren benzen CO NO2 NOx PM10 PM2.5 

suma prům. suma prům. suma prům. suma prům. suma prům. suma prům. suma prům. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

1 1 359.52 3.86 0.47 0.0013 100.15 0.28 6.44 0.018 60.71 0.17 20.96 0.085 8.12 0.029 

2 640.25 4.39 0.23 0.0016 48.85 0.34 2.92 0.020 28.59 0.20 10.35 0.099 3.97 0.034 

3 313.22 2.77 0.14 0.0013 26.80 0.24 1.46 0.013 14.50 0.13 4.00 0.052 1.59 0.018 

4 99.97 1.57 0.03 0.0005 5.75 0.09 0.41 0.006 3.79 0.06 2.25 0.060 0.73 0.017 

suma 2 412.96  0.88  181.55  11.23  107.58  37.55  14.41  
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B.III.1.2 Znečištění vody 

V průběhu výstavby mohou být povrchové vody znečištěny vnosem kontaminantů do toků a do podzemních vod 
se pak mohou dostávat znečišťující látky z vod povrchových. Přímým zdrojem znečištění mohou být úkapy 
nebezpečných látek ze strojních mechanismů, případně unik závadných látek v případě havárie.  
V období vlastního provozu záměru se znečišťující látky mohou do povrchových vod dostávat prostřednictvím 
dešťových vod odváděných z vozovek komunikací. Obecně je třeba brát v úvahu možné zatížení recipientů 
ropnými látkami (otěry pneumatik, úniky olejů či pohonných hmot) a chloridy z posypových solí používaných při 
zimní údržbě.  

Stavba úseku dálnice D8 0805 prochází Chráněnou krajinnou oblastí České Středohoří. V ochranných podmínkách 
chráněných krajinných oblastí je zákonem č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyloučena chemická zimní 
údržba komunikací. Správa CHKO České Středohoří vydala dne 31.8.2011 pod č.j. SR/0032/CS/2011 výjimku, 
kterou povolila používání chemických posypových prostředků při údržbě dálnice D8 na úsecích stavby 0805 přes 
CHKO České Středohoří. Podmínkou č. 8 tohoto rozhodnutí stanovila SCHKO žadateli, kterým je ŘSD ČR, povinnost 
v průběhu platnosti této výjimky do 31. 12. 2021 monitorovat obsah chloridových iontů v recipientech v okolí 
stavby. Na společné schůzce v budově Správy CHKO České Středohoří v Litoměřicích dne 28. 11. 2011 bylo 
dohodnuto zahájení dlouhodobého monitoringu v předstihu dvou let před uvedením stavby do zkušebního 
provozu. 

Monitoring zajišťovala nejprve firma RNDr. Ondřej Jäger - hydrogeologie, EIA a později společnost AQH s.r.o. 
V současnosti proběhly tři etapy.  

– jaro a zima 2016 (před zprovozněním stavby) 
– listopad 2016 – duben 2017 (před zprovozněním, v den zprovoznění stavby a po zprovoznění stavby) 
– listopad 2017 – září 2018 (období provozu) 

Díky tomuto monitoringu jsou známé reálné hodnoty zasolení v jednotlivých recipientech. 

 

Za poslední tři zimní sezóny, kdy je stavba v provozu, známe také skutečné množství NaCl, které bylo na stavbě 
0805 použito (zdroj ŘSD ČR). 

Tab. 6: Množství soli použité při zimní údržbě stavby 0805 v tunách.  

Zimní sezóna (listopad – březen) 
Celkové množství NaCl (t) pro stavbu D8, 0805 
(km 48,276 – 64,000) 

2016/2017 417,5 

2017/2018 311 

2018/2019 413 

Pro posouzení možných vlivů souvisejících s vnosem chloridů do toků v dotčeném území byly spočítány 
předpokládané koncentrace chloridů v recipientech v období provozu stavby na základě koncentrací chloridů před 
výstavbou záměru, použity byly získané hodnoty (zdroje jsou citovány), anebo bylo uvažováno s hodnotou 40 mg/l 
(zejména vzhledem k vysokému podílu orné půdy). Při výpočtech bylo uvažováno s průměrnou spotřebou 0,42 kg 
NaCl na 1 m2 zpevněné plochy navrhované dálnice1 a počítáno bylo s tím, že veškerá sůl použitá na údržbu 
vozovky se dostane s dešťovou vodou odtékající z povrchu komunikace do recipientů (ztráty rozstřikem do okolí 
apod. nebyly uvažovány).  

Vypočteny byly předpokládané roční průměrné koncentrace chloridů v jednotlivých recipientech dotčených 
vodních útvarů a tyto hodnoty byly porovnány s hodnotami přípustného znečištění, které stanoví nařízení vlády č. 
401/2015 Sb., kde obecně pro povrchové vody hodnota přípustného znečištění chloridy činí 150 mg/l, ale pro 

                                                           
1
 Hodnota 0,42 kg NaCl-/1 m2 zpevněné plochy dálnice vychází z reálné spotřeby NaCl- na zimní údržbu dálnice D8 od jejího uvedení do provozu do konce 

zimní sezóny 2018/2019 (údaje poskytlo ŘSD, závod Praha).  
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povrchové vody užívané pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody je stanoven přísnější limit 
65 mg/l (v obou případech se jedná o roční průměrné koncentrace Cl-).  

Pro povrchové vody obecně je zde hodnota maximálního přípustného znečištění chloridy stanovena na 150 mg/l, 
ale pro povrchové vody užívané pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody je stanoven 
přísnější limit 65 mg/l (v obou případech se jedná o roční průměrné koncentrace Cl-).  

Zatížení vod chloridy z komunikace je detailně řešeno v Expertní příloze č. 7 Vyhodnocení vlivů na stav vodních 
útvarů. Výsledky jsou uvedeny v kapitole D.I.4 této dokumentace. 

 

B.III.1.3 Znečištění půdy a půdního podloží 

Během výstavby nedošlo ke znečištění půdy nebo půdního podloží. Přímým zdrojem mohou být obecně pouze 
úkapy nebezpečných látek ze stavebních strojů a nákladních automobilů nebo únik nebezpečných látek v případě 
havárie. K takovéto havárii dle zpráv ekodozoru během výstavby nedošlo. 

V období vlastního provozu jsou zdrojem možného znečištění především havárie automobilů a emise z dopravy, a 
to emise výfukových plynů (polyaromatické uhlovodíky), opotřebení vozidel jako je abraze pneumatik a brzdových 
destiček včetně uvolňování drobných částí ze samotného povrchu vozovky (zinek, měď, nikl a další rizikové prvky), 
únik kapalin při provozu nebo havárii (ropné látky). Významně se na znečištění půdy podílí zimní údržba 
komunikace posypovými soli (chloridy, sodík).  

Pokud budou dodržena všechna standardní bezpečnostní opatření, je možné riziko kontaminace půd a půdního 
podloží během výstavby a vlivem havárii za provozu zcela minimalizovat. Četnost havárií, během kterých došlo 
k úniku pohonných hmot, oleje, chladícího media apod., jsou uvedeny v kap. B.III.5. 

Blíže je problematika znečištění půd a podloží popsána v kapitole D.I.5. 

 

 

B.III.2   Odpadní vody  
Během výstavby a provozu silnice vznikají následující typy odpadních vod: 

1. dešťové odpadní vody 
2. splaškové odpadní vody 
3. technologické a provozní odpadní vody 
4. extravilánové odpadní vody (vznikající vlivem přívalových dešťů) 

Období výstavby 

V průběhu výstavby nevznikaly odpadní vody, vyskytovala se pouze voda srážková, která vsakovala nebo odtékala 
do vodotečí. Na stavbě byly používány chemické toalety. 

Likvidace technologických vod (výplachy) byly prováděny standardním způsobem (retenčními nádržemi) na 
předem určeném místě v záboru stavby.  

Výrony podzemní vody z ražení tunelu byly svedeny do odvodňovacích žlabů. Na portále byla zřízena akumulační 
jímka s měřením důlních vod („V“ žlab). Odtud byly vody čerpány do sedimentační jímky na portálovém 
předzářezu a následně do úpravny pH. Zpětně byla tato voda přednostně využívána jako voda technologická. 

Období provozu 

Za provozu odtékají ze silnice hlavně srážkové vody. Podle novely zákona č.254/2001 Sb. o vodách, voda spadlá 
na zemský povrch se stává buď vodou povrchovou nebo vodou podzemní nebo vodou zvláštní nebo vodou 
odpadní. Srážková voda se stává vodou odpadní pouze v případě, že se smísí s jinou odpadní vodou, tzn. pokud je 
svedena do jednotné kanalizace. Jestliže je srážková voda odváděna oddělenou dešťovou kanalizací nebo 
silničními příkopy, je z hlediska dikce vodního zákona vodou povrchovou. 
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Odvodnění zde hodnocené stavby 

Odvodnění dálnice D8 v řešeném úseku (km 58,550 – 64,689) je řešeno prostřednictvím dešťové kanalizace hlavní 
trasy, do které jsou svedeny příkopy nebo rigoly. Voda ze svahů tělesa komunikací je buď odváděna přímo do 
terénu, nebo prostřednictvím otevřených příkopů. Znečištěná srážková voda z povrchu vozovky dálnice je 
zachytávána pomocí odvodňovacích žlábků a svedena do dálniční kanalizace. Nikde není volně rozptylována ani 
nestéká volně po svazích. 

Recipientní vodoteče pro hodnocený úsek dálnice D8 jsou Žimský a Radejčínský potok. Na KÚ se systém dálniční 
kanalizace napojuje na již vybudovaný úsek dálnice D8 0806 (v místě MÚK Řehlovice).  

Před vyústěním kanalizace do příslušných recipientů je vždy osazeno havarijní zařízení, bezpečnostní jímka se 
sedimentační funkcí (DUN) a zařízení na snížení kulminačních odtoků – retenční nádrž (RN). Na výusti úseku přímo 
napojeného na již provedenou část dálnice v Řehlovicích (úsek III D a III C-1) je osazena nádrž se sedimentační 
funkcí. 

Retenční nádrže s hladinou stálého nadržení slouží k snížení kulminačních odtoků (zploštění povodňové vlny) a 
eventuálnímu naředění vod znečištěných chloridy ze zimní údržby, a jim předřazené sedimentační jímky2 (DUN) 
zachycují usazovatelné a plovoucí nečistoty. Z bezpečnostního hlediska slouží i pro odloučení ropných látek. 
Velikost průtoku na výtoku z retenčních nádrží je zabezpečena tak, aby nebyla zvýšena četnost povodňových 
průtoků v recipientech s nepříznivým účinkem vyššího namáhání stávajícího opevnění. Nádrže jsou napájeny 
pouze vodou přitékající z dálnice, nemají zvláštní povodí ani nejsou navrženy na stávající vodoteči.  

V případě Stavby 4 se jedná o retenční nádrž SO A344 v km 62.750 (recipient Žimský potok), retenční nádrž SO 
A345 v km 64,320 a sedimentační nádrž SO A346 v km 64,350 (recipient Radejčínský potok, resp. napojení na 
stávající kanalizaci úseku D8 0806) v místě MÚK Řehlovice. V prostoru křižovatky Řehlovice jsou čisticí zařízení již 
bez retenční funkce, která zde s ohledem na recipient není nutná.  

Dalším bezpečnostním prvkem navrženým přímo na kanalizaci je osazení stavítek (šoupat) do koncových revizních 
šachet, které umožňují celkové uzavření úseku stoky v případě havárie vozidla převážejícího nebezpečný odpad. 
 
Odvodnění Radejčínského tunelu je řešeno samostatným systémem odvodnění, které posléze odvádí vody do 
dešťové kanalizace hlavní trasy. Konkrétně dešťová kanalizace zavěšená na mostní konstrukci (SO F211) navazuje 
na dešťovou kanalizaci Prackovického tunelu, přechází přes most k předpolí Radejčínského tunelu, kde pražskými 
portály vstupuje do obou tunelových trub. V tunelu je vedena v nouzovém pruhu dálnice. Dešťová kanalizace 
prochází tunelem až k hranici rozvodí (k nejvyššímu místu nivelety vozovky v tunelu, km 59,210) a zde jsou obě 
větve ukončeny. Na kanalizaci je připojeno odvodnění komunikace mostu a předpolí pražského portálu, včetně 
přilehlých nezpevněných ploch. V trase v tunelu je do kanalizace napojen drenážní systém odvodnění rubu 
konstrukce tunelových trub (po 40 m připojeny příčné svody tohoto odvodnění a jsou napojeny do revizních 
šachet). Za rozvodnicí v km 59,210 vede kanalizace v tunelu obráceným směrem k ústeckému portálu a je na ni 
opět napojeno odvodnění rubu konstrukce tunelových trub přes příčné svody odvodnění. Obě kanalizační větve z 
tunelových trub jsou před portálem propojeny do kanalizační šachty. Prostor před ústeckým portálem je 
odvodněn dešťovou kanalizací svedenou do revizní šachty, na kterou navazuje dešťová kanalizace dálnice (SO 
F331). Území kolem obou portálů jsou odvodněna horskými vpustěmi, komunikace mezi mostem a pražským 
portálem uličními vpustěmi. Štěrbinové odvodňovací žlaby, vedené podélně tunelovými troubami, jsou v dolní 
části u obou portálů připojeny do kanalizace a vyústěné do nádrží kontaminovaných vod (pro možnost svedení 
znečištěných vod při požárním zásahu v tunelu nebo nepředvídaným únikům kapalin při haváriích vozidel). 
Havarijní přepady z nádrží kontaminovaných vod jsou přes uzávěry napojeny do dešťové kanalizace. 
 
 

                                                           
2
Řešeny jako podzemní prefabrikované nádrže pro gravitační odloučení nečistot sedimentací. Hlavním účinkem předřazených 

železobetonových nádrží je zachycení rozhodujícího objemu splavenin tak, aby nemusely byt těženy z nádrží retenčních a dále pro případ 
havárie (např. cisterny přepravující ropné látky) k zachycení celého objemu kontaminovaných nebo jiných ve vodě nerozpustných látek.  
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| Tab. 7: Přehled odvodňovaných úseků a jejich recipientních vodotečí  

Km Úsek Recipient (zakončení) 
Zpevněná 

plocha (m
2
)
 3

 

Redukovaná 
odvodňovaná 
plocha (m

2
)

4
 

odvodnění tunelu 
Radejčín 

58,550 – 59,210 

část úseku 
IIB  část blíže k Praze napojena na kanalizaci mostu 

Prackovice, část dále od Prahy napojena na 
kanalizaci stoky SO F 331 

součást odvodnění předchozí 
stavby  

odvodnění tunelu 
Radejčín  

59,210 – 59,380 

část úseku 
IIIA součást úseku III A (viz níže) 

59,210 – 62,750 IIIA Žimský potok 84 720 76 248 

62,750 – 64,265 IIIB Radejčínský potok 36 120 32 508 

64,265 – 64,425 IIIC Radejčínský potok 14 345 12 910 

64,265 – 64,690 IIIC-1 Radejčínský potok 3 775 3 397 

64,425 – 64,690 IIID Radejčínský potok 1 875 1 688 

 

Příkopy pod násypy jsou zpevněny betonovými tvárnicemi. Nad hlubokými zářezy v závislosti na sklonu okolního 
terénu jsou realizovány nadzářezové příkopy  - km 59,357 - 59,574 vlevo (v části F). 

 

 

B.III.3   Odpady 
Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy.  

V případě původce odpadů jsou základními legislativními zdroji tyto právní předpisy: 

– zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění,  
– vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,  
– vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,  
– vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
– vyhláška MŽP ČR č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

Dále pak: 

– Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje (2016 – 2025) z listopadu 2015 

 

V průběhu výstavby docházelo, tak jako při každé výstavbě, k vytváření odpadů. V rámci projektové dokumentace 
posuzovaného záměru – dokumentace pro stavební povolení (DSP 10/2004), byla zpracována příloha Nakládání 
s odpady.  S odpadem bylo nakládáno v hierarchii výše uvedeného zákona a v souladu s uvedenou přílohou. 

Likvidace odpadu probíhala v této posloupnosti: 

- recyklovatelný odpad byl recyklován, 

- spalitelný odpad byl spálen, 

- nespalitelný odpad byl odvezen na povolenou skládku. 

 

                                                           
3
 Zpevněná plocha – zpevněná plocha komunikace, na níž je prováděna aplikace chemického posypového materiálu (bez středního dělícího pruhu) 

4
 Redukovaná odvodňovaná plocha – zpevněná plocha násobená koeficientem odtoku (0,9) 
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Období výstavby 

Vznik odpadů nastal především při následujících stavebních činnostech: 

– demolice stávajících konstrukcí a vozovek  
– likvidace vegetačních porostů (včetně sejmutí drnů) 
– přeložky stávajících inženýrských sítí (hlavně odstranění stávajících sítí a jejich nosných či pomocných 

konstrukcí) 
– truhlářské práce na jednotlivých stavebních objektech (výroba bednění, pažení, atp.) 
– výroba a ukládání betonu, výroba a ukládání betonářské výztuže, izolace proti vodě 
– pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
– rekultivační práce (odstranění dále nevyužívaných vozovek) 
– dokončovací práce 
– případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků) 
– směsný komunální odpad 
– výstavba tunelu Radejčín (zemina z výrubu – přebytek cca 110 000 m3, voda z odvodnění vozovek, trhaviny, 

zbytky kabelů a výztuže, zbytky betonu) 

Podle požadavku MŽP nesměly být odpady vzniklé při stavbě a jejím provozu skladovány ani likvidovány na území 
CHKO. Tento požadavek byl splněn. Část odpadu byla znovu využita při stavbě (část vytěžené zeminy, 
naštěpkovaná kácená zeleň). Přebytek výkopové zeminy byl odvezen na blízké skládky. Byly používány skládky v 
obvodu města Chabařovice (Milada) a v bývalém lomu Prackovice (pozemky společnosti PEPA CZ). Bilance 
zemních prací je uvedena v kap. B.II.3.2.  

Ostatní odpady byly ukládány do kontejnerů na plochách zařízení staveniště a průběžně odváženy k recyklaci či 
k jinému zneškodnění mimo území CHKO. Většinu materiálu bylo možné po separaci materiálů recyklovat.  

Po dokončení výstavby jsou plochy určené pro zařízení staveniště průběžně vyklízeny, rekultivovány a předávány 
k plánovanému užívání. 

Dřevní hmota a odpad ze zeleně (větve, keře) byl štěpkován na stavbě a použit ke zkvalitnění povrchu násypových 
a zářezových svahů nebo byl využit k mulčování a kompostování.  

V rámci výstavby nedošlo k demolici budov.  

Byly rozšířeny dva stávající mosty: 

– most na silnici I/63 v prostoru MÚK Řehlovice – odstranění živičné a podkladové betonové vrstvy 
– jednopolový železobetonový most přes Radejčínský potok a místní komunikaci – rozebrání a opětovné využití 

Došlo k přerušení některých stávajících silnic a polních cest. Živičné vrstvy byly recyklovány a použity ke zpětné 
tvorbě živičné směsi na silnice nižšího řádu. Podkladový materiál byl částečně využit do násypů. 

Při realizaci byl zhotovitel povinen dodržovat předpisy pro hospodaření s odpadem během výstavby: zákon 
č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb. a vyhláška č.294/2005 Sb., v platných zněních. 

 

Období provozu 

Ve fázi provozu vznikají odpady v omezené míře při úklidu a údržbě komunikace a to především při těchto 
činnostech: 

– úklid vozovek 
– sekání trávy na krajnicích, kolem příkopů a ve středovém pásu  
– seřezávání křovin 
– zimní údržba 
– čištění stok a dešťových vpustí 
– čištění dešťových usazovacích nádrží 
– likvidace kalů z odlučovačů ropných látek 
– drobné úpravy vozovek a svahů komunikace 
– odstraňování následků havárií 
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Zde hodnocený úsek má ve správě SSÚD Řehlovice. Na základě konzultace s Bc. Janem Rupertem (Bio systém spol. 
s r.o.), jehož společnost poskytuje SSÚD služby v ochraně životního prostředí, byla zjištěna místa svozu 
jednotlivých druhů odpadu vzniklých při provozu komunikace. Jedná se o tato zařízení: 

Sono plus, s.r.o. - Čížkovice, Želechovice 48 – svoz komunálního odpadu, plastu a silničních smetků 

FCC BEC, s.r.o. – Prosmycká 88/2, Lovosice – velkoobjemový odpad 

Patok a.s. - U Porcelánky 2903, Louny - kaly 

 

Následující tabulka uvádí seznam odpadů rozdělených dle místa vzniku.  

Tab. 8:  Seznam odpadů dle místa vzniku 

kód druhu  
odpadu 

název odpadu 
kategorie  
odpadu 

místo a čas vzniku 
odpadu 

D MD P 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O  x  

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N x x  

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O x x  

08 01 17 
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N x   

08 01 18 
Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedená pod 
číslem 08 01 17 

O x   

10 01 01 
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu 
uvedeného pod číslem 10 01 04) 

O x   

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O x   

12 01 13 Odpady ze svařování O x x  
13 01 Odpadní hydraulické oleje O  x  

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje O  x  

13 05 01 Pevný podíl z lapáků písků a odlučovačů oleje N   x 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N   x 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N   x 

13 05 08 Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje N   x 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O x x  

15 01 02 Plastové obaly O x x  

15 01 03 Dřevěné obaly O x x  
15 01 04 Kovové obaly O x x  

15 01 05 Kompozitní obaly O x x  

15 01 06 Směsné obaly O x x  

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N x x x 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O x x x 

16 01 03 Pneumatiky O x  x 

16 01 04 Autovraky N   x 

16 06 01 Olověné akumulátory N x   
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N x   

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 O x   
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kód druhu  
odpadu 

název odpadu 
kategorie  
odpadu 

místo a čas vzniku 
odpadu 

D MD P 

03) 

17 01 01 Beton O  x  
17 01 02 Cihly O x   

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O x   
17 02 01 Dřevo O x x  

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N  x  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O  x  
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O  x  

17 04 02 Hliník O  x  

17 04 03 Olovo O  x  
17 04 04 Zinek O  x  

17 04 05 Železo a ocel O  x  

17 04 07 Směsné kovy O  x  
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N  x  

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O  x  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O  x  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O  x  

20 01 01 Papír a lepenka O x   
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O x   

20 01 10 Oděvy O x   

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N x   
20 03 01 Směsný komunální odpad O x   

20 03 03 Uliční smetky O x   
D – stavební dvůr i jiné staveniště, MD – mimo stavební dvůr, P – po uvedení do provozu 

 

B.III.4   Ostatní emise a rezidua 

B.III.4.1 Hluk 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny 
organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení 
vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením 
rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti 
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů 
organismu. 

Při běžné expozici hluku z dopravy se projevují zejména systémové (nespecifické) účinky, které jsou spojeny 
zejména s rušením spánku a se stresovou reakcí na obtěžování hlukem. Nejvíce průkazných dat o zdravotním riziku 
se týká poškození sluchového aparátu (u specifických účinků), vlivů na kardiovaskulární systém a psychických 
obtíží; omezené důkazy jsou v případě vlivů na hormonální systém, imunitní funkce organismu, biochemické 
funkce, nervové funkce a další. Hluk působí jako obtěžující a rušivý faktor, ztěžuje řečovou komunikaci, 
způsobuje rušení spánku s navazujícími efekty (únava, nespavost, náchylnost k úrazům, snížení výkonnosti) atd. 
Pro kvantifikaci těchto účinků z hlediska výsledného ovlivnění zdraví zatím není dostatek dat, proto se pro 
souhrnné vyjádření nespecifických dopadů hluku na člověka standardně používají přímo ukazatele obtěžování a 
rušení spánku.  
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Období výstavby 

V období výstavby je okolí stavby standardně zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhující 
stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby jsou především zemní práce a prováděné demolice.   

Obecně je velmi těžké až nereálné posoudit hluk ze stavební činnosti u liniové stavby, kdy se stavební stroje a 
nákladní auta pohybují podél celé trasy. Vždy záleží na jejich konkrétní a vzájemné poloze v daném okamžiku. 
Případný nadměrný hluk je vždy pouze krátkodobý. Hluková zátěž ze stavební činnosti se postupně snižuje s 
rostoucí vzdáleností stavebních mechanizmů od posuzovaných objektů.  

Před zahájením realizace byla pro celou stavbu 0805 zpracována Hluková studie z výstavby (EkoMod, 2003), která 
zahrnuje i části A a F. Studie hodnotila hluk ze stavební činnosti a vyvolané dopravy. V této studii byly stanoveny 
zásady pro průběh výstavby, které měly za cíl udržet stavební hluk v přípustných hygienických limitech. 

Jednalo se např. o tato opatření, která byla během výstavby respektována: 

– Stavební práce v otevřeném terénu s blízkou obytnou zástavbou, budou probíhat pouze v denní době 
(7:00 – 21:00), to je v době, kdy je povolena dodatečná korekce pro stavební činnost. 

– K přepravě materiálu (zeminy z výkopů) by mělo docházet v max. možné míře v trase dálnice a po 
veřejných komunikacích vzdálených od obytné zástavby (na rozdíl od silnic III. tříd). 

– Přepravní trasy nakupovaných materiálů, především dovoz materiálu na konstrukce vozovky, budou 
shodné s trasami, které budou využívány při stavbě tunelů Radejčín a Prackovice.  

Během stavby měření hluku neprobíhalo, při hodnocení vlivu hluku během výstavby tedy vycházíme z modelu 
hlukového zatížení zpracovaného společností EkoMod v roce 2003, jehož doporučení byla během výstavby 
respektována. Závěry studie jsou uvedeny níže.  

Hluk nákladní dopravy 

Při dovozu materiálů na konstrukce vozovky je stanovena intenzita na 150 těžkých nákladních aut za směnu.  
V průběhu výstavby bude z důvodu snížení hlukové zátěže obytné zástavby v okolí příjezdové trasy vyloučen 
souběh dovozu nakupovaných materiálů (štěrkodrtí do vozovek) a betonu do mostů a tunelu. 

Hluk ze stavební dopravy ovlivnil obytnou zástavbu v blízkosti přepravních tras. Jedná se o obytnou zástavbu 
v blízkosti obcí Habrovany a Radejčín. V těchto obcích byla nákladní doprava vedena v bezprostřední blízkosti 
obytné zástavby. Před fasádou domů ve vzdálenosti 7 m od osy komunikace byla prognózovaná hladina hluku 
z této dopravy hodnoty 57,3 dB(A) – dle EkoMod (2003). Limitní hodnota pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy 
činila v denní době 55 dB (platné v současnosti i v období, ve kterém probíhala výstavba záměru).  

Proto bylo nutné vhodnou organizací výstavby a výběrem příjezdových tras minimalizovat průjezd nákladní 
dopravy těmito obcemi. Dále bylo možno využít korekci na starou hlukovou zátěž (limitní hodnota 70 dB). 

Možnost využití této korekce během výstavby potvrdil také Ing. Vladimír Kryl (HBH projekt, spol. s r.o.), 
zpracovatel hlukových studií pro dopravní stavby. 

Hluk ze stavby 

Ve výpočtu hluku ze stavební činnosti bylo v rámci studie (EkoMod, 2003) uvažováno současné nasazení všech 
strojů, přítomných na staveništi (rypadlo, nakladač, buldozer, nákladní auta – cca 60 aut denně). Hladiny 
akustického výkonu 91 - 98 dB(A). 

Ve výpočtu hluku při dokončovacích pracích bylo v rámci studie (EkoMod, 2003) uvažováno současné nasazení 
všech strojů, přítomných na staveništi (finišer, válec, grader, autojeřáb – cca 60 aut denně). Hladiny akustického 
výkonu 94 – 108 dB(A). 

Na okraji obytné zástavby (Radejčín, Řehlovice, Habrovany) byla hluková zátěž v průběhu stavebních prací 
stanovena v rozmezí 50 – 60 dB (A). Proto bylo nutné, aby stavební práce probíhaly pouze v denní době (7 – 21h). 
Tato hodnota splňuje platný limit pro stavební činnost (65 dB). 
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Období provozu 

V období provozu (současný stav) je zdrojem hluku provoz motorových vozidel.  

Od zprovoznění hodnoceného úseku v prosinci 2016 je prováděn monitoring hlukového zatížení území (Ekola 
group, spol. s.r.o.) v souladu s podmínkou stanoviska EIA z roku 1996. 

Velikost hlukového zatížení odpovídá aktuálním intenzitám a skladbě dopravy. Pro účely dokumentace EIA byla 
zpracována Hluková studie (Ekola group, spol. s.r.o.), která je samostatnou přílohou dokumentace EIA (Expertní 
příloha č.3). Její výstupy jsou uvedeny v kap. D.I.3.). 

 

V rámci stavby jsou vybudovány tyto konstrukce, jejichž hlavní či doprovodnou funkcí je i ochrana okolí proti 
hluku z dopravy: 

– A856 Protihluková stěna Radejčín  
– A857 Protihluková stěna u chat v km 61,7 
– A858 Protihluková stěna Řehlovice I 
– A859 Protihluková stěna Řehlovice II 
– F856.1 Protihlukové úpravy v Uhelné strouze 
– F602 Dálniční tunel Radejčín 
– Km 63,2 – 63,7 – vedení trasy v zářezu 

 

B.III.4.2 Vibrace 

Zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory pohody a ovlivňovat statiku, jsou zejména stavební práce a provoz 
těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek, 
výjimečně desítek metrů od osy komunikace. 

Posouzení vibrací se provádí podle vládního nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné hodnoty hladiny vibrací nesmí být stavební činností překročeny. 

Období výstavby 

Z hlediska vlivu vibrací během realizace byla nejzásadnější samotná ražba tunelu Radejčín. Vibrace dále vznikaly 
zejména činností těžkých stavebních strojů, resp. použitím speciálních technologií (ražení pilotů), v menší míře pak 
průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluhy staveniště) obytnou zástavbou.  

Tento vliv byl v maximální míře omezen navržením přepravních tras mimo stávající obytnou zástavbu a 
dostatečnou vzdáleností místa vzniku vibrací (tunel, mosty) od obytné zástavby. 

Vznik vibrací v období provozu záměru, který by měl vliv na obytnou zástavbu, nebyl doložen ani se v budoucnu 
nepředpokládá. 

 

B.III.4.3 Záření světelné 

V období výstavby bylo okolí stavby zatíženo světelným zářením, které v případě potřeby osvětlovalo stavební 
dvory a jednotlivé stavební objekty. Jednalo se zejména o staveniště, staveništní zařízení a oplocení stavenišť, 
která byla zcela nebo zčásti umístěna na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích. 

Ovlivnění obytné zástavby nebo významných přírodních lokalit, vzhledem k časově omezenému vlivu a zamíření 
osvětlení přímo na stavební objekty, nebylo významné. 

V období provozu není součástí hlavní trasy záměru veřejné osvětlení. Osvětlen je pouze vnitřek a portály tunelu 
Radejčín. Toto osvětlení však nezpůsobuje významné světelné znečištění okolí stavby.   

Osvětlení z projíždějících aut bude díky vegetačním úpravám a úsekům s vybudovanými protihlukovými stěnami 
částečně odstíněno. 
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B.III.4.4 Záření radioaktivní, elektromagnetické 

V souvislosti s výstavbou a provozem hodnocené stavby, se neočekávají negativní projevy radioaktivních a 
elektromagnetických jevů. 

 

 

B.III.5   Doplňující údaje  

B.III.5.1 Nehodovost 

Jedním z důvodů realizace dálnice D8, stavby 0805, včetně zde hodnocených částí, bylo převést intenzivní dopravu 
z kapacitně nevyhovujících komunikací I/8 a I/30.  

Kromě urychlení samotné dopravy bylo také cílem snížit počet nehod na přilehlé silniční síti. Vlivem lepšího 
zabezpečení dálnice proti únikům nebezpečných látek do okolí během havárie došlo převedením dopravy na 
dálnici také k lepšímu zabezpečení okolí (vod, půd) před kontaminací. 

Orientační znázornění počtu všech nehod a nehod s únikem nebezpečných látek (pohonných hmot, olejů, 
chladicích kapalin atd.) za srovnatelné období před zprovozněním stavby (roky 2014 – 2016) a po jeho 
zprovoznění (roky 2017 – červenec 2019). Údaje jsou převzaty z webových stránek Centra dopravního výzkumu. 

 

Celkový počet nehod před zprovozněním stavby (leden 
2014 – prosinec 2016) 

Celkový počet nehod během let provozu (prosinec 
2016 – červenec 2019) 

  
Z mapového znázornění (zdroj http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx, citováno 17.7.2019) je 
zřejmé, že po zprovoznění stavby došlo k přesunu velké části nehod z okolní silniční sítě na dálniční úsek zde 
hodnocené stavby. 
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Počet nehod s únikem nebezpečných látek před 
zprovozněním stavby (leden 2014 – prosinec 2016) 

Počet nehod s únikem nebezpečných látek během let 
provozu (prosinec 2016 – červenec 2019) 

  

Z mapy nehod s únikem nebezpečných látek je zřejmé, že také velká část těchto nehod se přesunula po 
zprovoznění úseku na dálniční úsek, který je lépe zabezpečen před únikem nebezpečných látek do okolí než silnice 
nižších tříd. Lze tedy konstatovat, že dálniční úsek plní z tohoto hlediska dobře svůj účel. 

 

 

B.III.5.2 Terénní úpravy 

Trasa hodnocené stavby prochází zvlněným terénem. Největší výškové rozdíly (a zároveň nejcennější části území 
z hlediska přírodovědného) překonává stavba v tunelu (Radejčín) nebo na estakádách. Zbytek stavby je veden 
zářezy nebo na násypech. Pouze malá část stavby mezi km 60,5 – 61,0 je vedena v úrovni terénu. 

Výškové řešení hlavní trasy hodnocené stavby vychází z nivelety navazujících staveb (v trase je niveleta ovlivněna 
mimoúrovňovými kříženími s komunikacemi, polními cestami a vodotečemi), členitosti terénu (území je až 
horského charakteru) a dále také možnostmi odvodnění řešeného úseku dálnice. Jak již bylo uvedeno, členitost 
terénu hlavní trasa stavby překonává prostřednictvím zářezů, násypů, mostních objektů a tunelů, přičemž max. 
výška násypu na trase D8 0805 je 10 m a max. hloubka zářezu 12 m. Ve většině trasy však hloubky zářezů a výšky 
násypů dosahují nejvíce 8 m. Větší rozdíly nivelety dálnice a terénu jsou překonávány tunely a mosty, čímž jsou 
nepříznivé vlivy na reliéf krajiny zmenšeny.  

 

Nejvýznamnější terénní úpravy provedené v rámci hodnocené stavby uvádí následující tabulky. 
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| Tab. 9: Členění zemních těles dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice část A+F – st.4 – zemní tělesa – (zdroj: 
Podrobný geotechnický průzkum pro dálnici D8 stavba D 0805 – km 48,277 – 64,690 (PÚDIS a. s., 1997)) 

Zemní 
těleso 

Staničení zemního 
tělesa 

Max výška násypu/ 
hloubka zářezu (m) 

Hladina podzemní vody 

SO (A+F) 101 Hlavní trasa dálnice D8, stavba 0805 

Zářez Z7 km 58,720 –58,760 10 m (trvalý), 9 m (dočasný) cca 15 m pod niveletou 

Zářez Z8 km 59,200 – 59,500 8 m (trvalý), 8 m (dočasný) v horizontu zvětralých tufů protíná niveletu dálnice 

Násyp N5 km 59,600 – 60,450 8 m v hloubce přes 8 m pod terénem 

Terén T5 km 60,450 – 60,850 - - 

Násyp N6 km 60,900 – 61,500 5 m mělce pod terénem 

Zářez Z9 km 61,900 – 62,300 12 niveleta dálnice cca 2 m pod hladinou  

Terén T6 km 62,250 – 62,450 - - 

Násyp N7 km 62,450 –62,850 5 m mělce pod terénem 

Terén T7 km 62,850 – 63,100 - 0,5 m pod terénem- 

Zářez Z10 km 63,100 – 63,800 10 m 
při povrchu tufitických jílů (pláň komunikace), resp. 

v horizontu fluviálních sedimentů 2-4 m pod 
terénem 

Násyp N8 km 63,900 – 64,300 8 m cca 4-5 m pod terénem 

 

| Tab. 10: Členění zemních těles dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice část A+F – st.4 – související komunikace – 
(zdroj: Podrobný geotechnický průzkum pro dálnici D8 stavba D 0805 – km 48,277 – 64,690 (PÚDIS a. s., 
1997)) 

Zemní těleso 
Charakter zemního 

tělesa 
Geologické poměry/geotechnické 

podmínky zakládání  
Hladina podzemní vody 

Související komunikace 

Přeložka silnice III/25830 
násyp, terén (u konec 

objektu) 
středně složité; proměnlivé 0,6 – 9,5 m pod terénem 

Přeložka silnice III/25829 
násyp, terén (u konec 

objektu) 
poměrně složité  0,5 – 2,6 m pod terénem 

Přeložka silnice III/25828 
násyp, terén (u konec 

objektu) 
jednoduché; nejsou příliš příznivé 4,6 m pod terénem 

Přeložka silnice III/25832 
úroveň terénu, nízkém 

násypu 
jednoduché; příznivé 4,8 – 5,8 m pod terénem 

Přeložka silnice III/25832 pláň a převládající násyp jednoduché; příznivé 
nebyla do hloubky 10 m 

zastižena 

Přeložka silnice III/25834 násyp, (pláň) zářez jednoduché; příznivé 
nebyla do hloubky 10 m 

zastižena 
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| Tab. 11: Členění zemních těles dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice část A+F – st.4 – přeložka vod. objektu a 
protihlukové úpravy – (zdroj: Podrobný geotechnický průzkum pro dálnici D8 stavba D 0805 – km 48,277 – 
64,690 (PÚDIS a. s., 1997)) 

Zemní těleso 
Staničení 

zemního tělesa 
Geologické poměry/geotechnické 

podmínky zakládání 
Hladina podzemní vody 

Přeložka vodohospodářského objektu a protihlukové úpravy 

Přeložka Labského přivaděče ČEZ km 60,858 jednoduché; poměrně příznivé 0,8 – 1,0 pod terénem 

Protihlukové úpravy v Uhelné 
strouze  

  - 

Protihluková stěna Radejčín  
stěna založena na násypu 

dálničního tělesa (hlubinně na 
krátkých zaražených pilotách) 

 

Protihluková stěna u chat km 61.7 61,7 založení na rostlém terénu 
mělce pod terénem  

(0,7 m) 

Protihluková stěna Řehlovice I  
stěna založena na násypu 

dálničního tělesa (hlubinně na 
krátkých zaražených pilotách) 

 

Protihluková stěna Řehlovice II  
stěna založena na násypu 

dálničního tělesa (hlubinně na 
krátkých zaražených pilotách) 
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C   Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném 
území 
Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace EIA je vyhotovena pro již existující záměr, bylo přistoupeno 
v kapitole C k popisu území ve dvou stavech (viz kap. B.I.6): 

• stav před realizací stavby - stav, který byl v území před zahájením realizace stavby v červenci 2012 (resp. 
skrývkami zeminy v roce 2008). 

• současný stav – stav, jaký se v území nachází v současnosti, tj. po realizaci stavby. 
 

C.I  Přehled nejvýznamnějších environmentálních 
charakteristik dotčeného území 

C.I.1  Struktura a ráz krajiny 
Krajina je zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, definována jako „část zemského povrchu 
s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“. Funkce krajiny je 
tvořena interakcí mezi prostorovými složkami, tj. toky energie, látek a druhů organismu mezi skladebnými ekosystémy.  

Základní rozdělení funkce krajiny může být na primární funkci – přírodní (zahrnující klimatické, geologické, hydrologické a 
biologické procesy vytvářející podmínky pro existenci flory, fauny a člověka) a sekundární funkci – společenskoekonomickou a 
kulturní funkci pro člověka. Na ekologickou funkci krajiny lze pohlížet jako na vlastnosti krajiny ovlivňující funkčnost 
ekosystémů a kvalitu prostředí pro bydlení, práci a rekreaci.  

C.I.1.1 Geomorfologické poměry 

Stav před realizací stavby 

Stav území z hlediska geomorfologických poměrů se oproti současnosti nezměnil. 

Současný stav 

Struktura krajiny vychází z geomorfologických poměrů.  

Z hlediska geomorfologického rozčlenění je zájmové území tvořeno dvěma výraznými jednotkami. 

Zájmové území se rozkládá na území celku České středohoří. Převážná část území spadá do podcelku Milešovské 
střehodohoří.  Oblast MÚK Řehlovice patří do podcelku Verneřické středohoří.  

Přehled geomorfologických jednotek zasahujících do širšího zájmového území je následující 
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/, citováno 22.3.2019): 

 

Česká vysočina (provincie) 

Krušnohorská soustava (soustava) 

Podkrušnohorská podsoustava (oblast) 

České středohoří (celek) 

Milešovské středohoří (podcelek) 

Kostomlatské středohoří (okrsek) 

Teplické středohoří (okrsek) 

Verneřické středohoří (podcelek) 

Litoměřické středohoří (okrsek) 
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C.1.1.2 Ekologická funkce krajiny 

Základní rozdělení funkce krajiny může být na primární funkci – přírodní (zahrnující klimatické, geologické, hydrologické a 
biologické procesy vytvářející podmínky pro existenci flory, fauny a člověka) a sekundární funkci – společenskoekonomickou a 
kulturní funkci pro člověka. Na ekologickou funkci krajiny lze pohlížet jako na vlastnosti krajiny ovlivňující funkčnost 
ekosystémů a kvalitu prostředí pro bydlení, práci a rekreaci, tedy jakýsi průnik obou. 

Současný stav 

Primární - přírodní funkce krajiny zahrnující klimatické, geologické, hydrologické a biologické procesy vytvářející 
podmínky pro existenci flóry, fauny a člověka je popsána v následujících kapitolách. 

Z pohledu sekundární funkce – společensko-ekonomické a kulturní lze pohlížet na zájmové území z hlediska 
prostředí pro bydlení, práci a rekreaci. 

Pracovní využití dotčeného krajinného prostoru představuje především využití zemědělské (81,7 % z celkového 
záboru stavby). V trase stavby i v jejím bezprostředním okolí se nacházejí polní kultury, vysoké je také zastoupení 
luk a v blízkosti Řehlovic (km 63,0 - 63,5) je také velká pastvina skotu. 

Obytná funkce krajiny je naplněna přítomností malých obcí v okolí stavby (Řehlovice, Stadice, Habrovany, Žim a 
Radejčín). Větší aglomerace se v hodnoceném území nenachází. 

Dominantní funkci v krajinném prostoru má rekreační využití krajiny. Důvodem je vysoká koncentrace přírodních a 
kulturních zajímavostí v území (např. Milešovka, Boreč, Lovoš, Oparenské údolí, Doerellova vyhlídka a další 
vyhlídky na údolí Labe, Radejčín). Faktem potvrzujícím tuto skutečnost je již samotná existence CHKO České 
středohoří ve vymezeném krajinném prostoru. Nachází se zde však také řada kulturních turistických cílů (Stadice, 
zříceniny hradů na okolních vrcholech).  

V území se nachází řada turistických a cykloturistických tras, např.: 

cyklotrasa č. 3009  

– Habartice – zřícenina Kyšperk – Unčín – Stradov – Chlumec – Chabařovice – Roudníky – Habří – Řehlovice 

cyklotrasa č. 3071  

– Trmice – Koštov – Stadice – Řehlovice – Malhostice – Rtyně nad Bílinou – Sezemice – Nové Úpořiny – 
Bystřany – Teplice 

cyklotrasa č. 3091 

– Ústí nad Labem Vaňov (na doznačení úseku rondel pod Větruší – Vaňov se čeká) – Dolní zálezly – 
Moravany – Dubice – Radejčín žel. stanice 

turistické značené trasy 

– žlutá turistická trasa vedoucí z žst. Litochovice nad Labem přes Radejčín 
– žlutá turistická trasa, která začíná u pomníku Přemysla Oráče a pokračuje dále směrem na Bořislav 
– červená turistická trasa, která začíná u rozhledny Větruše 
– červená turistická trasa, která začíná u pomníku Přemysla Oráče a pokračuje dále do Trmic 
– zelená turistická trasa, která začíná u pomníku Přemysla Oráče a pokračuje dále směrem do Dubice 

 

Stav využití krajiny byl před realizací stavby podobný, došlo pouze k přirozenému společenskoekonomickému 
vývoji území. Ten však není přímo podmíněn realizací hodnocené stavby. Jedním z důvodů je také to, že na úsek 
D8 na území CHKO České středohoří nejsou vázány žádné další stavby, jak tomu často bývá podél dálnic v krajině 
nechráněné zákonem č. 114/1992 Sb.  Zákaz umisťování těchto staveb je uložen podmínkou rozhodnutí o výjimce 
z ochranných podmínek CHKO České středohoří ze dne 13.7.2000 (č.j. 100410/00-OOP/4666/00600/2275/00). 
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C.1.1.3 Krajinný ráz 

Krajinným rázem definovaným zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 je zejména 
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho estetickou a 
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s 
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického 
měřítka a vztahů v krajině.  

Problematika krajinného rázu je zpracovaná v samostatné studii „Hodnocení vlivu záměru Dálnice D8 0805 
Lovosice – Řehlovice, (část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín; km 58,550 – 64,690) na krajinný ráz dle 
§12 zákona č. 114/1992 Sb.“ (Ekopontis, s.r.o., 06/2019), která je předložena v rámci Expertní přílohy č. 9. Tato 
studie popisuje současný stav krajinného rázu v území, zároveň ale posuzuje míru vlivu realizace a provozu 
záměru na krajinný ráz, tedy konkrétně na stav krajinného rázu před realizací stavby. V posouzení, jehož závěry 
jsou uvedeny též v kapitole D.I.8 této dokumentace, jsou tedy inherentně obsaženy oba tyto stavy – současný a 
před realizací. 

Posouzení vychází z terénních průzkumů (území bylo navštíveno ve dnech 30. 5. a 31. 5. 2019 a byla pořízena 
fotodokumentace) a ze znalosti navrženého rozsahu záměru. Posouzení využívá hodnocení dle metodického 
postupu Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (VOREL, Ivan – 
BUKÁČEK, Roman – MATĚJKA, Petr – CULEK, Martin – SKLENIČKA, Petr; 2004), který vychází ze znění §12 zákona.  

Na základě členění vytvořeného v gesci MŽP ČR „Typologie české krajiny“ (2005), příslušnosti k velkoplošným 
zvláště chráněným územím (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a se zohledněním charakteristických rysů 
specifických krajin je území Ústeckého kraje rozčleněno do celkem 17 unikátních krajinných celků (dále také „KC“). 
Hodnocený záměr se z větší části nachází v KC 5a – CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří; 
úsek 3. zasahuje okrajově také do KC 6a – České středohoří – Milešovské středohoří (viz obr. 32). 

KC 5a – CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří charakterizuje krajina výrazných 
zalesněných vrcholů (kuželů, kup) a hlubokých údolí (průlomové údolí Labe - Porta Bohemica) se zachovalými 
fragmenty přirozeného lesa, se souvislejšími plochami bezlesí zejména na jihu a jihovýchodě (skalnaté srázy, „bílé 
stráně“), s vyváženým zastoupením lesních porostů, zemědělských pozemků (tradice ovocnářství, vinařství) a 
převážně malých sídel s koncentrovanou zástavbou významných urbanistických i architektonických hodnot. Jedná 
se o krajinu vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot. 

KC 6a – České středohoří – Milešovské středohoří charakterizuje krajina výrazných vrcholů (kuželů, kup) a 
hlubokých údolí (průlomové údolí Bíliny) se zachovalými fragmenty přirozeného lesa, s vyváženým zastoupením 
lesních porostů, zemědělských pozemků a malých sídel s koncentrovanou zástavbou. Jedná se o krajinu vysokých 
přírodních, krajinných a estetických hodnot. 
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| Obrázek 32: Krajinné celky a krajinné typy v širším zájmovém území záměru (dle ZÚR Ústeckého kraje (2011)) 

 
 

Za účelem zařazení řešeného území do určitého širšího krajinného rámce, do krajinných souvislostí (biogeografie, 
geomorfologie, vegetační kryt, osídlení, kultura, historie), lze v rámci posouzení vymezit tzv. oblast krajinného 
rázu (dále také „ObKR“), která reprezentuje určitý charakter utváření krajiny z hlediska geomorfologie a 
vegetačního krytu, z hlediska charakteru a forem osídlení a hospodářského využití. Dle použitého metodického 
postupu je oblast krajinného rázu definována jako krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou 
charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného celku ve všech 
charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu. Je vymezena hranicí, kterou 
mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik. 

Pro účely ochrany krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti České středohoří byla v rámci přípravy stavby 
vypracovaná studie Preventivního hodnocení krajinného rázu na území CHKO České středohoří (Lőw a spol., 
s.r.o., 2010). Dle této studie se hodnocený záměr nachází na území ObKR 20 Rtyňské údolí Bíliny (obr. 33):  

• charakteristika: Poměrně široké údolí Bíliny navazující na severní úpatí Milešovského středohoří, které je 
výrazně od jihu až jihovýchodu rámuje. Na severovýchodě a mezi Rtyní a Ohníčem se Bílina více zahlubuje, 
a proto většina území leží nad krajinným suterénem jejího vlastního zaříznutého údolí. Širší okolí údolí 
Bíliny a přilehlé střední polohy, příhodné pro zemědělství, patří ke starosídelní krajině, s doklady již o 
pravěkém osídlení. Na ni od východu navazuje krajina vrcholně středověké kolonizace a pouze nejvyšší 
polohy na jihu, v prostoru hlavního masivu Milešovského středohoří, byly kolonizovány až ve středověku 
pozdním. Sídelní struktura je tvořena návesními vesmi s úsekovou plužinou a to netypicky ve všech typech 
sídelních krajin, pouze u Řehlovic je plužina traťová a v okolí Žalan dělená úseková. Okrajově se objevují i 
krátké řadové vsi (Vrahožily a Suchá), u Suché pak i s délkovou plužinou, a hromadná silniční víska Hlince s 
dělenou úsekovou plužinou. 

• ohraničení: Výrazné veduty tvoří svahy většiny sopečných kuželů podhůří Milešovky (Kostomlatský, 
Teplický, Střední, Dlouhý, Bílský, Kostelní a Kamenný vrch, Stráž) a masivu Kletečné s Újezdskou horou a 
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Kubačkou. Uplatňují se i veduty masivu Kleče a Pařezu, které značně převyšují severozápadní ohraničení 
vnitřního prostoru v okolí Kostomlat. Méně výrazné jsou veduty plochých temen Černého lesu a 
Jizerského vrchu se Širokým kamenem, mimo řešené území Rovného, Jedoviny a Hradiště u Habří, dále 
výrazného kuželu Doubravky u Teplic plochých, širokých temen Ve Chvojkách, Světecké výšiny a Hůrky. 
Pohledově otevřené ohraničení je především v ose údolí Bíliny a Bystřice. Polootevřený charakter má 
ohraničení na jihu v okolí Bořislavi, kde na celek navazují vnitřní prostory Milešovského pohoří. 

• matrice: Nižší polohy tvoří zvlněná lesozemědělskou krajina, místy nabývající až charakteru otevřené 
krajiny polní. Naopak převážně listnaté lesní porosty pokrývají všechny výraznější hřbety i kužely, 
případně prudké svahy zaříznutých údolí. Orná půda je ve vyšších polohách zatravněna, přesto však polní 
kultury tvoří její významný podíl. Především v podhůří Milešovky v okolí Žimu a Žalan se vyskytují 
velkoplošné sady ovocných dřevin. Členění původních plužin (na území CHKO převážně úsekových či 
dělených úsekových) se dochovalo jen částečně. Dobře si zachovaly svou vesnickou strukturu zástavby 
zejména menší, výše položená sídla na území CHKO. Jen charakter Lažan a Bořislavi je významněji ovlivněn 
novodobou zástavbou. 
Na území CHKO mají plošší střední polohy, vystupující nad zaříznutá údolí, a rozšířená část údolí Bíliny 
světlejší zemědělské matrice, místy velkovýrobního charakteru, akcentovanou zrnitou texturou vesnic. 
Úbočí, temena kopců a prudké svahy mají většinou matrici tmavou, ojediněle se však vyskytují i matrice 
stepních až křovinných lad. Některé neobhospodařované lokality přecházejí přes různá sukcesní stádia v 
les. Mimo řešené území, především v údolních polohách, se navíc vyskytují různě zrnité matrice obytné a 
průmyslové zástavby městského charakteru, případně dopravních staveb. 

• póly: Tmavou texturu lesní matrice mají vrcholy Kostomlatský, Teplický, Dlouhý, Bílský, Kostelní a 
Kamenný vrch, dále Zvon, Stráž, Kletečná, Újezdská hora, Kubačka, Dubický kopec s vysílačem, Černý les, 
Široký kámen, Volská hora, Stoličky (Chotyně) se zříceninou tvrze, mimo řešené území Rovný, Doubravka 
se zámečkem, Pohradická hora, Hůrka.  
Světlejší jsou matrice zemědělských trávníků na plochém temenu Ve Chvojkách s dominantním 
vodojemem a stepních lad až křovin na Hradišti u Habří, oba již mimo CHKO. 
Kulturními póly jsou obec Rtyně n. Bílinou s kostelem sv. Martina, v jejímž okolí je doloženo pravěké i 
staroslovanské osídlení, dále ves Žalany s lidovými stavbami, Řehlovice s kostelem Nejsvětější Trojice a 
pohledově exponovaná sídla Bořislav s dominantním kostelem sv. Kateřiny a Žim s lidovými stavbami. 
Významovým pólem je národní kulturní památka Stadice, dnes z velké části rámována dopravní 
infrastrukturou. 

• osy: Přirozené osy území tvoří tok Bíliny a jejího přítoku Bystřice. Novodobými osami, které výrazně 

vstoupily do území a změnily jeho obraz, je těleso dálnice D8 a její teplický přivaděč. 
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Obrázek 33: Oblasti krajinného rázu v širším okolí záměru dle Preventivního hodnocení krajinného rázu na 
území CHKO České středohoří (Lőw a spol., s.r.o., 2010) 

 
 

Podle převládajícího způsobu využití je krajina zájmového území převážně lesozemědělská. Dle reliéfu se na 
území CHKO České středohoří nachází řada vzácných krajinných typů. Značně je zastoupena krajina členitých 
pahorkatin a vrchovin Hercynika, úsek 3. pak zasahuje do krajiny plošin a plochých pahorkatin, v okolí toku Labe 
a Bílina je zastoupena krajina zaříznutých údolí (viz obr. 34). Tyto krajinné typy jsou hojně zastoupeny i v širším 
okolí záměru v rámci území CHKO České středohoří (kromě nich se na území CHKO hojně vyskytuje např. krajina 
sopečných pohoří). Oproti většině území České republiky je území CHKO specifické převahou těchto výjimečných 
typů reliéfu nad typy běžnými. V zájmovém území, byť mimo území přímých zásahů trasy záměru, se vizuálně 
hojně uplatňuje krajina kuželů a kup (viz rovněž obr. 34). 

Na základě terénní rekognoskace a za podpory mapových analýz byl, s ohledem na charakter záměru a 
prostorovou a charakterovou diferenciaci krajiny, v níž je záměr zasazen, vymezen potenciálně dotčený krajinný 
prostor (dále také „PDoKP“) (viz obr. 35), pro který byla provedena identifikace a klasifikace znaků přírodní, 
kulturní a historické charakteristiky KR a bylo provedeno hodnocení a posouzení míry vlivu záměru na KR území1.  

PDoKP je prostor, jehož osu tvoří území trasy záměru dálnice D8. Záměr je situován v prostoru lesozemědělské 
krajiny členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika a krajiny plošin a plochých pahorkatin, převážně na 
zemědělských pozemcích. Trasa dálnice je situována výhradně v nižších partiích krajiny, což má značný vliv na 
vymezení PDoKP, neboť v menším či větším odstupu od záměru krajina zpravidla na obě strany (na východ i 
západ, vlastní trasa dálnice pak vedená v severojižním směru) vybíhá do výše položených strukturálně pestrých 
svahů pahorkatin a vrchovin, resp. směrem na J až JZ i do krajiny kuželů a kup. Při vymezení PDoKP je uplatněn 
kombinovaný přístup zohledňující možnosti reálné viditelnosti záměru jak ve vztahu ke vzdálenosti od prostoru 

                                                           
1 PDoKP je vymezen pro území záměru dálnice D8 v km 58,55 – 64,69 projektového staničení hlavní trasy. Optika tří 
„samostatných“ úseků je v rámci hodnocení upozaděna, neboť z hlediska krajinného rázu je nutné komplexní vnímání 
krajinných souvislostí, resp. krajinných vztahů a vazeb. 



trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0798 65

územních zásahů, tak ve vztahu k bariérám viditelnosti daných morfologií terénu a vertikálními bariérami 
v podobě různých forem krajinné zeleně či antropogenních prvků zástavby apod.). Empiricky byla stanovena 
vzdálenost, za kterou bude viditelnost záměru slabá a změny v krajinné scéně nemohou zásadním způsobem snížit 
pozitivní hodnoty krajiny nebo změnit existující ráz krajiny. Za takovou vzdálenost byla, vzhledem k charakteru 
záměru, akceptována vzdálenost cca 2,0 km od navržených zásahů území. Morfologie terénu a přítomnost 
vertikálních bariér viditelnosti pak tento prostor dále omezila způsobem vyobrazeným na schématu níže (obr. 35). 
Šíře vymezeného prostoru dokumentuje mimořádně pozorný přístup aplikovaný v rámci posouzení, resp. na 
straně bezpečné je prostor vymezen až k relativně vzdáleným územím, ze kterých jsou vizuální vlivy záměru 
patrné pouze v omezené míře, a to právě vzhledem k morfologii terénu a vertikálním bariérám viditelnosti. 

 

Obrázek 34: Rámcové typy krajin na území CHKO České středohoří dle Preventivního hodnocení krajinného rázu 
na území CHKO České středohoří (Lőw a spol., s.r.o., 2010) 

 
 

 

Vzhledem k charakteru území přitom zpravidla platí, že s výjimkou prostoru vzdáleného do cca 500 m od území 
záměru (tj. blízkého prostoru bezprostředně navazujícího na území záměru) se v krajinném obrazu uplatňují téměř 
výhradně nejvýše pouze dílčí segmenty dálnice, resp. dálnice není vzhledem k mimořádně pestré morfologické a 
vegetační mikrostruktuře území ze vzdálenějších míst často vůbec patrná, příp. je v krajinném obrazu přítomna až 
v případě pohledů z vyšších partií svahů v blízkosti empiricky stanovené dvoukilometrové hranice potenciálních 
vlivů záměru. Tato problematika je podrobně řešena v kapitole D.I.8.  
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| Obrázek 35: Schéma potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) 

 
 

C.I.2 Zvláště chráněná území 
Velmi významné, nebo jedinečné části živé i neživé přírody, jež jsou definovány v části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 

Z praktických důvodů bývají tato ZCHÚ dělena na velkoplošná (národní parky a chráněné krajinné oblasti) a maloplošná ZCHÚ 
(národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky). 

Současný stav 

Trasa dálnice D8, stavba 0805 prochází územím chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zde hodnocené úseky 
zasahují do CHKO v plné délce.  

CHKO České středohoří 

- rozloha 1070 km2 
- k.ú. – Dubičná, Lukov, Ličenice, Starý Týn, Habřina, Úštěk, Zimoř, Trnobrany, Liběšice, Dolní Chobolice, Horní 

Řepčice, Dolní Řepčice, Horní Nezly, Dolní Nezly, Kotelice, Dolní Týnec, Velký Újezd, Býčkovice, Ploskovice, 
Těchobuzice, Vinné, Chudoslavice, Trhovany, Podviní, Maškovice, Myštice, Pohořany, Žitenice, Litoměřice, 
Žalhostice, Píšťany, Malé Žernoseky, Soběnice, Libochovany, Řepnice, Prackovice, Dobkovičky, Litochovice, 
Chotiměř, Vchynice, Radostice, Košťálov, Sutom, Vlastislav, Teplá, Kololeč, Sulejovice, Čížkovice, Jenčice, 
Třebenice, Podsedlice, Obřice, Pnětluky, Dřemčice, Třebívlice, Semeč, Děčany, Blešno, Březno, Lovosice, 
Běčov, Milá, Odolice, Bělušice, Bedřichův Světec, Korozluky, Sedlec, Skršín, Chrámce 

- zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 6883/76, ze dne 19.3.1976 
- zóny CHKO byly vymezeny v protokolu MŽP ČR, odboru ochrany přírody, č.j. OOP/4905/96, ze dne 4.9.1996 
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- předmětem ochrany je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních 
zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové 
utváření, včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a 
využití lesního a zemědělského původního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba 
sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. 

- plán péče o CHKO České středohoří byl schválen na období 2015 – 2024 (AOPK ČR) 

S výjimkou jediného úseku v okolí tunelu Radejčín hodnocený úsek prochází 4. zónou ochrany (zóna s nejnižší 
ochranou). Jedná se o „člověkem zcela pozměněné ekosystémy a části krajiny, zejména souvisle zastavěná území, 
intenzivně obhospodařované velké celky zemědělských pozemků (s převahou orné půdy), větší dobývací prostory, 
průmyslové a reály a pozemky určené jako územní rezerva pro zástavbu. Zahrnuje ostatní území přechodu z volné 
(nechráněné) krajiny do chráněné krajinné oblasti.“ 

Pouze malá část v prostoru tunelu Radejčín a v údolí Uhelné strouhy se nachází ve 3. zóně ochrany – „Člověkem 
silně pozměněné ekosystémy, běžně hospodářsky využívané, zejména lesy se zcela pozměněnou druhovou 
skladbou, věkově a prostorově málo strukturované, druhově chudší intenzivně obhospodařované louky a pastviny, 
orná půda a ostatní zemědělské pozemky rozčleněné do menších částí s bohatým zastoupením dřevin mimo les, s 
rozptýlenou venkovskou zástavbou. Hodnoty krajiny jsou určovány kombinací přírodních a kulturních prvků. Území 
se sídly místního významu, významné jsou mimoprodukční funkce území vodohospodářské, rekreační a kulturní. 

Zásah do 1. ani 2. zóny ochrany nenastal. 

Rozdělení CHKO České Středohoří do zón ochrany přírody z doby vydání stanoviska EIA v roce 1996 je 
v nezměněné podobě platné i v současnosti. Tyto zóny byly tedy platné i před realizací stavby. 

V aktuálním Plánu péče je však zdůrazněna nutnost úpravy zón ochrany (vznik EVL, MCHÚ, úprava zón dle 
aktuálního stavu v území). 

Obrázek 36: Vymezení zón CHKO České Středohoří v prostoru hodnoceného záměru. 
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| Obrázek 37: Detail - prostor tunelu Radejčín a údolí Uhelné strouhy – místa CHKO s 3. zónou ochrany 

 
 

Maloplošně chráněná území (NPR, PR, NPP, PP), ani smluvně chráněná území se v blízkosti stavby nenacházejí ani 
v době před zahájením realizace nenacházely. V širším okolí záměru, ale mimo dosah vlivů ze stavby, se nacházejí 
PR Rač (cca 1,7 km severozápadně od záměru), PR Malhostický rybník (cca 2 km severozápadně od stavby), PR 
Kalvárie (cca 4 km jihovýchodně od stavby) a NPR Milešovka (cca 4 km jihozápadně od stavby). Ostatní ZCHÚ se 
nacházejí ve velké vzdálenosti od záměru (nad 5 km). 

 

C.I.3 Natura 2000 
Natura 2000 je definována v části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je tvořena soustavou lokalit 
chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi, horské smrčiny apod.) 
na území států Evropské unie. Soustavu Natura 2000 tvoří Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblasti (PO). 

 

Stav před realizací stavby 

V době realizace záměru (roky červenec 2012 – prosinec 2016) byla doplněna do seznamu evropsky významných 
lokalit EVL Porta Bohemica (Nařízení vlády č. 207/2016, ze dne 8.6.2016, s účinností od 1.7.2016). Ostatní lokality 
evropské soustavy Natura 2000 zůstaly od zahájení realizace po současnost nezměněny. 
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Současný stav 

V hodnocené trase D8, stavby 0805 částí A+F se nenachází žádné lokality zařazené do soustavy Natura 2000. 

V širším zájmovém území se nachází 3 evropsky významné lokality. Jedná se o lokalitu EVL Porta Bohemica, EVL 
Lovoš, EVL Milešovka. Ostatní EVL se nacházejí dále než 5 km od záměru. Ptačí oblasti se v blízkém okolí záměru 
nenacházejí.  

 

EVL Porta Bohemica  

Kód lokality:   CZ0424141 

Rozloha:   6113,3 ha 

Biogeografická oblast:  kontinentální 

– EVL pokrývá tok Labe od Třeboutic po Děčín s přilehlými lesními porosty na svazích údolí 

– nejblíže od EVL se nachází tunel Radejčín, a to ve vzdálenosti cca 400 m od oblasti Doerellovy vyhlídky. 
V území EVL jsou zahrnuty svahy spadající do údolí Labe. 

– předmětem ochrany EVL jsou stanoviště 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi), 8150 
Středoevropské silikátové sutě, 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně, 9180 Lesy svazu Tilio-
Acerion na svazích, sutích a v roklích. Z druhů pak bobr evropský Castor fiber a losos obecný Salmo salar 
 

EVL Lovoš 

Kód lokality:   CZ0424037 

Rozloha:   292,9447 ha 

Biogeografická oblast:  kontinentální 

– lokalita se nachází na vrchu Lovoš severozápadně nad Lovosicemi  

– nachází se cca 4,3 km jižně od záměru 
– předmětem ochrany EVL Lovoš jsou stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých 

podložích (Festuco-Brometalia), 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, 9110 Bučiny 
asociace Luzulo-Fagetum, 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na 
svazích, sutích a v roklích. Z druhů je předmětem ochrany přástevník kostivalový Callimorpha 
quadripunctaria. 
 

EVL Milešovka 

Kód lokality:   CZ0420416 

Rozloha:   292,9447 ha 

Biogeografická oblast:  kontinentální 

– lokalita se nachází na vrchu Milešovka jihozápadně od záměru  

– nachází se cca 3 km jihozápadně od záměru 
– předmětem ochrany EVL Milešovka jsou stanoviště 40A0 Kontinentální opadavé křoviny, 6190 Panonské 

skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis), 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, 8230 
Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii), 9130 Bučiny asociace 
Asperulo-Fagetum, 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, 91E0 Smíšené jasanovo-olšové 
lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Druhy nejsou 
předmětem ochrany. 
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| Obrázek 38: Lokality Soustavy Natura 2000 

 
Zdroj: ©AOPK ČR; ortofoto©čuzk 
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C.I.4 Významné krajinné prvky 
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický 

vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 

Významnými krajinnými prvky jsou dle § 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera, údolní nivy, tzv. VKP „ze zákona“. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody 

dle § 6, zákona č.114/1992 Sb. jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 

plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy 

porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

V  dotčeném území se nachází významné krajinné prvky „ze zákona“ (dle §3 zákona č.114/92 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny). VKP registrované dle §6 ZOPK se v okolí stavby nenacházejí. Vzhledem k velkému množství VKP 
„ze zákona“ jsou v textu a na následujícím obrázku blíže popsané pouze VKP, které se nacházejí nejblíže stavbě. 

VKP ZE ZÁKONA 

Následuje stručný popis VKP ze zákona, které se nacházejí v dotčeném území, jedná se především o vodní toky, 
jejich údolní nivy a lesy. Informace o lesních formacích jsou citovány z: http://geoportal.uhul.cz/mapy/, dne 
13.5.2019. 

V období před realizací stavby byly v území přítomny VPK uvedené níže. Zejména záměrem křížené vodní toky a 
jejich lužní porosty (Uhelná strouha, Záhořský potok, Žimský potok) byly přirozeného charakteru, který doznal 
během stavby výrazných změn. Změny jsou vyhodnoceny v kapitole D.I.10.5 Vliv posuzované stavby na VKP. 

 

Současný stav 

VKP les a vodní tok – Debus a údolí Uhelné strouhy 

– k.ú. Prackovice nad Labem 
– lesní porosty v údolí Uhelné strouhy a nad Prackovickým tunelem 
– listnaté lesy s převahou dubu, jilmu a lípy, příměsí ostatní listnáče 
– vymezen jako PUPFL, lesy zvláštního určení - se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, 

klimatickou nebo krajinotvornou 

VKP les  – vrch Radejčín – severní část 

– k.ú. Prackovice nad Labem, Dubice nad Labem 
– lesní porosty v blízkosti rozhledny Radejčín 
– les s převahou borovice a akátu 
– vymezen jako PUPFL, lesy hospodářské 

VKP les  – vrch Radejčín – jižní část 

– k.ú. Dubice nad Labem 
– lesní porosty v blízkosti železniční stanice Radejčín 
– les s převahou dubu, střemchy a lípy, v příměsi zastoupen smrk a akát 
– vymezen jako PUPFL, lesy hospodářské 

VKP les západně od stanice Radejčín 

– k.ú. Radejčín 
– lesní porosty západně od železniční stanice Radejčín 
– les s převahou dubu, jilmu a lípy a příměsí ostatních listnáčů 
– z části vymezen jako PUPFL, lesy hospodářské 
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Obrázek 39: Významné krajinné prvky ze zákona v  okolí stavby (VKP – zelená šrafa) 

 

 

VKP vodní tok a údolní niva – Záhořský potok  

– k.ú. Radejčín, Žim 
– lužní porosty a vodní tok Záhořský potok 
– přirozeně meandrující tok, pod dálnicí D8 a přeložkou silnice III/25829 koryto opevněno záhozem a 

stabilizováno příčnými prahy 
– lesní porost v místě křížení je olšina se stejnověkou  výsadbou topolů, níže po proudu jasenina s příměsí 

dubu, habru, lípy a dalších listnáčů 
– částečně vymezen jako PUPFL, lesy hospodářské 
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VKP les a vodní tok – Žimský potok 

– k.ú. Řehlovice, Habrovany u Řehlovic 
– drobný vodní tok z části napřímen, v místě křížení s D8 opevněn kamenným záhozem a stabilizován příčnými 

prahy  
– lesní porost v okolí převážně listnatý (dub, habr, líska, vrba, jasan, olše), skrz je veden průsek pro vedení VVN 
– jižně od přeložky silnice III/25829 zarostlý starý ovocný sad (třešeň, jabloň, líska aj.) 
– lesní porost není z větší části vymezen jako PUPFL 

VKP vodní tok a údolní niva – Řehlovický potok  

– k.ú. Řehlovice 
– lužní porosty a vodní tok Řehlovický potok 
– přirozeně meandrující tok, místy se rozlévající do široké nivy, prameniště 
– listnatý les – olše, vrby, dub, líska 
– není vymezen jako PUPFL 

VKP vodní tok – Radejčínský potok 

– k.ú. Stadice 
– drobný vodní tok z části napřímen, v místě křížení s D8 veden v betonovém korytě s dlažbou 
– lesní porost v okolí převážně listnatý (olše, vrba, líska) 

VKP les  – Volská hora 

– k.ú. Stadice 
– lesní porosty jižně od památníku Přemysla Oráče 
– listnatý les s převahou dubu, javoru, jasanu, lísky a hlohu 
– zčásti PUPFL, les hospodářský 
 
Ekostabilizační funkce všech uvedených VKP byla v období před výstavbou patrně dobrá, s výjimkou 
Radejčínského potoka v místě křížení se záměrem, kde bylo již v minulosti koryto necitlivě upraveno. 
 

 

C.I.5 Územní systém ekologické stability  
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definován jako 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
ÚSES má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. 

Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum a biokoridor, které jsou je definovány vyhláškou č. 
395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, které svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich 
migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Podle významu jednotlivých segmentů skládajících tento systém dělíme ÚSES na nadregionální (NRBK, NRBC), regionální 
(RBK, RBC) a místní /lokální (LBK, LBC). 

 

Pro určení ÚSES byla využita platná územně plánovací dokumentace (ZÚR ÚK, ÚP). K identifikaci nadregionálních a 
regionálních prvků ÚSES byl použit dokument Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje schválené usnesením č. 
23/25Z/2011 ze dne 5.10.2011 (nabytí účinnosti dne 20.10.2011). Zohledněna byla také 1. Aktualizace ZÚR ÚK ze 
dne 24.4.2017. 



trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0798 74

K identifikaci lokálních prvků ÚSES byl použit platný územní plán obcí Řehlovice, Žim, Habrovany, Prackovice nad 
Labem a Velemín i s jejich změnami. Jedná se o obce, na jejichž území leží hodnocená stavba a je relevantní 
ovlivnění ÚSES stavbou. Prvky lokálních úrovní ÚSES na území těchto obcí jsou uvedeny ve výčtu níže a na obrázku 
40. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je spolu s hodnocenou stavbou zakomponován do územních plánů obcí 
a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že označení jednotlivých prvků ÚSES nebo jejich 
vedení je v územních plánech obcí a ZÚR JMK v některých případech mírně odlišné, jsou zde uvedeny údaje ze 
Zásad územního rozvoje (ZÚR ÚK). Důvodem je nadřazenost tohoto dokumentu vzhledem k územnímu plánu. 

V dotčeném území Aktivní varianty se nachází síť ÚSES všech úrovní (nadregionální, regionální i lokální).  

 

V období před realizací stavby byly v území přítomny prvky ÚSES uvedené níže. Od zahájení realizace stavby v roce 
2012 nedošlo ke změně ÚPD, která by měnila stávající vymezení prvků ÚSES.  

Vyhodnocení vlivů stavby na jednotlivé prvky ÚSES je provedeno v kapitole D.I.10.1 Vliv posuzované stavby na 
prvky ÚSES. 

 

Současný stav 

NADEGIONÁLNÍ ÚSES 

NRBC 17 Milešovka 

- funkční NRBC 
- nadregionální biocentrum zahrnující vrch Milešovka s okolními kopci Kamenec, Šibeník, Kletečná, 

Milešovský Kloc, Zvon a Opina 
- převládající společenstva – zachovalé mezofilní hájové a bučinné ekosystémy (MH a MB), s převahou 

dřevin suťových lesů, buku; zachovalá xerotermofytní stanoviště, skály,  
- rozloha 1000 ha 

NRBK 9 Stříbrný roh (19) - Milešovka (17) 

- funkční NRBK 
- nadregionální biokoridor spojující NRBC Stříbrný roh východně od Ústí nad Labem a NRBC Milešovka 
- NRBK kříží tok Labe jižně od Dolních Zálezel 
- typ stávajícího společenstva MB (mezofilní bučinné) 
- v rámci ZÚR ÚK je koridor vymezen pásem 200 m na každou stranu od středové osy. Šíře tohoto pásu dává 

prostor pro upřesnění vedení NRBK v územních plánech obcí o minimální šíři 40 m. 

NRBK 10 Stříbrný roh (19) - Polabský luh (7) 

- funkční NRBK  
- nadregionální vodní a nivní biokoridor s osou v toku Labe spojující NRBC Stříbrný roh (19) východně od 

Ústí nad Labem a NRBC Polabský luh (17) 
- 1 větev NRBK10 je stanovištně teplomilný doubravní biokoridor, obchází ze západu obec Prackovice 
- typ stávajícího společenstva MH – mezofilní hájové, T – teplomilné doubravní, B – břehové porosty podél 

tekoucích vod, N - nivní, V - vodní 
- v rámci ZÚR ÚK je suchozemský koridor vymezen pásem 200 m na každou stranu od středové osy. Šíře 

tohoto pásu dává prostor pro upřesnění vedení NRBK v územních plánech obcí o minimální šíři 40 m. 

REGIONÁLNÍ ÚSES 

RBC 1314 Kubačka  

- funkční RBC 
- lesní regionální biocentrum na vrchu Kubačka 
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- převládají přirozená lesní společenstva s dubem a skalními výchozy 
- rozloha 45 ha 

RBC 1315 Stadické srázy, Široký kámen 

- funkční RBC 
- lesní regionální biocentrum jižně od Trmic 
- převládají přirozená lesní společenstva s dubem, dřevinami suťových lesů 
- místy porosty borovice lesní 
- rozloha 50 ha 

RBK 566 Hradiště - Stadické srázy, Široký kámen 

- funkční RBK 
- regionální biokoridor spojující RBC Hradiště a Stadické srázy, Široký kámen 
- převládají xerotermofytní společenstva (lesní lada, lesostep), společenstva lesa a polní ekosystémy 
- v rámci ZÚR ÚK je koridor vymezen pásem 200 m na každou stranu od středové osy. Šíře tohoto pásu dává 

prostor pro upřesnění vedení RBK v územních plánech obcí o minimální šíři 40 m. 

RBK 595 Stadické srázy, Široký kámen - Vrkoč 

- funkční RBK 
- regionální biokoridor spojující RBC Stadické srázy, Široký kámen (1315) a RBC Vrkoč (1385) 
- jde o lesní biokoridor 
- v rámci ZÚR ÚK je koridor vymezen pásem 200 m na každou stranu od středové osy. Šíře tohoto pásu dává 

prostor pro upřesnění vedení RBK v územních plánech obcí o minimální šíři 40 m. 

LOKÁLNÍ  ÚSES 

LBC K9 + K10/4 Debus 

- funkční LBC 
- k.ú. Prackovice nad Labem 
- lesní LBC na NRBK 9 a 10 

LBC K10/5 U Doerellovy vyhlídky 

- funkční LBC 
- k.ú. Prackovice nad Labem 
- lesní a lesostepní LBC na NRBK 10 

LBC 250 

- funkční LBC 
- k.ú. Radejčín 
- lesní a lesostepní LBC na lokálních biokoridorech LBK 717, LBK 700 a LBK 728 

LBC 264 

- funkční LBC 
- k.ú. Radejčín 
- lesní a lesostepní LBC na lokálních biokoridorech LBK 790, LBK 4/729 a LBK 728 

LBC 251 

- funkční LBC 
- k.ú. Radejčín, Žim 
- převážně lesní LBC na lokálních biokoridorech LBK 5, LBK 725 a LBK 695 
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Obrázek 40: Prvky územního systému ekologické stability (1:15 000) 
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LBC 1 

- funkční LBC 
- k.ú. Žim 
- převážně lesní LBC na lokálních biokoridorech 2 a 3 

LBC 2 

- funkční LBC 
- k.ú. Žim 
- převážně lesní LBC na lokálních biokoridorech 3 a 5 

LBC 3 

- funkční LBC 
- k.ú. Žim 
- převážně lesní LBC na lokálním biokoridoru LBK 4 

LBC 202 

- funkční LBC 
- k.ú. Stadice, Lochočice, Řehlovice 
- lesostepní LBC na regionálním biokoridoru 566 

LBC 204 

- funkční LBC 
- k.ú. Stadice 
- převážně lesní LBC na regionálním biokoridoru 566 

LBC 205 

- funkční LBC 
- k.ú. Stadice 
-  převážně lesní, místy luční LBC na lokálních biokoridorech 690, 692 a RBK 566  

LBC 206 

- funkční LBC 
- k.ú. Stadice 
- luční a lesostepní LBC na lokálním biokoridoru 690 

LBC 229 

- funkční LBC 
- k.ú. Stadice, Řehlovice 
- převážně lesní a lesostepní LBC na lokálním biokoridoru 690 

LBC 230 

- funkční LBC 
- k.ú. Stadice 
- převážně lesní LBC na lokálních biokoridorech 693, 694 a LBK 2 

LBC 231 

- funkční LBC 
- k.ú. Řehlovice 
- lesní a lesostepní LBC na LBK 696, LBK 3 a LBK 694 
- zahrnuje i porosty podél Žimského potoka 

 



trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0798 78

LBC 231 

- funkční LBC 
- k.ú. Moravany u Dubic 
- lesní LBC na lokálních biokoridorech 697, 700 a 701 

LBK 3 

- k.ú. Prackovice nad Labem  
- funkční biokoridor  
- napojuje se z jihu do LBC Debus 

LBK 4/729 

- k.ú. Prackovice nad Labem (označen jako LBK 4), Radejčín (označen jako LBK 729) 
- funkční biokoridor z části podél toku Uhelné strouhy 
- propojuje LBC 264 na západě s NRBK 9 (LBC Debus) 

LBK 790 

- k.ú. Radejčín  
- funkční biokoridor vedený lesním porostem vrchu Kubačka 
- napojuje se z jihu do LBC 264 

LBK 728 

- k.ú. Radejčín  
- funkční biokoridor vedený lesním porostem vrchu Lovčí 
- propojuje LBC 264 a 251 

LBK 695 

- k.ú. Radejčín  
- funkční biokoridor vedený podél Záhořského potoka 
- napojuje se ze severu do LBC 251 

LBK 717 

- k.ú. Radejčín  
- funkční biokoridor vedený lesním okrajem nad Záhořským potokem a podél Radejčínského potoka 
- dle ÚP obce Řehlovice propojuje 2 LBK (LBK 695 a LBK 2 na k.ú. Habrovany) 

LBK 700 

- k.ú. Radejčín  
- funkční biokoridor vedený převážně lesními porosty vrchu Homolka 
- spojuje LBC 250 a LBC 231 (k.ú. Moravany u Dubic) 

LBK 1/716 

- k.ú. Žim (označen jako LBK 1), Řehlovice (označen jako LBK 716) 
- funkční biokoridor vedený okrajem lesních a lučních pozemků 
- napojuje se z jihu do LBC 229 (k.ú Řehlovice) 

LBK 2 

- k.ú. Žim 
- funkční biokoridor vedený převážně lesem a břehovými porosty přítoku Žimského potoka 
- propojuje LBC 1 a LBK 1/716 

LBK 3 

- k.ú. Žim 
- funkční biokoridor vedený podél Žimského potoka, přerušen v obci Žim 
- propojuje LBC 231 (k.ú. Řehlovice), LBC 1 a LBC 2 
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LBK 4 

- k.ú. Žim 
- funkční biokoridor vedený převážně úzkými pásy volné krajiny (louky, pole) a pásem křovin 
- propojuje LBC3  a LBK 3 

LBK 5 

- k.ú. Žim 
- funkční biokoridor vedený podél Záhořského potoka 
- propojuje LBC 2  a LBC 251 

LBK 6 

- k.ú. Žim 
- funkční biokoridor vedený lesem a remízy 
- propojuje LBK 5 (Záhořský potok) a NRBC Milešovka 

LBK 2 

- k.ú. Habrovany 
- funkční biokoridor vedený podél Radejčínského potoka 
- propojuje Záhořský potok a LBC 230 

LBK 690 

- k.ú. Řehlovice, Stadice 
- funkční biokoridor podél řeky Bíliny 
- propojuje LBC 229, LBC 205 (k.ú. Stadice) a LBC 206 (k.ú. Stadice) 

LBK 692 

- k.ú. Stadice 
- funkční biokoridor podél Radejčínského potoka 
- propojuje LBC 205 a LBC 230 

LBK 693 

- k.ú. Stadice 
- funkční biokoridor lesními a lesostepními porosty Červeného vrchu 
- propojuje LBC 230 a k.ú. Habrovany 

LBK 694 

- k.ú. Řehlovice, Stadice 
- funkční biokoridor podél Žimského potoka 
- propojuje LBC 231 a LBC 230 

LBK 696 

- k.ú. Řehlovice 
- funkční biokoridor vedený přes lesní porosty a pastvinu 
- propojuje LBC 229 a LBC 231 

LBK 697 

- k.ú. Moravany u Dubic 
- funkční biokoridor vedený přes les a remízy 
- propojuje LBC 231 s okolními biocentry 

 
V prostoru MÚK Bílinka (sdělovací objekt SO A 454) na k.ú. Velemín se žádné prvky ÚSES nenacházejí. 
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C.I.6 Přírodní parky 
Přírodní park je definován v § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Jedná se o území vymezené k ochraně 

krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, které není jinak zvláště chráněno. 

 

V blízkosti záměru se v současnosti nenachází žádný přírodní park. 

Nenacházel se zde ani před realizací stavby. 

 

C.I.7 Památné stromy 
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné 
stromy (§46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). 

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je prováděno se souhlasem 
orgánu, který ochranu vyhlásil.  

 

Současný stav 

V bezprostředním okolí stavby se nevyskytuje žádný památný strom ani památné stromořadí. 

Nejblíže od hodnocené stavby se nachází Lípa u Královského pramene (k.ú. Stadice). Jedná se o jednotlivý strom 
o výšce cca 28,0 m, obvodu kmene 460 cm, který byl vyhlášen za památný dne 16.9.1994. Strom má vyhlášené 
ochranné pásmo ve formě kruhu o poloměru 15 m. 

 

V období před realizací stavby v roce 2012 byla situace v území z hlediska památných stromů stejná. 

 

C.I.8  Území historického, kulturního, nebo archeologického 
významu 

Stav před realizací stavby 

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních 
právních předpisů (zejména dle §22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). 
Záchranný archeologický průzkum v trase byl zahájen v roce 2007. 

 

Současný stav 

Dotčené území je velmi starou sídelní oblastí s řadou archeologických památek.  

Osídlení hodnocené oblasti je doloženo od počátků lidské přítomnosti na našem území. Ze starší doby kamenné 
máme však pouze ojedinělé nálezy (např. diluviální kosti ve sprašových návějích v okolí velkých toků). 

Od mladší doby kamenné (cca 6000 let př.n.l.) začíná být osídlení území souvislejší. Přednostně jsou osidlovány 
nižší polohy do 350 m n.m. Osídlení z tohoto období je doloženo z celého území stavby. Oblíbený byl zejména 
prostor Lovosic (mimo zde hodnocené území) a dále prostor podél řeky Bíliny (obec Stadice). Zvýšenou 
archeologickou hodnotu má také území Habrovan, Radejčína a Žimy. 

Území bylo také již od středověku protkáno starými komunikacemi, které spojovaly často již zaniklé nebo 
v současnosti adaptované osady. Dnes jsou v terénu patrné jen velmi málo. Jedná se o různé relikty úvozových 
cest, a jejich svazky.  

Bohatému historickém osídlení odpovídá i mapa území s archeologickými nálezy (ÚAN), která je uvedena na 
následujícím obrázku. Mapa obsahuje data Státního archeologického seznamu ČR.  
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UAN jsou rozdělena do čtyř kategorií: 

I. - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů 

II. - území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl 
prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 % 

III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují 
žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost 
výskytu archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie IV). UAN III není evidováno v SAS ČR. 

IV. - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá území, kde byly odtěženy vrstvy a 
uloženiny nad předčtvrtohorním geologickým podložím). 

Obrázek 41: Mapa území s archeologickými nálezy (kategorie I - prokázaná území – růžová, kategorie II – 
předpokládaná území – fialově) 

 
Mapový zdroj©arcgis.com 
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Seznam lokalit s doloženými pravěkými a středověkými archeologickými nálezy a nalezišti v blízkosti stavby: 

Boreč u Lovosic 

- stojící zámeček, dříve tvrz 
- na úpatí Borečského vrchu získán důležitý depot pazourkových čepelí, dokládající zřejmě neprofánní aktivity 

v mladší době kamenné 
- nelokalizovaná tvrz a nálezy z katastru obce 

Habrovany 

- nelokalizovaná tvrz a nálezy z katastru obce 

Oparno 

- zřícenina hradu 
- těžební jámy na porfyr z doby laténské a raného středověku  
- další menší akce a nelokalizované nálezy 

Prackovice nad Labem 

- pravěké a raně středověké hradiště na vrchu Debus, které je silně poškozeno těžbou kamene 
- několik menších výzkumů a nelokalizované nálezy 

Radejčín 

- nelokalizované nálezy a několik menších akcí 

Řehlovice 

- tvrz a lokalizované nálezy, diluviální kosti z katastru obce 

Stadice 

- rozsáhlé a důležité výzkumné akce již od první poloviny 19. st., v okolí obce a na úpatí Volské hory 
- velké výzkumy také v 80. letech 20. st. v souvislosti s výstavbou dálnice Teplice – Ústí nad Labem 

Žim 

- nelokalizované ojedinělé nálezy z katastru obce 

 

 

C.I.9 Území hustě zalidněná a nadmíru zatěžovaná 
Současný stav 

Posuzovaný záměr neprochází územím s vysokou hustotou zalidnění. Vzhledem ke svému umístění do prostoru 
CHKO České středohoří prochází přírodním územím s roztroušeným osídlením ve formě malých obcí. Nejblíže 
hodnocené stavbě se nachází obytná zástavba obcí Řehlovice (100 m), Stadice (270 m), Radejčín (cca 360 m), 
Habrovany (530 m), Žim (900 m), Dubice (950 m). 

Většinou se jedná o samostatně stojící domy. V blízkosti stavby se nachází také chatová osada podél Záhořského 
potoka. 

 

Situace byla stejná i v době před realizací stavby. 
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C.I.10 Staré ekologické zátěže 
Údaje o starých ekologických zátěžích jsou čerpány ze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) vedených 
českou informační agenturou životního prostředí (CENIA), citace dne 10.4.2019.  

V systému CENIA  jsou v blízkosti stavby evidovány tyto ekologické zátěže: 

k.ú. Prackovice nad Labem (ID 12695001) – Skládka tuhého komunálního odpadu 

– Skládka se nachází cca 1 km severozápadně od obce Prackovice nad Labem, na východním svahu 
neovulkanického vrchu Debus (395 m n. m.) 

– Těleso skládky vzniklo ukládáním odpadů na táhlý svah. Odpady byly naváženy po polní cestě odbočující ze 
zpevněné komunikace, která směřuje do blízkého kamenolomu. 

– Leží v CHKO České středohoří. 
– Záznam pochází z roku 2000, od té doby nebyl aktualizován. V době zápisu nebyl zjištěný stav dobrý. 

Analýzy prokázaly jednoznačnou negativní zátěž podzemních vod mělké kvartérní zvodně (nadlimitní 
hodnoty olova). Vliv skládky byl prokázán i u vody vyvěrající 400 m daleko od skládky. 

k.ú. Prackovice nad Labem (ID 26958001) 

– Lokalita se nachází v prostoru kamenolomu u tunelu Prackovice 
– Záznam z roku 2019 uvádí neprozkoumanost území z hlediska typu odpadu i možných rizik. Monitoring 

zde neprobíhá. 
 
 

C.I.11 Extrémní poměry v dotčeném území 
Dotčené území lze považovat za území s některými extrémními rysy.  

Jedná se zejména o komplikovanou geologickou stavbu a s tím spojenou vysokou náchylnost území k sesuvům 
půdy (viz kap. C.2.3.5). Rizikem je zejména období se zvýšenými srážkami. To se v roce 2013 projevilo velkým 
sesuvem pod kamenolomem Dobkovičky, pod nímž prochází předcházející úsek stavby. Tato část dálnice D8 byla 
v té době rozestavěná. Úsek je nyní stabilizován. Svahové těleso bylo zpevněno betonovou injektáží a probíhá zde 
pravidelný monitoring stavu. 

Monitoring stability podloží probíhá v současnosti i v širším území svahů vrchu Kubačka.  V místě tzv. Prackovické 
estakády byl v minulosti odhalen pohyb mostních podpěr. Proběhlo zde několik dodatečných stabilizačních 
opatření.  
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C.II.  Charakteristika současného stavu životního prostředí, 
resp. krajiny v dotčeném území a popis složek nebo 
charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny 

C.II.1.   Ovzduší  
Výše imisních koncentrací znečišťujících látek v zájmovém území se odvíjí především od množství produkovaných emisí a od 
schopností emisí se v ovzduší rozptýlit (zásadní vliv morfologie území a větrných poměrů).  

Současný stav 

Pro stanovení stávající úrovně znečištění byly použity, v souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, mapy klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky za období 2013-2017, 
zveřejněné Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu na 
internetových stránkách, které jsou konstruovány pro čtverce 1 x 1 km (zdroj: ČHMÚ, www.chmi.cz).  

Pro srovnání stavu imisní situace před zahájením výstavby v roce 2012 je uveden také pětiletý průměr za období 
2009 – 2013. Imisní pozadí dle těchto map je v řešeném území uvedeno v následující tabulce. 

Pro doplnění jsou použity hodnoty z nejbližších měřicích stanic ČHMÚ (Litoměřice, Krupka, Kostomlaty pod 
Milešovkou a Ústí nad Labem - Kočkov). Jedná se o automatické stanice imisního monitoringu (tzv. AIM), které 
svým charakterem co nejvíce odpovídají umístění zde hodnocené stavby do venkovské, málo urbanizované 
krajiny. Převažují tedy stanice AIM typu pozaďová, typ zóny venkovská, předměstská či městská, s 
reprezentativností 4 – 50 km, v případě AIM stanice Krupka desítky až stovky km. 

Hodnoty ročního průměru NO2 (limit 40 µg . m-3) se v zájmovém území pohybují ve sledovaném pětiletém období 
(2013 – 2017) v rozmezí 10,9-14,3 µg . m-3 . Imisní koncentrace byla sledována ve stanicích Ústí nad Labem – 
Kočkov a Kostomlaty p. Milešovkou. Stanice Ústí nad Labem – Kočkov udává v roce 2017 naměřenou hodnotu  
13,7 µg . m-3, stanice Kostomlaty p. Milešovkou  naměřenou hodnotu  11,0 µg . m-3. 

V pětiletém období před realizací stavby (2009 – 2013) byla hodnota NO2 o něco vyšší (13,7-17,1 µg . m-3). V této 
době probíhalo měření NO2 kromě dvou výše uvedených stanic také na stanici Litoměřice a Krupka. 

Limitní hodnota pro NO2 není překročena. 

Hodnoty hodinového průměru NO2 (limit 200 µg . m-3) v roce 2017 prováděly pouze měřící stanice Ústí nad 
Labem – Kočkov a Kostomlaty p. Milešovkou. Stanice Ústí nad Labem – Kočkov udává v roce 2017 naměřenou 
nejvyšší 19. hodnotu  89,9 µg . m-3, stanice Kostomlaty p. Milešovkou  pak  62,1 µg . m-3. 

Hodnoty se oproti roku 2010, kdy byl hodinový průměr NO2 měřen i na stanicích Litoměřice a Krupka, mírně 
zvýšily. 

Limitní hodnota pro NO2 není překročena. 

Hodnoty ročního průměru PM10 (limit 40 µg . m-3) se v zájmovém území pohybují ve sledovaném pětiletém 
období (2013 – 2017) v rozmezí 21,5-24,0 µg . m-3 . Imisní koncentrace byla sledována ve všech 4 stanicích AIM. 
Stanice Ústí nad Labem – Kočkov udává v roce 2017 naměřenou hodnotu  19,4 µg . m-3, stanice Kostomlaty p. 
Milešovkou  naměřenou hodnotu  18,9 µg . m-3, Krupka 19,2 µg . m-3 a Litoměřice 24,9 µg . m-3. 

V pětiletém období před realizací stavby (2009 – 2013) byla hodnota PM10 o něco vyšší (24,9-27,3 µg . m-3). V této 
době probíhalo měření PM10 také na všech uvedených měřících stanicích. 

Limitní hodnota pro roční průměr PM10 není překročena. 

Hodnoty denního průměru PM10 (limit pro 36. nejvyšší hodnotu 50 µg . m-3) se v zájmovém území v roce 2017 
prováděly ve všech uvedených stanicích. Stanice Ústí nad Labem – Kočkov udává v roce 2017 naměřenou hodnotu 
35,3 µg . m-3 při počtu překročení limitní hodnoty 50 µg . m-3 22x. V případě stanice Litoměřice došlo 
k nadlimitnímu počtu překročení hodnoty 50 µg . m-3 , a to 2x.  
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Hodnoty denního průměru v roce 2010, kdy se také měřily na všech uvedených stanicích, byly oproti současnosti 
znatelně vyšší. Na stanicích Kostomlaty p. Milešovkou, Krupka a Litoměřice došlo dokonce k nadlimitnímu počtu 
překročení hodnoty 50 µg . m-3 . 

Rozložení ročního průměru PM2,5 (limit 25 µg . m-3)  se v zájmovém území ve sledovaném pětiletém období (2013 
– 2017) pohybuje v rozmezí 15,4-17,2 µg . m-3. Imisní koncentrace byla sledována pouze ve stanici Ústí n. Labem – 
Kočkov, která udává v roce 2017 µg . m-3naměřenou hodnotu 15,7 µg . m-3. 

V pětiletém období před realizací stavby (2009 – 2013) byla hodnota PM2,5 o něco vyšší (17,5-19 µg . m-3).  

Limitní hodnota pro roční průměr PM2,5 není překročena. 

Hodnoty ročního průměru benzo(a)pyrenu (limit 1 ng . m-3) se v zájmovém území pohybují ve sledovaném 
pětiletém období (2013 – 2017) v rozmezí 0,6-0,8  µg . m-3. Imisní koncentrace byla sledována pouze ve stanici 
Ústí n. Labem – Kočkov, která udává v letech 2010 i 2017 shodnou naměřenou hodnotu 0,6 ng . m-3. 

V pětiletém období před realizací stavby (2009 – 2013) byla hodnota BaP obdobná (0,59 – 0,7 µg . m-3).  

Limitní hodnota pro roční průměr BaP není překročena. 

Hodnoty ročního průměru benzenu  (limit 5 µg . m-3) se v zájmovém území pohybují ve sledovaném pětiletém 
období (2013 – 2017) v  koncentraci 0,9-1,1 µg . m-3. Oproti modelovanému pětiletému průměru z let 2009 – 2013 
došlo k mírnému poklesu (1,1 – 1,4 µg . m-3). Imisní koncentrace nebyla sledovaná v žádné zde uvedené stanici. 

Hodnoty oxidu uhličitého CO (limit 10 000 µg . m-3) se v zájmovém území uvádí pouze ve sledování měřící stanice 
Ústí n.L.-Kočkov, kde imisní koncentrace odpovídá 1244 µg . m-3.  

Limitní hodnota CO tedy není překročena. 

Hodnoty ročního průměru NOx (limit 30 µg . m-3 pro ochranu vegetace) se v zájmovém území uvádí pouze měřící 
stanice Ústí nad Labem – Kočkov (16,6  µg . m-3 ) a Kostomlaty p. Milešovkou (14,3  µg . m-3 ). Pětiletý průměr z let 
2013 – 2017 uvádí rozmezí hodnot 13,8 – 17,8 µg . m-3. V roce 2010 byly NOx měřeny na všech zde uvedených 
stanicích. Srovnatelné údaje ze stanic Ústí nad Labem – Kočkov (17,2  µg . m-3 ) a Kostomlaty p. Milešovkou (15,4  
µg . m-3 ), naznačují drobný pokles této znečišťující látky v čase. 

Limitní hodnota NOx není překročena. 

Na stanicích Litoměřice a Ústí nad Labem  - Kočkov je měřena také koncentrace přízemního ozonu O3, u nějž je 
stanoven limit na ochranu zdraví lidí (120 µg . m-3 při max. počtu překročení 25x za 3 roky). Tento limit nebyl na 
žádné ze stanic překročen, a to ani v roce 2010. Hodnoty v obou letech zůstávají obdobné. 

Pro ochranu vegetace před negativními účinky přízemního ozonu byl stanoven jako limitní index AOT40 (limit 18 
000 µg . m-3 pro ochranu vegetace). Jedná se o součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 
40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 8:00 a 
20:00 středoevropského času.  Měřící periodou se rozumí pětileté období v měsících květen – červenec. Limitní 
hodnota indexu nebyla na žádné měřící stanici překročena. 

Z výše uvedeného lze formulovat obecný závěr, že zájmové území není v současnosti zatíženo nadlimitními 
hodnotami žádné ze znečišťujících látek produkovaných automobilovou dopravou. Pouze v jediném případě byl 
v roce 2017 překročen limit, a to v případě NO2 na stanici AIM Litoměřice. Důvodem vyšší hodnoty je situování 
stanice uvnitř městské aglomerace, což není zcela ve shodě s umístěním zde hodnocené stavby.  

V zájmovém území však mohou být dosahovány a překračovány limitní hodnoty pro průměrnou denní 
koncentraci PM10, ovšem bez povoleného počtu překročení. Ostatní sledované látky limitních hodnot nedosahují. 

 

I když z období provozu stavby nemáme ještě ani jeden pětiletý průměr, který by obsahoval roky provozu (2013 – 
2017), zdá se, že oproti období před zprovozněním stavby došlo u většiny znečišťujících látek k drobnému poklesu 
jejich obsahu v imisním pozadí (roční průměr NO2, roční průměr PM10, denní průměr PM10, benzen). To může 
naznačovat, že dálnice dobře plní svůj účel. Tuto hypotézu však bude možno potvrdit až na základě výsledků 
měření z následujících let. 
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| Tabulka 12: Hodnoty imisního pozadí v současnosti a před realizací záměru 
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C.II.2.   Voda 
Zdrojem informací pro tuto kapitolu je v převážné míře Expertní příloha č. 7: Vyhodnocení vlivů na stav vodních 
útvarů, kde je možné dohledat detailní charakteristiky jednotlivých útvarů podzemních a povrchových vod.  

Údaje o aktuálním stavu vodních útvarů byly čerpané z Plánu dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků 
Labe (II. plánovací období (2015-2021)). Plán povodí byl schválen ještě před zahájením provozu hodnocené stavby 
D8 0805 částí A+F v prosinci 2016, proto aktuální vyhodnocený stav útvarů neobsahuje vlivy hodnocené stavby. 
Jejich stanovení je předmětem samostatného hodnocení v kapitole D.I.4. 

Dále byl využit Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka 
(https://heis.vuv.cz).  

C.II.2.1 Povrchové vody 

Současný stav 

Území dotčené realizací posuzované stavby dálnice D8-0805 Lovosice - Řehlovice v předmětném úseku náleží z 
hydrologického hlediska do povodí řeky Labe, konkrétněji Labe - Bílina (ČHP: 1-14-01) a Labe od Ohře po Bílinu 
(ČHP:1-13-05).  

Na základě Rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES), která byla transponována do českého právního řádu 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
navazující vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, spadá lokalizace plánovaného záměru, v rámci 
mezinárodní oblasti povodí Labe, do dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, jehož správcem 
je Povodí Ohře, státní podnik. Povodí Ohře, s.p. je také pořizovatelem v současné době platného Plánu dílčího 
povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, který je v daném dílčím povodí určujícím dokumentem 
pro plánování v oblasti vod pro druhé plánovací období (2015 – 2021) a obsahuje informace o vymezení vodních 
útvarů, jejich charakteristiky a vyhodnocení jejich stavu.  

Vzhledem k lokalizaci stavby a možným vlivům jsou jako dotčené identifikovány následující útvary povrchových 
vod: 

OHL_0750 - Labe od toku Ohře po tok Bílina 

Vodní útvar Labe od toku Ohře po tok Bílina (OHL_0750) zaujímá plochu o celkové rozloze cca 158,20 km2, 
páteřním tokem je řeka Labe o délce 26,67 km. Zájmový vodní útvar byl v aktuálních plánech povodí s ohledem na 
hydromorfologické ovlivnění vymezen jako silně ovlivněný. Ekologický potenciál tohoto vodního útvaru byl v 
rámci hodnocení pro potřeby zpracování aktualizovaných plánů povodí vyhodnocen jako poškozený. Stávající 
chemický stav vodního útvaru dosahuje dobrého stavu. Celkový stav vodního útvaru je nevyhovující.  

OHL 0850 - Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok 

Vodní útvar Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850) zaujímá plochu o celkové rozloze cca 102,65 
km2, páteřním tokem je řeka Bílina o délce 26,7 km. Zájmový vodní útvar nebyl s ohledem na hydromorfologické 
ovlivnění vymezen jako silně ovlivněný, tzn. je vymezen jako přirozený. Ekologický stav tohoto vodního útvaru byl 
v rámci hodnocení pro potřeby zpracování aktualizovaných plánů povodí vyhodnocen jako střední. Stávající 
chemický stav vodního útvaru nedosahuje dobrého stavu. Celkový stav vodního útvaru je nevyhovující. 

 

V případě uvedených vodních útvarů dochází k územnímu střetu s hodnocenou stavbou, avšak páteřní toky (Labe, 
Bílina) výše uvedených útvarů povrchových vod dotčeny nejsou. Vyhodnocení vlivu stavby na uvedené vodní 
útvary je uveden v kapitole D.I.4.1. Dva sdělovací objekty z prostoru MÚK Bílinka, které jsou součástí tohoto 
hodnocení, leží částečně v OHL 740 - Modla od pramene po ústí do Labe. Jejich vliv na vodní útvary je však 
zanedbatelný, proto tento útvar není dále řešen. 



trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0798 88

| Obr. 42: Dotčené útvary povrchových vod 

 
Vodní toky v prostoru zájmového území stavby (www.eagri.cz, citováno dne 14.5.2019):  

Uhelná strouha (IDTV 10229419) 

– drobný levobřežní přítok Labe v ř. km 59,2 
– správcem vodního toku jsou Lesy ČR 
– pramení jižně od železniční stanice Radejčín, v úpatí vrchu Kubačka, v nadm. výšce 365 m n. m. 
– délka toku 2,2820 km 
– drobný vodní tok protékající převážně lesními porosty mimo intravilán  

Záhořský potok (IDTV10284018) 

– správcem vodního toku je Povodí Ohře, s.p. 
– délka toku 3,902 km, plocha povodí 6,1 km2 
– pramení v obci Záhoří, severně od vrchu Kletečná, v nadmořské výšce 435 m n.m. 
– ústí do Radejčínského potoka v obci Habrovany 
– tok potoka je z větší části přirozený, bez opevnění, doprovázen bohatými břehovými a lužními porosty 

bezejmenný tok (IDTV10235310) 

– správcem vodního toku je Povodí Ohře, s.p. 
– délka toku 280 m 
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– levostranný přítok Záhořského potoka  
– tok je z velké části zasažen zpevněním a zatrubněním z důvodu křížení s D8, ve zbytku trasy s řídkým břehovým 

porostem 

Žimský potok (IDTV10230484) 

– správcem vodního toku je Povodí Ohře, s.p. 
– délka toku 3,578 km 
– pramení jihozápadně od obce Žim na úpatí vrchu Strana, v nadm. výšce 410 m n.m. 
– vlévá se z pravé strany do Radejčínského potoka 
– tok je z velké části přirozeně meandrující, pouze v místě křížení se zástavbou je opevněn. V obci Žim z části 

zatrubněn 

Řehlovický potok (IDTV10223361) 

– správcem vodního toku je Povodí Ohře, s.p. 
– délka toku 3,154 km 
– pramení severně od obce Žim, v nadm. výšce 330 m n.m. 
– vlévá se z pravé strany do řeky Bílina 
– tok je až na průchod intravilánem Řehlovic přirozeně meandrující 

Radejčínský potok (IDTV10284070) 

– správcem vodního toku je Povodí Ohře, s.p. 
– délka toku 4,909 km 
– pramení jako občasný tok jižně od obce Suchá v nadm. výšce 370 m n.m.  
– protéká obcemi Radejčín, Habrovany a Stadice, kde se vlévá zprava do Bíliny 
– tok je až na průchod intravilány přirozeně meandrující  

 

Stav před realizací stavby 

Stav byl z hlediska vymezení vodních útvarů a vodních toků stejný jako v současnosti. Jejich ovlivnění stavbou je 
vyhodnoceno v kapitole D.I.4. 

 

C.II.2.2 Podzemní vody  

Současný stav 

V prostoru stavby jsou identifikovány následující útvary podzemních vod: 

46110 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část 

VÚ 46110 je vymezen v základní (hlavní) vrstvě horninového profilu a zaujímá plochu o rozloze cca 280,11 km2. 
Jeho celkový stav je v aktuálních plánech povodí hodnocen jako nevyhovující. Chemický stav je nevyhovující 
převážně díky koncentracím znečišťujících látek (bentazon, kadmium a jeho sloučeniny, metachlor ESA, nikl a jeho 
sloučeniny, dusičnany, olovo a jeho sloučeniny, sírany), které nevyhovují stanoveným limitům. 
 

46120 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část 

Vodní útvar Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část (46120) je vymezen v základní (hlavní) vrstvě 
horninového profilu a zaujímá plochu o rozloze cca 331,8 km2. Jeho celkový stav je v aktuálních plánech povodí 
hodnocen jako nevyhovující. Chemický stav je nevyhovující převážně díky koncentracím znečišťujících látek 
(benzo[a]pyren, hliník, anthracen, arsen, benzo[b]fluorathen, benzen, benzo[ghi]perylen, benzo[k]fluorathen, 
kadmium a jeho slolučeniny, DDT:para-para-DDT, fgluorathen, trichlormethan, indeno[1,2,3-sd]pyren, naftalen, 
amonné ionty, nikl a jeho sloučeniny, 1,1,2-trichlorethen, tetrachlorethen, tetrachloro-ethylen, rtuť a její 
sloučeniny, olovo a jeho sloučeniny), které nevyhovují stanoveným limitům. 
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Prakticky celá hodnocená stavba leží v útvaru podzemních vod 46120 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, 
severní část. Do útvaru 46110 stavba zasahuje pouze v její hraniční části. Dále na jejím území leží sdělovací objekty 
z prostoru MÚK Bílinka, které jsou součástí tohoto hodnocení. Oba výše uvedené vodní útvary (46110 a 46120) 
jsou vymezeny v základní (hlavní) vrstvě horninového profilu. Žádný vodní útvar ve svrchní vrstvě horninového 
profilu stavbou dotčen není.  
| Obr. 43: Dotčené útvary podzemních vod  

 

Stav před realizací stavby 

Stav byl z hlediska vymezení vodních útvarů stejný jako v současnosti. Jejich ovlivnění stavbou je vyhodnoceno 
v kapitole D.I.4. 
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C.II.2.3 Ochrana vod 

CHOPAV 

Současný stav 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) se v prostoru stavby nenachází. V předchozím úseku stavby 
0805, jižně od Dobkoviček však trasa kříží CHOPAV Severočeská křída (ID 215) o rozloze 3 702,030 km2. CHOPAV 
se nachází ve vzdálenosti přes 3 km od hodnocené stavby. 

Situace se od doby před realizací stavby nezměnila. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ 
Současný stav 

Do posuzovaného území zasahuje okraj ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. Zde hodnocená stavba jej 
kříží v prostoru tunelu Radejčín. Jiná ochranná pásma se v prostoru hodnocené stavby nenacházejí. Situace se od 
doby před realizací stavby nezměnila. 

 

OPVZ  Sebuzín Církvice vrty, pískovna 

- stupeň OPVZ - 2 
- typ vodního zdroje - povrchový i podzemní 
- datum rozhodnutí o stanovení nebo změně ochranného pásma - 17.7.2002 
- název obce, která je z VZ zásobována – Sebuzín 
- rozloha pásma – 1 531 633 m2 

 

Cca 600 m jižně od hodnocené stavby, v místě vedení stavby 0805 kolem obce Prackovice nad Labem, prochází 
D8 ochranným pásmem vodního zdroje Prackovice prameniště, zářezy (stupeň 2b). Jde o podzemní vodní zdroj 
pro obec Prackovice, který byl zřízen v roce 1984. 
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| Obrázek 44: Ochranné pásmo vodních zdrojů (OP VZ) 2. stupně v prostoru tunelu Radejčín a okolní OP  

|  
© VÚV TGM, v.v.i., ©ČÚZK 
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ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

Současný stav 

V dotčeném území není vymezeno žádné záplavové území (dle heis.vuv.cz, citováno dne 22.3.2019). Nejblíže 
hodnocené stavbě se nachází záplavové území řeky Bílina na severu. Záplavové území řeky Bíliny (Q100) navazuje 
bezprostředně na konec zde hodnocené stavby na k.ú. Stadice. Stavba je chráněna před záplavami náspem 
železniční tratě. 

Situace se od doby před realizací stavby nezměnila. 

| Obrázek 45: Záplavové území v okolí hodnocené stavby 

  
© heis.vuv.cz, ©ČÚZK 

 

C.II.3.   Půda 
Půdní kryt v území je výsledkem působení exogenních přírodních faktorů (klima, voda, vítr, vegetace), tvaru 
reliéfu a geologického podloží. Údaje o půdním krytu poskytla Česká geologická služba 
(http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServer; 
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServer, citace ze dne 22.3.2019). 
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C.II.3.1 Půdní typy 

Současný stav 

Dle morfogenetického klasifikačního systému (MSK) se v území posuzovaného záměru nacházejí půdy čtyř typů: 
hnědozem, fluvizem, kambizem a černozem.  

Rozčlenění a popis jednotlivých půdních typů půd vyskytujících se v zájmovém území je následující: 

Obrázek 46:  Typy půd v místě záměru a jeho okolí (FLm – fluvizem modální, FLq – fluvizem glejová, KAy – 
kambizem psefitická, KAm – kambizem modální, KAg – kambizem oglejněná, KAb´– kambizem eutrofní, HNm – 
hnědozem modální a CE - černozem)    

                                        
podklad: ©Česká geologická služba (1:50 000, 1:1 000 000) 

Podrobná mapa půdních typů (1:50 000) není v době zpracování dokumentace EIA dostupná pro celé hodnocené 
území. Proto byla chybějící část území doplněna mapou méně podrobnou v měřítku 1: 1 000 000. 

CE 

Půdní typy 1: 1 000 000 Půdní typy 1: 50 000 

KAb´ 
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Kambisoly 

Kambizem - KA 

Jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Typický je proces hnědnutí - zvětrávání a metamorfóza půdního 
materiálu in situ. Dochází k uvolňování železa z primárních minerálů a k tvorbě sekundárních jílových minerálů, 
avšak bez jejich translokace. Intenzita zvětrávání závisí na mineralogickém složení substrátu a hydrotermických 
podmínkách půdního prostředí.  

Kvalita půd a základní fyzikální, chemické a biologické vlastnosti jsou velmi rozdílné, v závislosti na substrátu. 
Kambizemě mají nejvíce subtypů, často charakterizujících přechodové formy k dalším půdním typům.  

V zájmovém území je půdní typ kambizem nejrozšířenější ze všech typů. Nachází se zde v subtypu kambizem 
modální (KAm), psefitická (KAy), oglejněná (KAg), eutrofní (KAb´). 

 

Fluvisoly 

Fluvizem – FL 

Fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu. Vznikaly na plochách pravidelně 
podléhajících záplavám. Jejich výskyt je omezen na bezprostřední blízkost vodních toků. Vyznačují se neostře 
diferencovaným půdním profilem, pokud do něj nezasahuje glejový proces. Glejový proces se uplatňuje při vyšší 
hladině podzemní vody, mění tak charakter půdních vlastností i jejich úrodnost. 

Půdní profily nivních půd jsou obvykle velmi hluboké. Ornice je středně hluboká, šedohnědé barvy, různé textury 
(podle substrátu) a většinou porušené drobtovité struktury. Pro obsah humusu v ornici jsou typické hodnoty mezi 
1,9 a 2,2 %. Půdní reakce je většinou neutrální v celém profilu a sorpční komplex je nasycen nebo plně nasycen. 
Agronomická hodnota spočívá ve skutečnosti, že mají velmi příznivý vodní režim a jsou vhodnými zemědělskými 
půdami také pro výskyt zdrojů závlahové vody ve své blízkosti. Obecně jsou dobře obdělávatelné, k výraznému 
zhoršení dochází procesy glejovými. 

Fluvizemě v trase se nachází v aluviu Radejčínského, Žimského a Záhořského potoka, v subtypu fluvizem modální 
(FLm) a glejová (Fq). 

 

Luvisoly 

Hnědozem – HN  

Půdotvorným substrátem jsou převážně spraše, sprašové hlíny a svahoviny, především z karbonátových 
materiálů. Místy se vyskytují hnědozemě na dvojsubstrátech u kterých je půdní profil tvořen méně mocnou 
vrstvou spraše nebo svahoviny a pod touto vrstvou se nachází podložní hornina. Vývoj hnědozemí probíhal 
procesem mírné illimerizace. Tento proces probíhal v chladnějších a vlhčích podmínkách pod smíšenými nebo 
listnatými lesy. Půdy mají svrchní část půdního profilu okyselenou a ochuzenou o živiny. Hnědozemě jsou obvykle 
hluboké až velmi hluboké půdy, ornice jsou středně hluboké. Zrnitostní složení v ornici má charakter písčitohlinitý 
až hlinitý, případně až jílovitohlinitý. V iluviálním horizontu je obvykle textura hlinitá až jílovitohlinitá. Hnědozemě 
patří k nejlepším obilnářským půdám, s vysokou agronomickou hodnotou. 

V zájmovém území se nachází půdní typ hnědozem na dvou místech stavby (jižně od MÚK Řehlovice a u 
Záhořského potoka) v subtypu modální (HNm). 

 

Černosoly 

Černozem - CE 

Jedná se o půdy s 0,4 až 0,7 m mocným, tmavohnědě, hnědočerně až černě zbarveným humózním horizontem 
drobtovité struktury s vysokým obsahem organických látek a obsahující dostatek přístupných živin. Podle tohoto 
charakteristického, velice nápadného povrchového, tzv. černického humózního horizontu je také utvořen češtině 
blízký, ale přitom mezinárodně užívaný a původně z ruštiny převzatý název těchto půd. Jejich vznik je spjat s 
přeměnami a akumulací humusových látek při tzv. černozemním procesu, který probíhal v nejteplejších oblastech 
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našeho území. Černozemě se vytvořily především na spraších, křídových slínech, slinitých jílech a karbonátových 
starých nivních hlínách, ale částečně se vyskytují i na karbonátových píscích a jiných nivních karbonátových 
sedimentech. Jsou to půdy obdělávané již po tisíciletí (od příchodu lidu západní větve kultury s lineární keramikou 
na naše území). 

Nachází se na jižním konci stavby (za pražským portálem Radejčínského tunelu). 

 

Stav před realizací stavby 

Stav území z hlediska půdních typů se od doby před realizací nezměnil. 

 

C.II.3.2 Třídy ochrany ZPF 

Dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, byla zemědělská půda rozdělena, podle kvality, do pěti tříd ochrany. 
Tyto třídy určují různou míru možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního fondu (ZPF).  

 

Současný stav 

V zájmovém území aktivní varianty jsou zastoupeny všechny třídy ochrany ZPF, převážně však III. a IV. třídou 
ochrany 

– I. třída – jsou zde zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách 
rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry 
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

– II. třída – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve 
vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu se jedná o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s 
ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

– III. třída – jsou zde sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. 

– IV. třída – sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, jen 
omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 

– V. třída  – sdružuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), které představují půdy s velmi nízkou 
produkční schopností, jako jsou mělké půdy, hydromorfní půdy, silně skeletovité a silně erozně ohrožované. Tyto půdy 
jsou pro zemědělské účely postradatelné. 

Aktuální rozložení jednotlivých tříd ochrany v území je patrný z následujícího obrázku. Bonitně nejcennější půdy se 
nacházejí v nivě Záhořského a Radejčínského potoka. Situace se od doby před realizací stavby nezměnila.  

 

Stav před realizací stavby 

Před realizací stavby byla půda rozdělena do tříd ochrany také v místech nynějšího trvalého záboru stavby. 
Sooučasně s vyjmutím půd ze ZPF tedy došlo k plošnému úbytku půd v jednotlivých třídách ochrany v území. Blíže 
vyhodnoceno v kap. D.I.5. 
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| Obrázek 47: Třídy ochrany ZPF 

 
podklad: půdní mapa©vumop, topographic and imaginery basemaps©esri 

 

C.II.3.3 Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., § 3 odst.1a), se jedná o pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty 
odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky na nichž byly lesní 
porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů. Pozemky s lesními porosty jsou v zákoně o lesích 
rozděleny v § 6 podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 
Současný stav a Stav před realizací stavby 

Posuzovaná trasa stavby prochází po pozemcích PUPFL pouze okrajově.  Od roku 2006, do kterého sahá databáze 
geoportal. uhul.cz, došlo v zájmovém území v souvislosti s hodnocenou stavbou pouze k několika změnám. Jedná 
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se o změnu na začátku úseku  - v údolí před pražským portálem tunelu Radejčín – km 58,6 (došlo k vynětí území 
pod mostem z PUPFL), v km 62,45 (zde část drobné lesní plochy zasahovala do trasy) a v km 60,8 u Záhořského 
potoka. Největší zásah do PUPFL nastal v místě křížení Záhořského potoka (km 60,8), kde došlo k rozsáhlému 
kácení. V tomto místě však ještě nedošlo k přeevidování a plocha pod dálnicí a přeložkou silnice III/25830 je stále 
vedena jako PUPFL. 

S výjimkou lesů na začátku hodnoceného úseku (les na pravém břehu Uhelné strouhy a nad tunelem Prackovice) 
se jedná o lesy v kategorii hospodářské lesy. Zmiňovaný les u tunelu Prackovice je řazen do lesů zvláštního určení, 
konkrétně jde o lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou (zdroj: 
http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylhpovyst.html, citováno dne 12.4.2019). 

Kromě jmenovaných lesních pozemků v trase záměru se v blízkém okolí dále nacházejí některé lesní celky, z nichž 
nejvýznamnější je lesní celek v okolí vrchu Debus, lesní celek na vrchu Lovčí a přilehlých kopcích a les mezi obcemi 
Radejčín a Habrovany. 

| Obrázek 48: Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) v roce 2017 (zelené a žluté plochy). Konfliktní místa 
v rámci stavby jsou označena červeným oválem. 

 
©uhul, ©čuzk 

km 60,8 

km 62,45 

km 58,6 
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C.II.3.4 Ohrožení půd erozí 

Potenciální ohrožení vodní erozí – Současný stav 

Jak je zřejmé z obrázku níže, převážná část hodnoceného území je ohrožena vodní erozí půdy. Obzvláště ohrožené 
jsou svahové formace v oblasti MÚK Řehlovice a obou portálů tunelu Radejčín.  

Stav se oproti období před realizací v širším území nezměnil. Detailně je možné ovlivnění přítomností dálnice 
řešeno v kapitole D.I.5. 

Obrázek 49: Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí

 
      podklad: ©vumop, ©čuzk 
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Potenciální ohrožení větrnou erozí – Současný stav 

Z níže uvedeného zákresu potenciálního ohrožení větrnou erozí je patrné, že posuzovaný záměr se nachází 
v území, které obecně není ohroženo větrnou erozí (půdy bez ohrožení). Výjimku tvoří půdy v prostoru MÚK 
Řehlovice, kde je ohrožení naopak silné.  

Stav se oproti období před realizací v širším území nezměnil. Detailně je možné ovlivnění přítomností dálnice 
řešeno v kapitole D.I.5. 

 

| Obrázek 50: Ohrožení území větrnou erozí  

 
           podklad: ©vumop, ©čuzk 
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C.II.4.   Horninové prostředí a přírodní zdroje  

C.II.4.1 Horninové prostředí 

Zdrojem informací je portál Geovědních map České geologické služby (https://mapy.geology.cz, citováno dne 
8.4.2019), údaje z AOPK ČR a Cajz a kol. (1996). 

Stav před realizací stavby byl z hlediska horninového prostředí stejný jako současný stav, popsaný níže. 

Současný stav 

Dotčené území patří geologicky do soustavy Český masiv – pokryvné útvary a postvariské migmatity. 

Pro zájmovou oblast Českého středohoří je typická velmi složitá geologická stavba. Území vznikalo na styku dvou 
regionálně významných geologicky odlišných jednotek Českého masivu (1.krušnohorsko-durynská oblast; 2. 
tepelsko-barrandienská oblast). Jde o třetihorní vulkanické pohoří, jehož předchůdce zde existoval mnohem dříve 
– již ve starohorách a prvohorách. 

V podloží vyvřelých a usazených třetihorních hornin jsou v Českém středohoří zastoupeny přeměněné horniny a 
hlubinné vyvřeliny, řazené obvykle k tzv. krušnohorskému krystaliniku. Nejstarší stavební jednotkou jsou 
krystalické břidlice proterozoického (starohorního) stáří, které tvoří podloží mladším formacím. Tyto nejstarší 
krystalické břidlice však v dotčeném území prakticky nevystupují na povrch. Potvrzení o stavbě této jednotky pod 
Středohořím poskytují úlomky hornin, které se objevují v přívodních drahách vulkánů, a údaje z hlubokých vrtů. 
Horninové složení: středně zrnité muskoviticko-biotitické typy ortorul, částečně pararul a migmatitů. 

Za jednu z nejvýznamnějších etap geologického vývoje Českého středohoří je považováno období svrchní křídy 
(druhohory). V období před 97 - 85 mil. lety existovalo v prostoru Českého masivu mělké moře. Vznikl zde několik 
stovek až tisíc metrů mocný pokryv usazenin, tvořící podklad třetihorního vulkanosedimentárního komplexu. 
V dotčeném území mocnost těchto nánosů dosahuje až 500 m a výchozy křídových hornin se zde prakticky 
nevyskytují. Kvartérní vrstvy jsou zde totiž překryty terciérními sedimenty Podkrušnohorské pánve písčito-
jílovitého charakteru.  

Po skončení křídové sedimentace nastalo období rozlámání křídového pokryvu podél zlomů do řady ker. Při 
nastupující sopečné činnosti byly křídové sedimenty ve styku s tělesy vulkanitů tepelně přeměněny. Zároveň došlo 
k jejich vyzdvižení průnikem těles vulkanitů, a to až o několik stovek metrů. 

Vulkanosedimentární komplex Českého středohoří byl vytvořen v období třetihor před 40 až 16 mil. lety. 
Vulkanismus je vázán na oherský rift, vulkanicko-tektonickou zónu, vzniklou jako odezva alpínských horotvorných 
pochodů. Koncem třetihor počíná intenzivní erozní činnost. Odkryty jsou zde jednotlivé kupy a sopouchy, tvořené 
převážně bazaltoidními horninami pestrého složení, brekciemi a pyroklastiky. 

Zvláště během období přechodu chladných period doby ledové do teplejších period (období čtvrtohor) vzrostlo v 
řečištích množství tekoucí vody. S tím byl spojen transport sedimentů od písku až po velké balvany vulkanitů. 
Pokud voda dospěla do území s menším sklonem nebo plochým reliéfem, pak se tyto sedimenty ukládaly ve formě 
výplavových vějířů. Ve stadiálech, nejchladnějších obdobích čtvrtohor, vítr unášel velké množství prachu, 
vznikajícího zvětráváním hornin. Převládaly západní větry, proto jsou prachové uloženiny v nejmocnějších 
vrstvách zachovány na východních úbočích v závětří vyvýšenin. Vznikly tak spraše a sprašové hlíny, jejichž vrstvy 
dosahují mocnosti i přes 20 m. 

 

V dotčeném území záměru nehrozí bezprostřední ohrožení stavby svahovými deformacemi.  

Dle České geologické služby se hodnocená stavba nachází v území s převážně nízkou náchylností k sesuvům půdy. 
Vyskytují se zde však i místa s nejvyšším rizikem sesuvů, u kterých muselo být během stavby postupováno se 
zvýšenou opatrností. Jedná se např. o svahy Volské hory jižně od obce Stadice nebo o pražský portál tunelu 
Radejčín, u kterého musel být celý svah nad portálem zpevněn betonáží. 

Konkrétní poloha rizikových území je patrná z následujícího obrázku. 
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| Obrázek 51: Mapa náchylnosti svahů k sesouvání (zeleně – třída nízké náchylnosti k sesuvu, žlutě – třída 
střední náchylnosti, červeně – třída vysoké náchylnosti k sesuvu) 

 
© mapy.geology.cz/svahove_nestability/ 

 

Na navazujících úsecích stavby D8 záměru se však nacházejí tyto svahové nestability, evidované v databázi Mapy 
svahových nestabilit České republiky (http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/, citováno 8.4.2019). Všechny 
svahové nestability evidované v území jsou v současnosti stabilizované. 
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List 02-32-20, kód svah. nestability 12 

– k.ú. Stadice 
– stabilizovaný (dočasně uklidněný) 
– 30 - 700 m jv. a vjv. od železniční zastávky Stadice, na sz. svazích Volské hory (309,1 m n.m.) 
– z. svahy Volské Hory jsou významně porušeny sesuvy kerného typu. Sesutých ker je velké množství, vyznačují 

se velmi dobrým morfologickým zachováním s bezodtokými depresemi a zřetelným hlavním odlučným 
systémem na vrstevnici 280 m. Převážná část svahu je kryta balvanitými až blokovými sutěmi, ve spodní části 
jsou výrazné akumulační valy. Celkové rozměry deformace jsou 650 m délky a 750 m šířky. 

– Dálnice D8, 0806 (Řehlovice – Trmice) probíhá přes čelo sesuvu 
– ohrožení - kategorie II. (B)  

List 02-32-20, kód svah. nestability 14 

– k.ú. Stadice 
– stabilizovaný (dočasně uklidněný) 
– 640 m j. od železniční zastávky Stadice, 940 m jz. od vrcholové kóty Volské hory (309,1 m n.m.) 
– na západním svahu Volské Hory proudový sesuv délky 330 a šířky do 150 m. Nevýznamný, méně zřetelný, na 

louce s čelem zasahujícím až po Radejčínský potok. V horní části nepatrná deprese nad větším blokem. Přes 
spodní část probíhá lokální asfaltová cesta „spojka k pomníku u Stadic“, která není porušená. 

– ohrožení - kategorie I. (A)  

List 02-41-21, kódy svah.nestabilit 1, 2, 15, 16a 

– k.ú. Prackovice nad Labem 
– stabilizované (dočasně uklidněné) 
– plochy na levém břehu Uhelné strouhy 

List 02-41-21, kód svah. nestability 3a 

– k.ú. Dobkovičky, Litochovice nad Labem, Prackovice nad Labem 
– uklidněný 
– Jedná se o rozsáhlé území východního svahu vrchu Kubačka, a to od jeho vrcholové části po tok řeky Labe. 

 

C.II.4.2 Přírodní zdroje 

Současný stav 

V dotčeném území se podle Surovinového informačního systému České geologické služby 
(https://mapy.geology.cz/suris/, citováno 10.4.2019) nenachází žádný dobývací prostor, chráněné ložiskové 
území, ložisko a prognózní zdroj ani žádné průzkumné území. Situace byla stejná i v období před realizací stavby. 

V předcházejícím úseku stavby, na vrchu Kubačka, se v současné době nachází kamenolom společnosti Kámen 
Zbraslav a.s., který zahrnuje následující prvky: 

Chráněné ložiskové území Litochovice (ID 09450000) 

– surovina – stavební kámen 

Výhradní ložisko Dobkovičky (ID 3021200) 

– surovina - stavební kámen, tavné horniny 
– nerost – čedič, bazalt, nefelinit 
– aktuálně probíhá povrchová těžba 

Výhradní ložisko Litochovice – Kubačka (ID 3094500) 

– surovina - stavební kámen 
– nerost – čedič, znělec, bazanit 
– těžba dřívější povrchová 
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Dobývací prostor těžený - Dobkovičky (ID 70336) 

– surovina - stavební kámen 
– nerost – čedič 
– probíhá těžba 

Dobývací prostor těžený - Litochovice (ID 70957) 

– surovina - stavební kámen 
– nerost – čedič 
– probíhá těžba 

Dobývací prostor netěžený – Litochovice I (ID 71070) 

– surovina - stavební kámen 
– nerost – kámen 
– stav využití - rezervní 

Dobývací prostor zrušený – Prackovice (ID 70305) 

– surovina - stavební kámen 
– nerost – kámen 
– stav využití – s ukončenou likvidací 
– organizace Picková a spol. s.r.o., Ústí nad Labem 

 

 

C.II.5   Biologická rozmanitost 
Biologická rozmanitost (biodiverzita) znamená variabilitu všech žijících organismů; zahrnuje diverzitu v rámci druhů, mezi 
druhy i diverzitu ekosystémů. Je popsána jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Přitom 
nejde o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.  

Za základní dokument, který se týká ochrany biologické rozmanitosti je považována Úmluva o biologické rozmanitosti, která 
byla podepsána na Summitu Země v Riu de Janeiru 5. června 1992. Usiluje o zachování diverzity genové, druhové a 
ekosystémové. 

K popisu fauny, flóry a ekosystémů posuzovaného území bylo jako podklad použito Hodnocení vlivu na přírodu a 
krajinu podle §67 zákona 114/1992 Sb., které bylo zpracováno současně s touto dokumentací EIA a je její součástí 
jako Expertní příloha č. 4. 

Hodnocení zahrnuje výsledky botanických a zoologických průzkumů z první poloviny roku 2019. Jejich účelem bylo 
získat informace o současném stavu území, především výskyt zvláště chráněných živočichů (ZCHD) a cenných 
biotopů, a identifikace vlivů záměru na zjištěné zvláště chráněné zájmy dle částí druhé, třetí a páté ZOPK. Součástí 
hodnocení je též přehled údajů o výskytu živočichů a rostlin v území dotčeném záměrem před realizací, během 
výstavby a během provozu – tyto údaje byly excerpovány z předešlých průzkumů a ze záznamů z biomonitoringu, 
prováděného ekodozorem stavby. 

Součástí kapitoly jsou i informace o migraci v území a o nárocích jednotlivých kategorií živočichů z hlediska 
migrace, které vycházejí ze souběžně zpracované Migrační studie (Expertní příloha č. 8). 

 

C.II.5.1 Biogeografické začlenění 

Bohatství a rozmanitost živé přírody od topické až po planetární úroveň vystihují dvě soustavy biogeografických členění – 
individuální a typologické. 

Cílem individuálních členění je vystihnout rozdíly v biotě, dané geografickou polohou území. Individuální regionalizací jsou 
vymezovány neopakovatelné, z určitého hlediska relativně homogenní celky, lišící se do různé míry složením bioty. Individuální 
členění vyzdvihuje jedinečné, neopakovatelné vlastnosti daného území. Individuální jednotky jsou biogeografická provincie, 
biogeografická podprovincie a biogeografický region (bioregion). 
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Cílem typologických členění je vymezit typy, tj. řady územně nesouvislých segmentů krajiny, které se v krajině opakují, mají 
podobné ekologické podmínky, kterým odpovídá relativně podobná biota. Typologické členění vyzdvihuje opakovatelnost v 
krajině. Typologickou jednotkou je biochora. 

Zájmové území se nachází v provincii středoevropských listnatých lesů, v podprovincii Hercynské. Dle aktuálního 
biogeografického členění ČR (Culek, 2013) je záměr situován do území Milešovského bioregionu (1.14).  Typická 
část tohoto bioregionu je tvořena izolovanými vulkanickými suky s teplomilnými doubravami a s typicky vyvinutou 
stepí, vyšší části mají dubohabřiny, suťové lesy a vegetaci nexerotermního bezlesí na blokových sutích. V 
nejvyšších polohách jsou přítomny květnaté bučiny. Mezi kužely jsou menší kotlinové deprese s dubohabrovými 
háji. Biota náleží do 1. dubového až do 4. bukového vegetačního stupně. Na pestrém a živném substrátě se 
vyvinula bohatá flóra i relativně bohatá, převážně teplomilná fauna. V bioregionu jsou vyváženě zastoupeny lesy 
(s velkým zastoupením přirozených dřevin), pole i travní porosty a křoviny. 

 

C.II.5.2 Ekosystémy 

V území dotčeném záměrem se nacházejí tyto druhy ekosystémů: 

– Polní ekosystém – jsou velmi labilní, a tudíž i citlivé na jakékoliv zásahy. Míru působení negativních účinků je 
nutno posuzovat s přihlédnutím na antropogenní podmínění (nepřirozenost) těchto ekosystémů. 
Problematičnost narušení nejcennějších složek jejich bioty – větších obratlovců – zvyšuje silný projev 
etologických faktorů. 

– Travinobylinné ekosystémy – citlivě reagují především na změny vodního režimu, klimatických podmínek a 
chemizmu půdy. Negativní vlivy se projevují velmi rychle a často nevratně vyhubením některých citlivých 
druhů. 

– Lesní ekosystémy – rovněž citlivě reagují na téměř veškeré změny (vodní režim, znečištění ovzduší, 
chemizmus půdy apod.). I když se negativní vlivy neprojevují v krátkém časovém horizontu, je následek lidské 
činnosti značný a nápravná opatření jsou většinou velmi dlouhodobým procesem. 

– Vodní ekosystémy – reagují velmi rychle a projevy jsou patrné zejména v živé složce těchto ekosystémů. 

 

Celá trasa záměru se nachází v chráněné krajinné oblasti České středohoří se zastoupením některých cenných 
přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. Přímo v trase záměru a jejím bezprostředním okolí nicméně 
převládají intenzivně (v menší míře i extenzivně) využívané agrocenózy na orné půdě. 

Nejcennějšími ekosystémy, přímo zasaženými výstavbou záměru, jsou polopřirozený les mezi Prackovickým a 
Radejčínským tunelem a nivní les podél Záhořského potoka. Další lesní ekosystémy se nacházejí v těsné blízkosti 
trasy (dubohabřiny poblíž Záhořského potoka, starý sad (les) u Žimského potoka, podmáčená olšina podél 
Řehlovického potoka, les u Stadic).  

Vodní ekosystémy jsou zastoupeny drobnými vodními toky, které zjevně mají tendenci více či méně často 
vysychat. Z morfologického hlediska je většina přítomných toků v původním přirozeném stavu. V místech křížení s 
dálnicí D8 však došlo k úpravám koryt toků v podobě směrového usměrnění, zkapacitnění a opevnění břehů, 
lokálně i dna. Členitost koryt zde byla potlačena a v důsledku odstranění břehových porostů dochází k zarůstání 
koryt vlhkomilnou vegetací. 

Dále se v bezprostředním okolí záměru nacházejí poměrně hodnotné travobylinné ekosystémy s rozptýlenými 
dřevinami – nad Radejčínským tunelem, u Záhořského potoka, u Řehlovického potoka u MÚK Řehlovice. 

 

C.II.5.3 Biotopy v dotčeném území 

Dle kategorizace biotopů (Chytrý a kol. 2010) jsou v dotčeném území zastoupeny převážně nepřírodní biotopy 
(pole, intenzivní travní porosty, sady), ale je zde také nemalé zastoupení přírodních biotopů (lesy, křoviny, louky). 
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Zastoupené nepřírodní biotopy (biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem): 

X2 Intenzivně obhospodařovaná pole – orná půda obhospodařovaná běžnými postupy, zahrnující aplikaci 
syntetických hnojiv a pesticidů; nejčastěji zastoupený biotop v území. 

X3 Extenzivně obhospodařovaná pole – některá z polí v dotčeném území lze považovat za extenzivní, ale nejsou 
zastoupena tak často, jako předchozí typ. 

X5 Intenzivně obhospodařované louky – některé louky nad Radejčínským tunelem, v blízkosti Záhořského a v 
blízkosti Řehlovického potoka lze považovat za intenzivní, ale spíše se jedná o přechodné typy k extenzivním 
loukám (T1.1). 

X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla – ruderální vegetace se třtinou křovištní a pcháči je zastoupena na 
některých plochách nad Radejčínským tunelem, ruderální porosty třtiny a zlatobýlu se nacházejí u retenční nádrže 
u Žimského potoka, další malé plochy ruderálních porostů s pcháči a bodláky se nachází u Záhořského, Žimského i 
Řehlovického potoka. 

X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami – dva malé lesíky nad Radejčínským tunelem tvořené výsadbou akátů a 
smrků. Lze sem zařadit též stejnověký porost topolů u Záhořského potoka. 

X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla – staré sady u Žimského a Řehlovického potoka, kde se prolínají 
s křovinatými a lesními biotopy. 

 

Zastoupené přírodní biotopy (biotopy přirozené a polopřirozené): 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky – tato travobylinná společenstva (v některých případech s přechodem k intenzivním 
loukám X5) jsou zastoupena nad Radejčínským tunelem, u Záhořského potoka, u Řehlovického potoka a u 
Radejčínského potoka (zde se prolínají s křovinami K3 a s lemy T4.1). 

T1.4 Aluviální psárkové louky – tento typ je částečně zastoupen u Řehlovického potoka (v dolní části svahu), kde 
dochází k prolínámí s typy T1.1. a X5 

T4.1 Suché bylinné lemy – malé plochy tohoto biotopu se vyskytují u Záhořského potoka (na okraji skalnatého 
vršku společně s biotopy K3 a L3.1), na svahu u Radejčínského potoka a částečně též nad Řehlovickým tunelem. 

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny – tento biotop je zastoupen podél celé trasy relativně často. V čisté podobě 
se nachází zejména nad Radejčínským tunelem; dále se vyskytuje u Záhořského potoka (v plošně malém rozsahu), 
u Žimského potoka (v plošně větším rozsahu, avšak s prolínáním se starými sady X13 a s lesem L3.1) a u 
Radejčínského potoka (kde na poměrně velké ploše prolínáná s loukami T1.1. a lemy T4.1).  

L3.1 Hercynské dubohabřiny – nejrozšířenější lesní biotop v dotčeném území. Jsou zastoupeny v údolí Uhelné 
strouhy mezi Prackovickým a Radejčínským tunelem, u Záhořského potoka, u Žimského potoka (zde jen ve velmi 
malém rozsahu a v prolínání se starým sadem X13 a křovinami K3) a u Radejčínského potoka (zde jen mladý les 
v přechodu ke křovinám K3). 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy – Tyto lesní porosty jsou v dotčeném území vyvinuty podél některých vodních 
toků – podél Uhelné strouhy na dně údolí mezi Prackovickým a Radejčímským tunelem (velmi úzký porost olší, 
který je obklopen dubohabřinou L3.1), podél Záhořského potoka (úzký pás v úseku po proudu od křížení s dálnicí; 
v úseku proti proudu od křížení prolíná s výsadbou topolů X9; v místě samotného křížení byl dle mapování biotopů 
vyvinut typický podtyp L2.2A, který byl výstavbou zlikvidován), podél Žimského potoka (olšina ve značně 
degradované podobě) a podél Řehlovického potoka (zde je vyvinuta v poměrně širokém pásu olšina se 
zastoupením velmi starých vrb). 
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| Obrázek 52: Lokality biologických průzkumů 

 
 

C.II.5.4 Flóra 

Během terénního botanického průzkumu v roce 2019 bylo na sledovaných lokalitách nalezeno celkem 212 druhů 
cévnatých rostlin. Většinou se jedná o běžné druhy rostlin, byly však nalezeny i 3 zvláště chráněné druhy (lilie 
zlatohlavá, sněženka podsněžník a třemdava bílá) a dalších 6 vzácnějších druhů, zahrnutých do červeného 
seznamu rostlin ČR (černýš rolní, hlaváček letní, kakost krvavý, krtičník křídlatý, mák polní a pochybek 
prodloužený). Kromě toho byly nalezeny některé nepůvodní druhy rostlin, považované za invazní, nicméně 
obecně je dotčené území zasaženo rostlinnými invazemi jen málo. 
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Na lokalitě 1 jsou vyvinuty lesní biotopy s pestrým druhovým složením. Jižně orientovaný, kamenitý svah v severní 
části lokality je porostlý převážně duby, habry a javory. Na dně údolí podél potoka rostou olše. Severně 
orientovaný svah u portálu Prackovického tunelu je porostlý převážně buky, javory, habry a lípami. Vtroušeně se 
na lokalitě vyskytují další dřeviny (třešeň, hrušeň, smrk, bříza, topol, hloh, zimolez, jeřáb břek, srstka angrešt). 

Je zde vyvinuto bohaté bylinné patro – orsej jarní, bažanka vytrvalá, svízel vonný, sasanka hajní, s. pryskyřníkovitá, 
plicník tmavý, kokořík mnohokvětý, lilie zlatohlavá, jaterník trojlaločný, vraní oko čtyřlisté aj. Na blíže nezjištěném 
místě ve svahu poblíž portálu Prackovického tunelu, pravděpodobně již za hranicí lokality, by se měl nacházet 
vzrostlý jedinec jeřábu českého. 

Na lokalitě 2 jsou zastoupeny louky, křoviny, remízky, dva malé lesíky a úhor. Zdejší mezofilní louky místy 
přecházejí do krátkostébelných kostřavových trávníků (roste zde např. černýš rolní, dobromysl obecná, klinopád 
obecný, kozí brada východní, kozinec sladkolistý, mochna jarní, mochna stříbrná, pochybek prodloužený, řepík 
lékařský, šalvěj luční nebo zvonek rozkladitý). 

V remízcích a křovinách je hojně zastoupena trnka, dále různé listnaté dřeviny (hloh, bez, růže šípková, třešeň, 
hrušeň, jasan aj.); v podrostu křovin a na jejich okrajích roste mj. snědek Kochův, černýš rolní nebo kozlíček 
polníček. 

Dva drobné lesíky sestávají převážně z akátu, dubu, střemchy a smrku; podrost je druhově chudý. 

Na úhoru a narušených plochách se vyvíjí ruderální společenstvo bylin s bodláky, pcháči, třtinou křovištní, 
rukevníkem východním, podbělem lékařským a zemědýmem lékařským, ze vzácnějších rostlin se zde uplatňuje 
hlaváček letní, mák polní nebo kakost maličký. 

Lokalita 3 zahrnuje pestrou škálu biotopů. V upravené části koryta Záhořského potoka se vyvíjí rostlinné 
společenstvo s rozrazilem potočním, kyprejem vrbice, blatouchem bahenním, vrbovkou chlupatou, krtičníkem 
křídlatým, sítinami apod. 

Na narušených plochách v blízkosti dálničního mostu rostou ruderální byliny (podběl lékařský, komonice lékařská, 
kakost dlanitosečný, úhorník mnohodílný, zemědým lékařský aj.). 

V protiproudém úseku potoka byl zachován fragment lužního lesa, sestávající převážně z topolů. V podrostu 
dominují devětsil lékařský a svízel přítula, doplněné dalšími bylinami (orsej jarní, bažanka vytrvalá, plicník tmavý, 
bršlice kozí noha aj.). Kolem potoka po proudu za upravenou částí je vyvinut bohatý doprovodný porost sestávající 
z olší, vrb, třešní; v podrostu se vyskytují stejné byliny jako v protiproudém úseku, doplněné kopytníkem 
evropským, pitulníkem žlutým, pryšcem kosmatým, zvonečníkem klasnatým nebo lilií zlatohlavou (údajně se zde 
vyskytuje též medovník meduňkolistý, jehož výskyt nebyl při průzkumu ověřen). 

Na skalnatém pahorku severně od dálničního mostu je vyvinuta dubohabřina s doprovodným pásem křovin (trnka, 
hloh) a s bohatým bylinným patrem – třemdava bílá, kakost krvavý, lilie zlatohlavá, pryšec chvojka, rožec 
velkokvětý, kokořík mnohokvětý, svízel vonný, tolita lékařská, zvonek broskvolistý aj. 

Přilehlá ovsíková louka místy přechází v krátkostébelný kostřavový trávník (roste zde např. mochna stříbrná, srpek 
obecný, svízel syřišťový, vratič obecný, zvonek rozkladitý). 

Lokalita 4 zahrnuje doprovodný porost Žimského potoka, lemovaný olšemi a bezy s převážně ruderalizovaným 
podrostem (převládá kopřiva dvoudomá a bršlice kozí noha, ale objevuje se také orsej jarní, kopytník evropský 
nebo plicník tmavý). Na lokalitě jsou další ruderální společenstva s mladými olšemi a hrušněmi, s bezem, 
chmelem, třtinou křovištní, zlatobýlem kanadským, bělotrnem kulatohlavým, turanem ročním, starčkem 
přímětníkem, mákem vlčím, komonicí lékařskou, podbělem lékařským atd. 

Nejhodnotnější částí lokality je porost dřevin v její jižní části – zčásti jde o bývalý sad s velmi starými ovocnými 
stromy (třešeň, jabloň, hrušeň); z části jde o přirozené lesní společenstvo na skalnatém nízkém pahorku a jeho 
úpatí (dub, habr, líska, vrba, jasan, olše). V podrostu se uplatňují ostružiníky, bršlice, orsej jarní, svízel přítula, 
ptačinec velkokvětý aj. 

Lokalita 5 zahrnuje nivu Řehlovického potoka a louku s rozptýlenými dřevinami. Potok je doprovázen 
podmáčeným porostem olší a vrb, v podrostu se objevuje blatouch bahenní, rozrazil potoční, skřípina lesní, plicník 
tmavý, orsej jarní, bažanka vytrvalá, sasanka hajní, sněženka podsněžník aj. V jižní části lokality je v nivě vyvinut 
ostřicový mokřad.  



trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0798 109

Mezi potokem a dálnicí se nachází mezofytní až vlhká louka se stromořadím tvořeným ovocnými stromy, zejména 
hrušněmi; z bylin zde roste např. hrachor luční, chrastavec rolní, kakost luční, kakost bahenní, mochna plazivá, 
mochna husí, pcháč zelinný, pryskyřník zlatožlutý, starček přímětník nebo zběhovec lesní. 

V severovýchodní části lokality vznikla po prořezávkách ruderalizovaná plocha s výskytem pcháče osetu, bodláků, 
merlíků, heřmánkovce nevonného, ostrožky stračky a pozoruhodně též mračňáku Theophrastova. 

Lokalita 6 zahrnuje několik biotopů. Doprovodný porost Radejčínského potoka tvoří v blízkosti MÚK Řehlovice a 
přilehlé retenční nádrže převážně vrby a olše, doplněné keřovým patrem s lískou, svídou a dalšími dřevinami. 
V bylinném patře je zastoupena kopřiva, bršlice, svízel přítula, dymnivka dutá, orsej jarní, pryšec kosmatý aj. 

Nad potokem se nachází drobná ruderalizovaná psárková louka s několika ovocnými stromy a rozptýlenými keři 
hlohu a růže šípkové. Ve vybetonovaném korytě potoka pod mostem se uchytila mokřadní vegetace s vrbovkou 
chlupatou, řeřišnicí hořkou, karbincem evropským a krtičníkem křídlatým. 

Lesní porost na svahu nad dálnicí sestává dubů, javorů, jasanů, doplněných lískou, hlohem a dalšími dřevinami, 
bylinné patro je chudé, ale byl zde zjištěn rozchodníkovec velký. Níže přechází do zterasovaného svahu nad 
dálnicí, osázeného modřínem, lískou, hlohem, svídou, jabloní a dalšími dřevinami. Mezi řídce rostoucími 
dřevinami je zde vyvinuto bylinné patro s travinami, vikví setou, silenkou širokolistou, pryšcem obecným, 
jahodníkem, dobromyslí obecnou nebo prvosenkou jarní. 

Ve svahu mezi zdí upraveného koryta Radejčínského potoka a mezi zmíněným lesním porostem se nachází malá 
louka s rozptýlenými keři a malými stromky dubu, kde roste např. řepík lékařský, chrastavec rolní, kopretina bílá, 
kozinec sladkolistý, krvavec menší, srpek obecný, šalvěj luční, tužebník obecný nebo divizna knotovkovitá. 

 

C.II.5.5 Fauna 

Bezobratlí 

Během terénního entomologického průzkumu v roce 2019 bylo na sledovaných lokalitách zaznamenáno celkem 
160 druhů hmyzu. Většinou se jedná o běžné druhy; za běžné lze označit i zjištěné 4 zvláště chráněné druhy 
hmyzu (čmeláci rodu Bombus, mravenci rodu Formica, otakárek fenyklový a zlatohlávek tmavý). Bylo však 
nalezeno také 6 vzácnějších druhů, zahrnutých do červeného seznamu bezobratlých ČR (cvrček polní, kněžice 
Sciocoris homalonotus, mandelinka Entomoscelis adonidis, modrásek černolemý, okáč rosičkový a okáč 
strdivkový). Je nutno dodat, že předložený druhový seznam představuje jen část druhů hmyzu vyskytujícího se na 
lokalitách, jelikož druhově početné a determinačně obtížné skupiny jako dvoukřídlí, blanokřídlí nebo noční motýli 
nebyly podrobně průzkumovány. Průzkum byl zaměřen převážně na brouky, denní motýly, ploštice a rovnokřídlé, 
jelikož se jedná o dobře determinovatelné skupiny s vysokou bioindikační hodnotou. 

Na lokalitě 1 byly nalezeny mj. lesní druhy brouků, vázané na mrtvé dřevo, jako je člunotvárník čtveroskvrnný, 
potemník houbový, roháček bukový nebo tesařík bukový. Významný je výskyt okáče strdivkového, který zde žije 
na světlinách a prosvětlených lesních okrajích. 

Na lokalitě 2 byly kromě běžných lučních druhů hmyzu nalezeny 2 vzácnější druhy motýlů (modrásek černolemý a 
okáč rosičkový) nebo nehojný cvrček polní. Nejvýznamnějším entomologickým nálezem z lokality (i z celého 
dotčeného území) je však kriticky ohrožená mandelinka hlaváčková (Entomoscelis adonidis), která zde žije na 
hlaváčku letním na úhoru a narušených plochách. 

Na lokalitě 3 se opět vyskytuje modrásek černolemý a okáč rosičkový; byl zde pozorován i otakárek fenyklový. 
Pozoruhodný je ale zejména nález kněžice ploché (Sciocoris homalonotus). Společně s těmito druhy zde žijí hmyzí 
společenstva, typická pro louky a křoviny. 

Lokalita 4 je hodnotná díky přítomnosti starých stromů a odumřelého dřeva, kde byl mj. nalezen vzácný drobný 
tesařík Tetrops starkii. Byl zde pozorován také zlatohlávek tmavý. 

Lokalita 5 je taktéž hodnotná z důvodu přítomnosti starých ovocných stromů, jejichž dutiny představují, stejně 
jako dutiny vrb u potoka, významný biotop saproxylického hmyzu (v jedné z dutin byl mj. nalezen trus larev blíže 
neurčených zlatohlávků – pravděpodobně zlatohlávek hladký nebo mramorovaný). Vyskytuje se zde též 
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zlatohlávek zlatý, zlatohlávek tmavý nebo tesařík Ropalopus femoratus. Dále je na celé lokalitě velmi hojný výskyt 
mravenců rodu Formica, kteří zde mají desítky mravenišť – při bázi ovocných stromů na louce i v dřevinném postu 
u potoka). Zmínit lze i pozorování babočky jilmové. 

Na lokalitě 6 bylo pozorováno poměrně velké množství motýlů, z nichž nejvýznačnější jsou opět modrásek 
černolemý a okáč rosičkový. Dále je významný nález cvrčka polního a saranče modrokřídlé přímo na jihovýchodně 
orientovaném dálničním náspu. 

Ryby a vodní bezobratlí 

Na většině vodních toků křížených hodnoceným úsekem dálnice D8 nejsou vytvořeny vhodné stanovištní 
podmínky pro výskyt permanentní vodní fauny z řad raků, velkých mlžů, mihulí či ryb. Výjimku představuje 
největší z přítomných toků – Radejčínský potok (lokalita 6), kde byly zjištěny dva druhy ryb v nízké početnosti – 
mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) a hrouzek obecný (Gobio gobio). Žádné další druhy ryb a žádný 
zástupce raků, velkých mlžů nebo mihulí na sledovaných lokalitách zjištěni nebyly. 

Dle údajů Českého rybářského svazu z roku 2004 je z Radejčínského potoka kromě mřenky a hrouzka uváděn též 
výskyt pstruha potočního (bez bližší specifikace lokality).  Je možné, že pstruzi se vyskytují výše proti proudu 
v úsecích s přirozenějším korytem a lepší kvalitou vody; anebo se v Radejčínském potoce již nevyskytují. 

Sledované vodní toky jsou velmi malé a zjevně mají tendenci více či méně často vysychat. Daný typ toků je v 
posledních letech silně postižen nedostatkem vody v důsledku probíhajících klimatických změn, zejména vlivem 
nedostatku srážek a extrémních teplot v teplé části roku. Z morfologického hlediska je většina přítomných toků v 
původním přirozeném stavu. V místech křížení s dálnicí D8 však došlo k úpravám koryt toků v podobě směrového 
usměrnění, zkapacitnění a opevnění břehů, lokálně i dna. Členitost koryt zde byla potlačena a v důsledku 
odstranění břehových porostů dochází k zarůstání koryt vlhkomilnou vegetací. 

Obojživelníci a plazi 

V současné době je z území dotčeného záměrem znám výskyt 5 druhů obojživelníků. Při průzkumu v roce 2019 
byl potvrzen pouze výskyt skokana hnědého (dospělci, juvenilní jedinci a pulci na lokalitě 3 – Záhořský potok; 
snůšky a pulci v drobném přítoku Záhořského potoka). Nicméně dle údajů ekodozoru se v území vyskytuje též 
čolek obecný, ropucha obecná, mlok skvrnitý a skokan skřehotavý. 

Dále je z dotčeného území znám výskyt 3 druhů plazů – ještěrka obecná, slepýš křehký a užovka obojková. Při 
terénním průzkumu v roce 2019 byl potvrzen pouze výskyt užovky obojkové (u Radejčínského potoka). Aktuální 
výskyt ještěrky obecné a slepýše křehkého je potvrzen ze zpráv ekodozoru, nicméně vzhledem k tomu, že tyto dva 
druhy nebyly zjištěny během terénních návštěv v roce 2019, lze usuzovat, že se vyskytují v bezprostředním okolí 
dálnice jen nehojně. 

Biologický průzkum, který byl přílohou původní dokumentace EIA (Mega a.s. 1995), uváděl z území též výskyt 
blatnice skvrnité, kuňky obecné a zmije obecné2. Tyto údaje jsou bez konkrétní lokalizace a pravděpodobně se 
nevztahují na trasu záměru nebo její blízké okolí. Navíc se jedná vesměs o údaje z 80. let 20. století. Výskyt těchto 
druhů přímo v dotčeném území tedy považujeme za nepravděpodobný. 

Ptáci  

Na sledovaném území bylo během průzkumu v roce 2019 a zaznamenáno 55 ptačích druhů. Z velké části se jedná 
o běžné druhy, byly však zaznamenány i druhy uvedené v aktuálním červeném seznamu a také 11 zvláště 
chráněných druhů ptáků. Zjištěné druhové spektrum zahrnuje především hnízdiče na sledovaných lokalitách, 
v menší míře také druhy zaletující za potravou a druhy vyskytující se v území během jarního tahu (březen).  

Aktuálním průzkumem v roce 2019 byl v zájmovém území doložen výskyt 11 zvláště chráněných druhů ptáků ve 
smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. V souladu s předchozími průzkumy byl potvrzen výskyt krahujce obecného, 

                                                           
2 Zmije obecná se dle záznamů ekodozoru vyskytuje na svazích vrchu Kubačka v k.ú. Prackovice nad Labem a Dobkovičky, kde 
probíhaly v průběhu přípravy území před výstavbou též záchranné transfery. Tyto lokality se však nachází mimo hodnocený 
úsek dálnice D8. 
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luňáka červeného (hnízdění), motáka pochopa, slavíka obecného, strnada lučního, ťuhýka obecného a vlaštovky 
obecné. Nově pozorována byla silná populace bramborníčka černohlavého, krkavec velký, lejsek šedý a přelet 
dvojice jeřába popelavého nad Radejčínským tunelem.  

Přítomnost 12 zvláště chráněných druhů, zjištěných předchozími průzkumy, se naopak ověřit nepodařilo. 
Konkrétní rozbor a vyhodnocení možných příčin je uvedeno v kapitole D.I.7. 

Savci 

Během průzkumů v roce 2019 bylo v zájmovém území zjištěno 10 druhů savců (mimo letounů) a výskyt minimálně 
dalších 6 druhů je předpokládán. Předchozími průzkumy byl zjištěn i výskyt některých dalších druhů savců. Výskyt 
3 zvláště chráněných druhů – rysa ostrovida, vlka obecného a veverky obecné nebyl v dotčeném území přímo 
potvrzen, ale je předpokládán na základě údajů z nálezové databáze ochrany přírody a na základě znalosti jejich 
bionomie. 

V roce 2019 byl na 9 lokalitách v trase dálnice proveden též chiropterologický průzkum, zaměřený na zjištění 
druhového spektra a významných přeletových koridorů letounů. Akustickým monitoringem bylo zjištěno celkem 
10 druhů letounů (netopýrů a vrápenců), všechny patří mezi zvláště chráněné druhy. Do vzdálenosti 5 km od 
tělesa dálnice se nachází 5 významných letní kolonií a 2 lokality významné pro přeletové chování a jako loviště. 
Trasa hodnoceného úseku dálnice dále kříží 3 vegetační pásy a 3 vodoteče s kvalitním břehovým porostem. 
Zprovozněná dálnice přináší omezení migrační prostupnosti území, jak při dálkových mezisezónních migracích, tak 
při každodenních přeletech za potravou. Terénní sběr dat potvrdil významnost čtyř mostů pro prostupnost 
hodnoceného úseku D8 – most mezi Prackovickým a Radejčínským tunelem, most pro polní cestu v km cca 59,9, 
křížení Záhořského potoka a křížení Radejčínského potoka). Přestože je dálniční těleso prakticky neprostupné mezi 
Záhořským a Radejčínským potokem, což omezuje zejména pohyb letounů v průběhu vegetační sezóny, je 
hodnocený úsek pro letouny prostupný mezisezónně, tedy pro přelety mezi zimními a letními stanovišti. 

 

Zvláště chráněné druhy 

Během výše rekapitulovaných botanických a zoologických průzkumů v roce 2019 a také během dřívějších 
průzkumů a biomonitoringu v zájmovém území bylo zjištěno celkem 5 zvláště chráněných druhů rostlin a 51 
zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Jejich souhrnný seznam je v tabulce níže. 

| Tabulka 13: Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jejichž výskyt v dotčeném území byl doložen 
z období před výstavbou (do 2008), během výstavby (2009–2016) a během provozu (2017–2019) záměru. 
Druhy přímo zjištěné aktuálním průzkumem v roce 2019 jsou vyznačeny tučně.  § = kategorie ochrany dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. (O = ohrožený druh; SO = silně ohrožený druh; KO = kriticky ohrožený druh);  EU = 
zařazení v některé z příloh Směrnice o stanovištích (92/43/EHS) nebo o ptácích (2009/147/ES). 

Český název Latinský název § EU 
před 

výstavbou 
během 

výstavby 
během 

provozu 

ROSTLINY 

jeřáb český3 Sorbus bohemica KO  x x x 

lilie zlatohlavá Lilium martagon O  x x x 

medovník meduňkolistý Melittis melissophyllum O  x x  

sněženka podsněžník Galanthus nivalis O    x 

třemdava bílá Dictamnus albus O  x  x 

                                                           
3 Jeřáb český se nacházel na vrchu Debus těsně za hranicí hodnoceného úseku dálnice, ale rozhodli jsme se jej zařadit do 
tohoto přehledu vzhledem k bezprostřední blízkosti lokality u hodnoceného úseku a vzhledem k mimořádnému významu 
tohoto endemického druhu. 
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Český název Latinský název § EU 
před 

výstavbou 
během 

výstavby 
během 

provozu 

BEZOBRATLÍ 

čmelák Bombus spp. O  x  x 

mravenec Formica spp. O  x x x 

chrobák vrubounovitý Sisyphus schaefferi O   x  

krajník hnědý Calosoma inquisitor O  x  x 

otakárek fenyklový Papilio machaon O    x 

prskavec menší Brachinus explodens O  x x x 

prskavec větší Brachinus crepitans O  x x x 

zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta O   x x 

OBOJŽIVELNÍCI 

čolek obecný Lissotriton vulgaris SO   x  

mlok skvrnitý Salamandra salamandra SO  x x  

ropucha obecná Bufo bufo O  x x x 

skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus KO V  x x 

PLAZI 

ještěrka obecná Lacerta agilis SO IV x x x 

slepýš křehký Anguis fragilis SO  x x x 

užovka obojková Natrix natrix O  x x x 

PTÁCI 

bramborníček černohlavý Saxicola rubicola O    x 

břehule říční Riparia riparia O    x 

čáp bílý Ciconia ciconia O I  x x 

čáp černý Ciconia nigra SO I  x  

jeřáb popelavý  Grus grus KO I   x 

jestřáb lesní Accipiter gentilis O  x x x 

kavka obecná Corvus monedula SO   x x 

koroptev polní Perdix perdix O  x   

krahujec obecný Accipiter nisus SO    x 

krkavec velký Corvus corax O    x 

krutihlav obecný Jynx torquila SO  x   

lejsek šedý Muscicapa striata O    x 

luňák červený Milvus milvus KO I   x 

moták pochop Circus aeruginosus O I   x 

pěnice vlašská Sylvia nisoria SO I  x x 

rorýs obecný Apus apus O   x  

slavík obecný Luscinia megarhynchos O  x  x 

sova pálená Tyto alba SO  x   

strnad luční  Miliaria calandra KO   x x 

ťuhýk obecný Lanius collurio O I x x x 

včelojed lesní Pernis apivorus SO I x   

vlaštovka obecná Hirundo rustica  O  x x x 

žluva hajní Oriolus oriolus SO  x x x 
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Český název Latinský název § EU 
před 

výstavbou 
během 

výstavby 
během 

provozu 

SAVCI 

netopýr brvitý Myotis emarginatus KO II, IV   x 

netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus SO IV   x 

netopýr rezavý Nyctalus noctula SO IV   x 

netopýr řasnatý Myotis nattereri SO IV   x 

netopýr ušatý Plecotus auritus SO IV   x 

netopýr večerní Eptesicus serotinus SO IV   x 

netopýr velký Myotis myotis KO II, IV   x 

netopýr vodní Myotis daubentonii SO IV   x 

netopýr vousatý Myotis mystacinus SO IV   x 

vrápenec malý 
Rhinolophus 
hipposideros 

KO II, IV   x 

veverka obecná Sciurus vulgaris O  x  * 

rys ostrovid Lynx lynx SO II, IV   * 

vlk obecný Canis lupus KO IV   * 
* výskyt veverky, rysa a vlka nebyl přímo doložen, ale je předpokládán 

 

 

C.II.5.6 Migrační potenciál území      

Cílem migrační studie (Expertní příloha č. 8) bylo ověřit migrační význam území – tj. zjistit v dotčeném území 
druhy aktivně migrujících živočichů a jejich migrační trasy, stanovit míru jejich dotčení a navrhnout opatření, která 
minimalizují zjištěné negativní vlivy. Studie byla zpracována pro tyto kategorie živočichů: A: velcí savci, B: ostatní 
kopytníci, C: savci střední velikosti, D: obojživelníci, plazi a drobní savci, E: ryby a vodní živočichové, F: ptáci a 
netopýři, G: společenstva rostlin, bezobratlých živočichů a drobných obratlovců. 

Zpracování migrační studie vychází z následujících odborných publikací, které tvoří metodický rámec doporučený 
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy ČR: 

- TP 180: Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. Technické 

podmínky. Ministerstvo dopravy 2006 

- Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy. Evernia, Liberec, 2011 

 

Migrační význam dotčeného území 

A – velcí savci: Výskyt velkých savců lze předpokládat v širším okolí tunel Prackovice a tunel Radejčín, kde dálnice 
kříží dálkový migrační koridor i biotop vybraných zvláště chráněných druh velkých savců. Výskyt velkých savců v 
blízkosti stavby nebyl terénním průzkumem zjištěn, nebyl zjištěn ani v předcházejících průzkumech. Rys a vlk se 
vyskytují v širším okolí dálnice a lze očekávat jejich budoucí výskyt nebo migrace i v dotčeném území.  

B – ostatní kopytníci: Výskyt živočichů této kategorie byl zjištěn v rámci celého území. Jejich migrace jsou spíše 
potravního charakteru.  

C – Savci střední velikosti: Migrace této kategorie v dotčeném území je pouze v rámci běžných denních potulek za 
potravou v rámci teritoria.  

D – Obojživelníci, plazi a drobní savci: Na základě činnosti biologického dozoru v průběhu realizace stavby nebyl 
identifikován významný koridor jarního a letního tahu obojživelníků. V současné době lze předpokládat tahové 
cesty obojživelníků a lokální migrační trasy plazů a drobných podél dotčených vodotečí. 
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E – Ryby a ostatní vodní živočichové: Posuzovaný úsek nekříží žádnou významnou migrační trasu této kategorie. V 
dotčeném území se nacházejí pouze drobné vodní toky bez většího významu pro tuto kategorii. 

F – Ptáci a netopýři: Chiropterologickým průzkumem byly identifikovány dva významné letové koridory netopýrů – 
první v údolí Uhelné strouhy, druhý cca v km 59,8 mezi lesními porosty a intravilánem Radejčína. 

G – Společenstva rostlin, bezobratlých živočichů a drobných obratlovců: Trasa komunikace byla vedena převážně 
po polních pozemcích, kříží několik liniových pásů dřevin. K nejzávažnější fragmentaci biotopů došlo na těchto 
místech: Záhořský potok, levostranný přítok Záhořského potoka a Radejčínský potok. 

 

 

C.II.6 Klima  
Současný stav 

Klimatické poměry jsou ovlivněny především množstvím dopadajícího slunečního záření, utvářením reliéfu a 
charakterem aktivního povrchu. Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti, konkrétně v klimatické 
jednotce MT11 a T2 (dle Quitta, 1971). Charakter klimatu posuzované oblasti je ovlivněn členitou strukturou 
přilehlého okolí.  

Zájmové území leží dle Quitta (1971) v klimatické oblasti T2 teplé a MT11 mírně teplé. Pro klimatickou oblast T2 
jsou průměrné červencové teploty vzduchu 18-19 °C, průměrné lednové teploty vzduchu pak klesají k -2 až -3 °C, 
30 – 40 dní v roce je dní ledových a 100 – 110 dní mrazových. Průměrný roční úhrn srážek je ve vegetačním 
období 350 – 400 mm a v období zimním 200 – 300 mm. Pro klimatickou oblast MT11 jsou typické následující 
charakteristiky: průměrné červencové teploty vzduchu 17-18 °C, průměrné lednové teploty vzduchu -2 až -3 °C, 
30 – 40 dní v roce je dní ledových a 110 – 130 dní mrazových. Průměrný roční úhrn srážek je ve vegetačním 
období 350 – 400 mm a v období zimním 200 – 250 mm. Proměnlivost srážkových úhrnů mezi jednotlivými roky je 
však značná. Konkrétní hodnoty pro zájmovou oblast jsou uvedeny v tabulce č. 14. 

Nejnižší teploty vzduchu klesají obvykle v lednu nebo únoru pod -6 °C, rekordně však mohou klesnout i pod -18 °C. 
Nejvyšší teploty vzduchu vystupují v období od června do srpna běžně nad 25 °C, v extrémních letech jsou však 
časté i teploty nad 30 °C, rekordně mohou vystoupat i nad 35 °C.  

Roční průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou >= 1 cm je 61 dní. Průměrný převládající směr větru v širším 
území je západní a jihovýchodní. Průměrná rychlost větru dosahuje 3 m/s.  

 

| Tabulka 14: Klimatické charakteristiky oblasti dle Quitta (1971) 

charakteristika MT11 T2 

Počet letních dní (Tmax  ≥ 25 °C) 40–50 50–60 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 140–160 160–170 

Počet mrazových dní (Tmin ≤ -0,1 °C) 110–130 100–110 

Počet ledových dní (Tmax ≤ -0,1 °C) 30–40 30–40 

Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu -2 – -3 -2 – -3 

Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci 17 – 18 18 – 19 

Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu 7 – 8 8 – 9 

Průměrná teplota vzduchu ve °C v říjnu 7 – 8 7 – 9 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90 – 100  90 – 100  

Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV – IX) 350 – 400 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období (X – III) 200 – 250 200 – 300 
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charakteristika MT11 T2 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 50 – 60 40 – 50 

Počet zamračených dní (oblačnost větší než 8/10) 120 – 150 120 – 140 

Počet jasných dní (oblačnost menší než 2/10) 40 – 50 40 – 50 

 

| Tabulka 15: Konkrétní meteorologická data pro dotčené území stavbou D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část 
stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín pro období: 1981 – 2010 

Meteorologické charakteristiky 

průměrná roční teplota vzduchu  8,5 °C 

roční průměr denních minimálních teplot vzduchu  4,4 °C 

roční průměr denních maximálních teplot vzduchu  13,1 °C 

průměrný roční úhrn srážek  595,0 mm 

průměrná roční rychlost větru 3,0 m/s 

průměrná roční relativní vlhkost vzduchu  77,2 % 

roční průměrný počet mrazových dnů  94 

roční průměrný počet ledových dnů  35 

roční průměrný počet tropických dnů  5 

roční průměrný počet dnů s bouřkou  27 

roční průměrný počet dnů se sněžením  72 

roční průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou >= 1 cm  61 

*roční průměrný počet dnů s výskytem lijavce dle Wussova 1 

roční průměrný počet dnů výskytem nárazu větru >= 20,8  22 

absolutní minimum teploty vzduchu  -22,1 °C 

absolutní maximum teploty vzduchu  36,5 °C 

CHMUUL (Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem), * stanoveno pro období 2010 – 2018 

 

Stav před realizací stavby 

V posledních dvou desetiletích došlo v České republice k nárůstu průměrného počtu tropických dní a nocí a 
současně byl ve stejném období zaznamenán nárůst výskytu extrémních denních úhrnů atmosférických srážek 
(přívalové deště). Před realizací stavby tedy nebyly vlny veder a přívalové deště tak časté a intenzivní, jako je tomu 
dnes.  

V období před rokem 2010 byla průměrná teplota v území o cca 1 oC nižší. Také maximální teploty a počet 
tropických dní byli oproti současnému období nižší.  

Před rokem 2010 se v zimní období pravidelně vyskytovaly mrazové dny, kterých bylo až 130, a ledové dny, 
kterých bylo až 40. Pravidelně se v území vyskytovaly také dny arktické. 

Celkové množství průměrných srážkových úhrnů se z dlouhodobého hlediska příliš nezměnilo, méně častější byl 
ale výskyt extrémních jevů v podobě přívalových dešťů nebo naopak bezesrážkových období. 

V poslední době dochází ke klimatickým změnám, jež jsou globálním problémem, s příčinami mimo 
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mikroklimatické měřítko zde hodnocené stavby. Vyhodnocení vlivu změny klimatu na stavbu a stavby na klima je 
součástí kapitoly D.I.2.2 a kompletně je vyhodnoceno v Expertní příloze č. 6 dokumentace EIA. 

 

C.II.7  Obyvatelstvo a veřejné zdraví 
Statistické údaje uvedené v této kapitole byly převzaty z údajů Českého statistického úřadu 
(https://www.czso.cz/csu/czso/statistiky, citováno dne 12.4.2019). 

Stav před realizací stavby a v současnosti 

Hodnocená část stavby 0805 zasahuje do území pěti obcí, které leží v na území Ústeckého kraje a jeho tří okresů 
(Teplice, Litoměřice, Ústí nad Labem). Jedná se obce Řehlovice a Habrovany (okres Ústí nad Labem), Žim (okres 
Teplice) a Prackovice nad Labem a Velemín (okres Litoměřice). 

Obecně jde o venkovskou krajinu s nízkými hustotami osídlení, které se pohybují pod průměrem jak Ústeckého 
kraje (154 obyvatel/km2), tak pod průměrem celorepublikovým (134 obyv./km2).  

Oproti období před zahájením výstavby v roce 2012 došlo ve všech obcích k mírnému nárůstu počtu obyvatel a 
k nárůstu jejich průměrného věku. 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji je v současné době okolo 4,5 % (celostátní průměr činí 2,0 %), 
průměrná hrubá mzda 29 400 Kč. Hodnota průměrné mzdy se tedy pohybuje pod průměrem České republiky (33 
840 Kč). 

Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny níže: 

Prackovice nad Labem (565458) 

- počet obyvatel k 1.1.2012: 586 
- počet obyvatel k 1.1.2018: 614 
- celková výměra: 808 ha 
- hustota zalidnění: 76 obyv./1km2 
- průměrný věk k 1.1.2012: 41,7 let  
- průměrný věk k 1.1.2018: 43,3 let  
- Obec je složená ze 2 katastrálních území (k.ú. Prackovice nad Labem, Litochovice nad Labem). Hodnocená 

stavba prochází k.ú. Prackovice nad Labem. 
- Územní plán obce (A-Projekt, 2005) byl schválen obecně závaznou vyhláškou obce č. 7/2005. Nabyl 

účinnosti dne 1.1.2006. 

Žim (567884) 

- počet obyvatel k 1.1.2018: 157 
- počet obyvatel k 1.1.2012: 181 
- celková výměra: 573 ha 
- hustota zalidnění: 31,6 obyv./1km2 
- průměrný věk k 1.1.2018: 41,4 let 
- průměrný věk k 1.1.2012: 38,2 let 
- Obec je složená z jednoho katastrálního území Žim. Hodnocená stavba prochází severovýchodním cípem 

kat. území. 
- Územní plán obce (Ateliér CON.TEC, 2010) je platný od 1.10.2010 (veřejná vyhláška obce č. 2/2010). 

Habrovany (567957) 

- počet obyvatel k 1.1.2012: 198 
- počet obyvatel k 1.1.2018: 215 
- celková výměra: 282 ha 
- hustota zalidnění: 76,24 obyv./1km2 
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- průměrný věk k 1.1.2012: 37,5 let 
- průměrný věk k 1.1.2018: 39,5 let 
- Obec je složená z jednoho katastrálního území Habrovany u Řehlovic. Hodnocená stavba prochází 

západním okrajem kat. území. 
- Územní plán obce (A-Projekt, 1999) byl schválen veřejnou vyhláškou obce č. 3/2000. Bylo vydáno 5 změn. 

Řehlovice (568201) 

- počet obyvatel k 1.1.2012: 1341 
- počet obyvatel k 1.1.2018: 1418 
- celková výměra: 2798 ha 
- hustota zalidnění: 50,7 obyv./1km2 
- průměrný věk k 1.1.2012: 39,9 let 
- průměrný věk k 1.1.2018: 41,4 let 
- Obec je složená z 6 katastrálních území (k.ú. Lochočice, Stadice, Řehlovice, Radejčín, Dubice nad Labem, 

Moravany u Dubic). Hodnocená stavba prochází katastrálním území m Stadice, Řehlovice, Radejčín a 
Dubice nad Labem. 

- Obec Řehlovice vypracovala územní plán obce v roce 2001 (A-Projekt, 2000). Od doby schválení bylo 
vypracováno dalších pět změn této dokumentace. V současnosti se projednává návrh nového územního 
plánu (Ing. Arch. Kolářová, srpen 2018). 

Velemín (565849) 

- počet obyvatel k 1.1.2012: 1553 
- počet obyvatel k 1.1.2018: 1561 
- celková výměra: 4024 ha 
- hustota zalidnění: 38,8 obyv./1km2 
- průměrný věk k 1.1.2012: 41,8 let 
- průměrný věk k 1.1.2018: 42,9 let 
- Obec je složená z 9 katastrálních území (k.ú. Bílý Újezd, Milešov u Lovosic, Velemín, Březno, Boreč u 

Lovosic, Oparno, Páleč u Milešova, Kletečná, Dobkovičky). Hodnocená stavba prochází katastrálním 
územím Dobkovičky. Dva izolované stavební objekty se nacházejí na k.ú. Oparno a Boreč u Lovosic. 

- Obec Velemín vypracovala územní plán obce v roce 2001 (Ing.A.Olžbut, 2008). Územní plán Velemín nabyl 
účinnosti dne 26.06.2008.  

 
Soulad s územně plánovací dokumentací 
Hodnocená stavba D8 je zanesena do územních plánů všech obcí, jakož i do nadřazené ÚPD (ZÚR Ústeckého 
kraje). 

Soulad hodnoceného záměru se záměry územního plánování byl potvrzen vyjádřením Městského úřadu Lovosice, 
odboru stavebního úřadu a územního plánování ze dne 7.3.2019 (č.j.: OST 12/2019 JM), vyjádřením Magistrátu 
města Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 20.3.2019 (č.j.: MgMT/032798/2019) a Ústí 
nad Labem. Vyjádření jsou přiložena v rámci textových příloh této Dokumentace EIA. 

 

 

C.II.8.   Hmotný majetek a kulturní dědictví 
 

C.II.8.1 Hmotný majetek 

Demolice budov v rámci zde hodnocené stavby nebylo nutné provést. 
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C.2.8.2  Kulturní dědictví 

Současný stav 

Kulturní památky představuji v území hlavní prvky kulturního dědictví. V okolí se nachází několik památkově 
chráněných objektů převážně v intravilánech obcí. Dále se v širším okolí nachází sakrální architektura zastoupená 
církevními stavbami a drobnými objekty jako jsou kapličky, boží muka či křížky nacházející se v obcích i podél cest.  

Dle Ústředního seznamu kulturních památek se do vzdálenosti 500 m od hodnocené stavby nachází několik 
památkově chráněných objektů (zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/, citováno dne 8.4.2019). 

| Tabulka 16: Přehled památkově chráněných objektů v okolí hodnocené stavby  

Číslo ÚSKP4 Název Typ památky Kat.území Chráněno od 

11776/5-1 pomník Přemysla Oráče a Královské pole Kulturní památka Stadice 3. 5. 1958 

127 
Pole s pomníkem Přemysla Oráče ve 
Stadicích 

Národní kulturní 
památka 

Stadice 30.3.1962 

3446 
Ochranné pásmo Národní kulturní 
památky Stadice 

 
Suchá u 
Stebna 

22. 12. 1986 

42375/5-5043 hájenka Kulturní památka Stadice 3. 5. 1958 

42772/5-3505 Zvonička vidlák Kulturní památka Stadice 18. 6. 1965 

50938/5-5891 socha P. Marie (Immaculata) Kulturní památka Stadice 23. 4. 2001 

 

Všechny uvedené památky byly v území vyhlášeny již v době před realizací stavby (tedy před rokem 2012). Kromě 
sochy Panny Marie byly také památkami již v době zpracování původní dokumentace EIA v roce 1995. 

 

Obrázek 53: Památník Přemysla Oráče s lipovým stromořadím, k.ú. Stadice 

 

                                                           
4 Ústřední seznam kulturních památek – Památkový katalog – spravovaný Národním památkovým ústavem. 
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí 
v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a 
předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě 
neprovedení záměru, je-li možné jej na základě 
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých 
poznatků posoudit 

 

Hodnocená stavba je umístěna do přírodně i krajinářsky hodnotného území Českého středohoří. Vysokou přírodní 
hodnotu území dokládá existence Chráněné krajinné oblasti, která byla vyhlášena mezi obcemi Lovosice a 
Řehlovice, tedy téměř v celém úseku stavby 0805. Maloplošně chráněná území, přírodní park ani lokality evropské 
soustavy Natura 2000 se v dotčeném území nenacházejí.  

V hodnoceném území se nachází řada významných krajinných prvků (vodní toky, lesní plochy a údolní nivy), 
existuje zde také bohatá síť prvků územního systému ekologické stability všech úrovní. Dálnice je vedena 
venkovskou, mírně zvlněnou krajinou s mozaikou luk, polí a vesnickou zástavbou. Lesní plochy se nacházejí podél 
vodních toků (lužní lesy a břehová zeleň) a ve formě drobnějších remízků ve volné krajině. Rozsáhlejší lesní plochy 
se nacházejí v jižní části hodnocené stavby, v prostoru vrchu Kubačka, odkud plynule přecházejí do lesních porostů 
na svazích řeky Labe. V prostoru stavby je evidováno několik sesuvných území (tunel Radejčín, MÚK Řehlovice). 

Dotčené území je velmi starou sídelní oblastí s řadou archeologických památek. Nejvýznamnější archeologická 
lokalita se nachází v prostoru MÚK Řehlovice a na k.ú. Stadice.  

Hodnocená stavba je již téměř kompletně realizována a od prosince 2016 je v provozu. Pokud by záměr nebyl 
proveden, nedošlo by k rozsáhlému záboru zemědělské a lesní půdy. Vodní toky v území by stále měly svůj 
přírodní charakter (bez zpevnění příčnými prahy a kamenným záhozem). Nebyla by omezena migrace živočichů, 
kteří jsou nyní nuceni pohybovat se pouze realizovanými průchody pod komunikací. Také by nedocházelo k nyní 
probíhající ruderalizaci vegetace podél komunikace. V území by se nevyskytoval nový významný zdroj hluku a 
obecně rušení. Celkově by byla nižší míra fragmentace území (vyšší výskyt druhů živočichů citlivých na rušení, 
resp. vyžadujících velké plochy bez rušení antropogenního původu). 

Zároveň by ale neprovedení záměru způsobilo dále rostoucí zhoršování životního prostředí v obcích podél 
stávajících silnic I/8 a I/30. Rostoucí intenzita dopravy na těchto komunikacích by působila se všemi negativními 
dopady na veřejné zdraví, jako jsou nehodovost, zvýšené emise hluku a škodlivin do ovzduší. 
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D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 
MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
 

D.I.  Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti 
předpokládaných přímých, nepřímých, 
sekundárních, kumulativních, přeshraničních, 
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, 
trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů 
záměru, které vyplývají z výstavby a existence 
záměru, použitých technologií a látek, emisí 
znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace 
záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry 
se zohledněním požadavků jiných právních předpisů 
na ochranu životního prostředí 

Vzhledem k tomu, že hodnocená stavba je již od prosince 2016 v provozu, je situace vyhodnocení vlivů poměrně 
specifická. V kapitole D opakované dokumentace EIA bylo přistoupeno k vyhodnocení vlivů Aktivní varianty na 
základě požadavků rozsudku Nejvyššího správního soudu (1AS296/2017-56 ze dne 23.2.2018), který rozhodl o 
nutnosti vyhotovení této dokumentace.  

V souladu s rozsudkem NSS budou v kapitole D hodnoceny následující vlivy: 

vlivy během výstavby (červenec 2012 – prosinec 2016) 

– závažné vlivy, ke kterým došlo během realizace stavby a které přetrvávají do současnosti 

– vlivy budou vyhodnoceny mimo jiné porovnáním stavu v území před realizací a v současnosti (viz kap. C)  

vlivy během provozu (prosinec 2016 – budoucnost) 

– vlivy, které již v současnosti probíhají nebo v budoucnu budou vlivem provozu stavby probíhat 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 
Kapitola vychází ze studie Hodnocení vlivů na veřejné zdraví „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa 
dálnice a F – tunel Radejčín“, kterou zpracoval Mgr. Robert Polák. Studie je součástí Dokumentace EIA jako 
Expertní příloha 1.  

Metodou pro posouzení vlivů na obyvatelstvo je riziková analýza – Risk Assessment (podrobný popis této metody 
je uveden v kapitole D.V.) 

Metodický postup konvenčního hodnocení rizika se sestává ze čtyř navazujících kroků: 
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1.  Identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification) 

2.  Určení vztahu dávka – odpověď (Dose – Response Assessment) 

3.  Hodnocení expozice (Exposure Assessment) 

4.  Charakteristika rizika (Risk Characterization) 

Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno brát v úvahu obecně všechny faktory, které 
mohou mít dopad na lidské zdraví. Posuzovaný záměr nebude významným zdrojem elektromagnetického záření. V 
souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá kontaminace zdrojů vod chemickými látkami ani patogenními 
organismy či jejich toxiny. Hlavními faktory, které mohou být realizací záměru významněji ovlivněny, budou tedy 
hluk a znečištění ovzduší. 

Při hodnocení vlivů na obyvatelstvo byly použity Rozptylová studie a Hluková studie, které jsou součástí 
Dokumentace EIA jako samostatné expertní přílohy. Ve studii je v souladu s podkladovými studiemi hodnocen vliv 
samotného záměru v období provozu pro dopravní intenzity v roce 2019 (stávající stav) a k výhledovému 
horizontu 2037. Pozornost je věnována též vlivům během výstavby. 

V předkládaném hodnocení jsou uvažovány pouze vlivy působící při běžném provozu – jeho výsledky není možno 
vztáhnout na případy zvláštních situací, včetně havárií. 

 

Hluk 

Podrobné rozpracování jednotlivých bodů rizikové analýzy je uvedeno v samostatné příloze Vyhodnocení vlivů na 
veřejné zdraví jako Expertní příloha 1, jejímž podkladem byla Hluková studie (Expertní příloha 3).  

Do této podkapitoly jsou převzaty závěry analýzy. 

 

Vlivy během provozu 

Podkladová hluková studie (Expertní příloha 3) kvantifikuje počty obyvatel v jednotlivých pásmech hlukové zátěže. 
Jejich přehled pro oba hodnocené horizonty je uveden v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 17: Počty obyvatel v pásmech hlukové zátěže – rok 2019 

Rozsah hodnot hlukové 
zátěže (dB) 

Lden Lnoc Ldn 

 < 40 294 1 187 250 

40 – 45 658 460 454 

45 – 50 519 567 670 

50 – 55 576 197 429 

55 – 60 297 55 500 

60 – 65 119 0 148 

65 – 70 3 0 15 

70 – 75 0 0 0 

> 75 0 0 0 
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Tabulka 18: Počty obyvatel v pásmech hlukové zátěže – rok 2037 

Rozsah hodnot hlukové 
zátěže (dB) 

Lden Lnoc Ldn 

 < 40 268 1 071 222 

40 – 45 588 493 341 

45 – 50 576 557 761 

50 – 55 495 274 405 

55 – 60 411 71 545 

60 – 65 125 0 175 

65 – 70 3 0 17 

70 – 75 0 0 0 

> 75 0 0 0 

 

Na základě výše uvedených výsledků akustické studie byly kvantifikovány počty obyvatel obtěžovaných hlukem a 
dále míra rizika výskytu infarktu myokardu. Jejich přehled je uveden v tabulkách 19 – 21. Výpočet je sice zatížen 
poměrně významnou nejistotou, neboť nezohledňuje různou neprůzvučnost obvodového pláště budov, výskyt 
osob v místě bydliště, rozložení obyvatel v rámci záměru a odlišnou vnímavost jedinců vůči hluku, přesto jej lze 
považovat za dostačující k vyhodnocení celkové míry zdravotního rizika. 

 

 

Tabulka 19. Celkové počty obyvatel obtěžovaných hlukem z dopravy 

Rozsah hodnot hlukové zátěže 
(dB) 

Počet obtěžovaných obyvatel 

Rok 2019 Rok 2037 

< 40 15 13 

40 – 45 27 20 

45 – 50 56 63 

50 – 55 61 58 

55 – 60 108 118 

60 – 65 45 53 

65 – 70 6 7 

70 – 75 0 0 

> 75 0 0 
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Tabulka 20. Celkové počty při spánku rušených obyvatel 

Rozsah hodnot hlukové zátěže 
(dB) 

Počet při spánku rušených obyvatel 

Rok 2019 Rok 2037 

< 40 64 58 

40 – 45 36 39 

45 – 50 63 62 

50 – 55 30 42 

55 – 60 11 14 

60 – 65 0 0 

65 – 70 0 0 

70 – 75 0 0 

> 75 0 0 

 

Tabulka 21. Celkové počty případů infarktu myokardu 

Rozsah 
hodnot 
hlukové 
zátěže (dB) 

Počet případů infarktu myokardu 

Rok 2019 Rok 2037 

Výchozí stav Stav s vlivem 
dopravy 

Rozdíl Výchozí stav Stav s vlivem 
dopravy 

Rozdíl 

< 40 0,7350 0,7350 0,0000 0,6700 0,6700 0,0000 

40 – 45 1,6450 1,6450 0,0000 1,4700 1,4700 0,0000 

45 – 50 1,2975 1,2975 0,0000 1,4400 1,4400 0,0000 

50 – 55 1,4400 1,4400 0,0000 1,2375 1,2375 0,0000 

55 – 60 0,7425 0,7437 0,0012 1,0275 1,0291 0,0016 

60 – 65 0,2975 0,3068 0,0093 0,3125 0,3223 0,0098 

65 – 70 0,0075 0,0082 0,0007 0,0075 0,0082 0,0007 

70 – 75 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

> 75 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že v dotčené části zástavby je možné očekávat počet hlukem obtěžovaných a 
při spánku rušených obyvatel v řádu stovek. 

V případě míry kardiovaskulárního rizika lze očekávat, že v dotčené populaci se bude počet případů infarktu 
myokardu pohybovat v řádu jednotek. Jak je patrné z provedeného vyhodnocení, bude zvýšení počtu případů 
vlivem hluku z dopravy (oproti běžnému výskytu IM) pohybovat v řádu setin nového případu. Záměr tak nebude 
mít vliv na zvýšení počtu případů. 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/1798 124

Vlivy během výstavby 

Dočasným zdrojem hlukové zátěže jsou také stavební práce. Tento zdroj působí po časově omezenou dobu na své 
nejbližší okolí. Vzhledem k časově omezenému působení není třeba očekávat vlivy na lidské zdraví, ty se projevují 
až při expozici v řádu desítek let. Dosažení takových hodnot hlukové zátěže, při kterých by se projevily akutní 
účinku (např. poškození sluchu), není třeba při výstavbě očekávat. Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba záměru 
již proběhla je podrobnější hodnocení neúčelné. 

Dopad na zdravotní stav vlivem hlukové zátěže je obecně uvažován při dlouhodobém působení, tj. vyšší počet let, 
spíše až desítky let. Výstavba komunikace probíhala po dobu cca čtyř let, přičemž nejvíce hlučné práce probíhaly 
na různých místech (přesuny). Na žádné lokalitě tedy nenastala hluková zátěž po celou dobu výstavby. I když nelze 
zcela vyloučit možné ovlivnění míry obtěžování obyvatel, vzhledem ke vzdálenostem nejvíce ovlivněné zástavby 
lze konstatovat, že případné obtěžování nebo rušení při spánku bylo pouze nárazové. 

 

Znečišťování ovzduší 

Podrobné rozpracování jednotlivých bodů rizikové analýzy sledovaných škodlivin je uvedeno v samostatné příloze 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví jako Expertní příloha 1, jejímž podkladem byla Rozptylová studie (Expertní 
příloha 2).  

Vlivy během provozu 

Následující tabulky ukazují přehled výsledků rozptylové studie pro body reprezentující trvale obytnou zástavbu 
v blízkosti hodnoceného úseku komunikace. 

Tabulka 22a. Příspěvky záměru k imisní zátěži pro rok 2019 (µg.m-3, B[a]P ng.m-3) 

Výpočtový 
bod 

 

Částice 
PM10 

Částice 
PM2,5 

Oxid dusičitý Oxid 
uhelnatý 

Benzen B[a]P 

IHr IHr IHr IHk IHr IHr IHr 

1 0,05 0,02 0,07 7,18 26,0 0,002 0,003 

2 0,16 0,07 0,15 5,38 20,3 0,005 0,008 

3 0,07 0,03 0,08 15,99 45,6 0,002 0,004 

4 0,18 0,08 0,19 9,63 38,7 0,007 0,011 

5 0,17 0,07 0,14 7,89 42,4 0,006 0,008 

6 0,26 0,11 0,21 7,68 34,5 0,009 0,014 

7 0,42 0,18 0,32 9,82 39,0 0,015 0,024 

8 0,32 0,14 0,28 10,99 50,2 0,012 0,019 

9 0,31 0,14 0,28 14,61 64,1 0,012 0,019 

10 0,29 0,12 0,26 34,28 110,6 0,010 0,015 

11 0,53 0,22 0,40 41,08 144,8 0,018 0,028 

12 0,46 0,19 0,35 32,79 116,7 0,016 0,024 

13 0,56 0,25 0,41 15,66 73,3 0,021 0,033 

14 0,47 0,20 0,36 23,01 107,1 0,017 0,026 

15 0,72 0,30 0,47 28,98 112,9 0,024 0,036 

16 1,21 0,50 0,71 28,95 122,3 0,040 0,060 
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Tabulka 22b. Příspěvky záměru k imisní zátěži pro rok 2037 (µg.m-3, B[a]P ng.m-3) 

Výpočtový 
bod 

 

Částice 
PM10 

Částice 
PM2,5 

Oxid dusičitý Oxid 
uhelnatý 

Benzen B[a]P 

IHr IHr IHr IHk IHr IHr IHr 

1 0,06 0,02 0,04 4,59 15,9 0,001 0,004 

2 0,17 0,06 0,10 3,66 12,9 0,004 0,010 

3 0,07 0,03 0,05 10,08 33,0 0,002 0,005 

4 0,19 0,07 0,12 6,74 22,6 0,005 0,013 

5 0,18 0,07 0,09 4,98 36,4 0,004 0,010 

6 0,28 0,10 0,14 4,94 26,8 0,006 0,016 

7 0,45 0,17 0,21 6,25 27,8 0,010 0,028 

8 0,34 0,13 0,18 7,08 35,7 0,008 0,023 

9 0,33 0,13 0,18 10,54 35,9 0,008 0,023 

10 0,34 0,12 0,18 22,17 17,4 0,008 0,020 

11 0,60 0,22 0,27 26,59 21,0 0,013 0,035 

12 0,53 0,19 0,24 21,48 17,3 0,012 0,031 

13 0,59 0,22 0,26 10,06 58,7 0,014 0,039 

14 0,52 0,19 0,24 14,63 28,4 0,012 0,032 

15 0,86 0,31 0,33 19,03 16,5 0,019 0,047 

16 1,38 0,50 0,48 18,70 15,6 0,030 0,077 

 

V následujícím textu je pak provedena kvantifikace očekávaných dopadů těchto změn na zdraví ovlivněné 
populace. Do této podkapitoly jsou z Hodnocení vlivů na veřejné zdraví převzaty závěry analýz jednotlivých 
škodlivin.  

OXID UHELNATÝ (CO) 

Pro oxid uhelnatý stanovuje WHO několik směrných hodnot pro krátkodobé koncentrace. Z nich lze uvést zejména 
hodnotu pro 8hodinové koncentrace, která je stanovena ve stejné výši jako platný imisní limit, tj. 10 000 µg.m-3, a 
dále hodnotu pro hodinové koncentrace. Ta je stanovena ve výši 30 000 µg.m-3. 

Pětileté průměry koncentrací z podkladů ČHMÚ nezahrnují 8hodinové koncentrace CO, vyhodnocení imisní 
situace je v tomto případě provedeno na základě údajů ze stanic imisního monitoringu. V roce 2017 byly vykázány 
8hodinové koncentrace CO pouze na stanici Ústí nad Labem-Kočkov. Nejvyšší koncentrace byly na této stanici 
zaznamenány ve výši 1244,6 µg.m-3. Příspěvek záměru bude v prostoru obytné zástavby činit nejvýše 213,3 µg.m-3. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že ve výchozím stavu se koncentrace budou pohybovat výrazně pod hranicí 
směrné hodnoty. Příspěvek záměru nezpůsobí jakkoliv znatelný nárůst. Je tedy možné konstatovat, že vlivem 
provozu záměru se situace z pohledu vlivů na lidské zdraví nezmění. 
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OXID DUSIČITÝ (NO2) 

Z chronických účinků NO2 jsou nejčastěji popisovány strukturální plicní změny a zvýšení vnímavosti vůči bakteriím 
a virovým infekcím. 

Hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého se ve výpočtové oblasti dle pětiletých průměrů za roky 
2013 – 2017 pohybují v rozmezí 11,3 – 14,3 µg.m-3. Jedná se tedy o hodnoty poměrně výrazně pod hranicí směrné 
hodnoty WHO. Nejvyšší hodnoty tak dosahují 36 % směrné hodnoty. 

Směrná hodnota WHO nebude vlivem provozu záměru překročena v žádné části obytné zástavby v zájmovém 
území. 

V tabulkách č. 8 a 9 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (Expertní příloha č. 1) je provedeno vyhodnocení změn v 
četnosti výskytu zdravotních účinků pro jednotlivé výpočtové body dle výsledků podkladové rozptylové studie. Jak 
je zřejmé z uvedené tabulky, u míry zdravotního rizika nedojde vlivem záměru (vzhledem k poměrně nízkým 
pozaďovým hodnotám) k žádné změně v úmrtnosti u dospělých. V případě hospitalizace s respiračními chorobami 
a prevalence bronchitidy u dětí byl vypočten nárůst míry rizika v řádu setin nového případu v celé dotčené 
populaci, jedná se tedy o pouze statistické riziko, které se v praxi reálně neprojeví. 

 

Pro vyhodnocení akutní expozice NO2 je možné za bezpečnou mez, pod níž nedochází ke vzniku zdravotního 

rizika, použít směrnou hodnotu stanovenou WHO pro hodinové koncentrace ve výši 200 µg.m-3. 

Výsledky modelových výpočtů v tomto případě popisují nejhorší možné podmínky, tedy v podstatě nejvyšší 
teoretické koncentrace, které mohou být v dané lokalitě dosahovány. To znamená, že i navazující hodnocení vlivů 
na zdraví obyvatel popisuje spíše teoretickou rizikovost území z hlediska potenciálního výskytu účinků spojených s 
případným výskytem krátkodobě zvýšených koncentrací NO2. 

Pětileté průměry koncentrací z podkladů ČHMÚ nezahrnují hodinové koncentrace NO2, vyhodnocení imisní 
situace je v tomto případě provedeno na základě údajů ze stanic imisního monitoringu. V roce 2017 byly vykázány 
hodinové koncentrace NO2 na dvou stanicích v okolí záměru, a to Kostomlaty pod Milešovkou a Ústí nad Labem-
Kočkov. Nejvyšší hodinové koncentrace byly na těchto stanicích zaznamenány ve výši 82,8 µg.m-3, respektive 
120,9 µg.m-3. 

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že příspěvky hodnocené komunikace budou v prostoru obytné zástavby 
v roce 2019 nejvýše 41 µg.m-3, v roce 2037 pak 27 µg.m-3, a to v lokalitě Řehlovice. Ani vlivem provozu záměru 
tedy není s nejvyšší pravděpodobností v žádné části zájmového území třeba očekávat výskyt zvýšeného rizika 
z akutní expozice oxidu dusičitému. 

 

SUSPENDOVANÉ LÁTKY V OVZDUŠÍ (PM10 A PM2,5) 

Výskyt zvýšených koncentrací suspendovaných částic v ovzduší je obecně spojován s výskytem respiračních 
chorob (kašel, bronchitida), snížením funkce plic, kardiovaskulárními nemocemi a dle některých podkladů i s 
astmatem. 

Pro chronickou expozici uvádí WHO směrnou hodnotu průměrné roční koncentrace PM10 ve výši 20 µg.m-3 a 
částic PM2,5 ve výši 10 µg.m-3. Hodnoty průměrných ročních koncentrací částic PM10 se ve výpočtové oblasti dle 
pětiletých průměrů za roky 2013 – 2017 pohybují v rozmezí 20,8 – 24,0 µg.m-3, u částic PM2,5 pak v rozmezí 15,1 – 
17,2 µg.m-3. Z výsledků hodnocení tedy vyplývá, že už vzhledem k úrovni imisního pozadí je nutno ve výpočtovém 
území očekávat výskyt zvýšeného zdravotního rizika v případě frakce PM10 i PM2,5. Obdobná situace se však 
vyskytuje na většině území ČR. 

Vyhodnocení změn zdravotního rizika v oblastech s nárůstem imisní zátěže  

V tabulkách č. 6 a 7 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (Expertní příloha č. 1) je uvedena kvantifikace výskytu 
zdravotních účinků pro jednotlivé výpočtové body dle výsledků podkladové rozptylové studie. 

Jak vyplývá z uvedené tabulky, změny v míře zdravotního rizika vyjádřené jako kojenecká úmrtnost (imisní zátěž 
PM10) budou v dotčené zástavbě v řádu desetitisícin nového případu v dotčené populaci. V případě úmrtnosti u 
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dospělých nad 30 let (imisní zátěž PM2,5) se změna pohybuje v řádu setin nového případu. Celkově je možné 
zaznamenat změny v míře rizika pouze statistické, a to výrazně několik řádů pod hranicí nového případu. 

I další hodnocené ukazatele jsou pod statistickou hranicí jednoho nového případu, pouze v případě dnů s 
omezenou aktivitou a dnů pracovní neschopnosti se vypočtené změny pohybují v řádu několika desítek dnů v celé 
dotčené populaci. V obou případech se jedná o stanovení účinků na základě vztahů zařazených projektem HRAPIE 
(WHO, 2013) do skupiny B, tzn. o vztahy s vyšší nejistotou výpočtu. 

Jak lze očekávat, změny v úrovni zdravotního rizika vlivem provozu záměru budou i v nejvíce dotčené obytné 
zástavbě nevýznamné ve smyslu ohrožení zdraví a budou převáženy jinými faktory, jako jsou životní styl (například 
kouření) nebo expozice dalším zdrojům znečišťování. 

 

BENZEN (C6H6) 

Benzen je prokázaný humánní karcinogen. V rámci tohoto vyhodnocení byla použita hodnota jednotkového rizika 

stanovená WHO ve výši 6 × 10-6 (µg.m-3)-1. Tato hodnota znamená, že koncentrace benzenu 1 µg.m-3 zvyšuje (při 
celoživotní expozici – po dobu 70 let) riziko incidence leukémie o 6 případů na 1 milion osob. Neexistuje tedy 
bezpečná mez. Evropská a česká legislativa tyto skutečnosti respektuje s tím, že pro účely ochrany zdraví obyvatel 
musela být přijata určitá dlouhodobá (roční) limitní hodnota, která by vlastně vyjádřila ještě přijatelnou 
(referenční) mez karcinogenního rizika. Dle dostupných podkladů a v souladu s informacemi Státního zdravotního 
ústavu je doporučeno uvažovat nejvyšší přijatelné hodnoty v řádu 10-6. 

Jak ukazují výsledky vyhodnocení pětiletých průměrů koncentrací benzenu, lze v zájmovém území očekávat ve 
výchozím stavu hodnoty maximálně 1,2 µg.m-3. Této hodnotě odpovídá míra karcinogenního rizika 7,2 × 10-6. 
Jedná se tedy o hodnoty na hranici přijatelné míry rizika. 

Příspěvek hodnoceného záměru byl v prostoru obytné zástavby vypočten pro rok 2019 nejvýše do 0,040 µg.m-3 a 
pro rok 2037 nejvýše 0,030 µg.m-3, a to v oblasti solitérního objektu v lokalitě Stadice, č. p. 37 (v současnosti 
neobydlen, dříve restaurační zařízení). Vyšší z obou hodnot odpovídá změna rizika výskytu zdravotních účinků 
z chronické expozice benzenu nejvýše 2,4 × 10-7 (1 případ na téměř 4,17 milionu obyvatel). V ostatních 
výpočtových bodech byl vypočten nejvyšší nárůst do 0,024 µg.m-3 pro rok 2019 a 0,019 µg.m-3 pro rok 2037. Vyšší 
z těchto hodnot odpovídá změna rizika výskytu zdravotních účinků z chronické expozice benzenu nejvýše 1,44 × 
10-7 (1 případ na téměř 6,95 milionu obyvatel). Vzhledem k počtu zasažených obyvatel (v solitérním objektu 
řádově jednotky, v ostatních bodech okolo 1500), lze konstatovat, že vypočtené změny ve zdravotním riziku se 
v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví. 

 

BENZO[A]PYREN (C20H12) 

Pro vyhodnocení rizika z expozice B(a)P byla použita hodnota jednotkového rizika stanovená WHO pro celoživotní 
expozici ve výši 8,7 × 10-5 (ng.m-3)-1. Tato hodnota znamená, že koncentrace benzo[a]pyrenu v 1 ng.m-3 zvyšuje (při 
celoživotní expozici – po dobu 70 let) riziko výskytu rakoviny o 8,7 případů na 100 tisíc osob. Nejvyšší přijatelné 
riziko je opět uvažováno v řádu 10-6. 

Obecně je hlavním zdrojem emisí spalování pevných paliv v prostoru obytné zástavby. Z vyhodnocení podkladů 
ČHMÚ vyplývá, že v zájmovém území je možné očekávat ve výchozím stavu hodnoty na úrovni do 0,80 ng.m-3. To 
již odpovídá hodnotám nad hranicí přijatelného rizika. Úroveň přijatelného rizika v řádu 10-6 by byla dosažena 
teprve při koncentraci na úrovni 0,1 ng.m-3 nebo nižších, což je hodnota několikanásobně překročená na všech 
měřicích stanicích v ČR. Jedná se však o situaci typickou pro všechna osídlená území. 

Hodnotě 0,80 ng.m-3, kterou lze očekávat ve výchozím stavu, odpovídá riziko zvýšení výskytu rakoviny o 0,696 
případů na 10 tisíc obyvatel. 

Příspěvek hodnoceného záměru byl v prostoru obytné zástavby vypočten nejvýše do 0,060 ng.m-3 pro rok 2019 a 
do 0,077 ng.m-3 pro rok 2037, a to v oblasti objektu v lokalitě Stadice, č. p. 37. Vyšší z těchto hodnot odpovídá 
změna karcinogenního rizika na úrovni 6,699 × 10-6 (jeden případ na více než 149 tisíc obyvatel). V ostatních 
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výpočtových bodech byl vypočten nejvyšší nárůst do 0,036 ng.m-3 pro rok 2019 a 0,047 ng.m-3 pro rok 2037. Vyšší 
z těchto hodnot odpovídá změna karcinogenního rizika na úrovni 4,089 × 10-6 (1 případ na více než 244 tisíc 
obyvatel). Vzhledem k počtu zasažených obyvatel (v solitérním objektu řádově jednotky, v ostatních bodech okolo 
1500), lze konstatovat, že vypočtené změny ve zdravotním riziku se v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví. 

 

 

Vlivy během výstavby 

Dočasným zdrojem znečišťování ovzduší jsou také stavební práce. Během nich dochází k produkci znečišťujících 
látek z provozu stavebních mechanismů a sekundární prašnosti. Tento zdroj působí po časově omezenou dobu na 
své nejbližší okolí. Vlivem zvýšené prašnosti může dojít u obyvatel nejvíce ovlivněné zástavby k výskytu kašle, 
významnější vlivy na lidské zdraví se však již nepředpokládají. Negativní působení stavebních prací lze očekávat 
především v průběhu zemních prací. Poměrně významně lze negativní dopady stavby redukovat přijetím 
technických opatření ke snížení prašnosti. 

Během výstavby byly dodržovány tyto obecné zásady, které minimalizovaly negativní vlivy znečištění ovzduší na 
obyvatele nejbližší zástavby: 

– maximální zkrácení vlastní doby výstavby. 

– přísné dodržování technologické kázně a podmínek realizace, stanovených dokumentací o hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí a následně v podmínkách příslušných stavebních povolení. 

Dodržování těchto zásad bylo během realizace kontrolováno technickým a ekologickým dozorem stavby. Vlivy 
znečištění ovzduší během výstavby na obyvatelstvo lze proto považovat za přijatelné. 

 

Socioekonomické vlivy 

Provoz dálnice má význam ze socioekonomického hlediska. Dokončením celé trasy se zkrátil cestovní čas, zvýšila 
se bezpečnost cestování a zároveň se odlehčila doprava na komunikacích nižších tříd. Přímo v řešené oblasti se 
pak vlivy projevilo dvojím způsobem. Kvalitní dopravní napojení řešeného území zvýšilo možnosti ekonomického 
rozvoje. Na druhé straně však mohlo dojít k poklesu tržeb u podniků poskytujících služby motoristům na dříve 
využívaných komunikacích. Tento efekt byl částečně vyvážen zlepšením životních podmínek v dotčených obcích. 

Výstavba záměru, jakožto rozsáhlá stavba s poměrně vysokou potřebou pracovních sil a stavebních materiálů, 
měla dočasný pozitivní vliv na zaměstnanost. 

 

Vlivy na nehodovost 

Jednoznačně pozitivní a z hlediska zdraví a obyvatelstva nejvýznamnější vliv má výstavba dálnice na nehodovost a 
na faktory pohody a kvality života pro obyvatele v obcích, jimiž procházejí dříve nejvíce využívané silnice (I/8, 
I/30). Dálnice odvedla dopravu z průtahů obcemi, vyloučila kontakt tranzitní dopravy s chodci uvnitř obcí a tím 
výrazně snížila riziko zranění nebo usmrcení chodců. Odvedení tranzitní dopravy dále zvýšilo pocit životní pohody 
pro obyvatele obcí, kteří již nejsou vystavení stresu z přítomnosti tranzitní dopravy a zvýšeného nebezpečí 
poškození zdraví nebo úmrtí. 

Vlivy snížení nehodovosti výrazně převážily negativní vlivy automobilové dopravy na hodnoceném úseku dálnice 
D8 (vlivy z expozice znečišťujícím látkám a vlivy hluku). 

Období výstavby lze z hlediska nehodovosti považovat za stejné jako období před výstavbou. Drobné navýšení 
rizika nehod se stavební mechanizací na veřejných silnicích v okolí stavby bylo nevýznamné a dočasné. 
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SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA OBYVATELSTVO 

Vlivy na lidské zdraví během výstavby nebyly významné. 

Vlivy během provozu 

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, 
suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid uhelnatý a benzo[a]pyren. Z těchto znečišťujících látek je nutno 
očekávat v celé výpočtové oblasti již ve výchozím stavu zvýšené riziko z expozice částicím PM10, PM2,5 a 
benzo[a]pyrenu. U benzenu nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika a u oxidu dusičitého nebylo 
zaznamenáno překračování směrných hodnot. 

Vlivem záměru není třeba očekávat překročení směrné hodnoty u akutních ani chronických účinků NO2, ani u 
akutních účinků CO. U benzenu byl nárůst zdravotního rizika i v nejvíce dotčené části obytné zástavby vypočten 
pod hranicí reálného zvýšení výskytu účinků. V případě suspendovaných částic lze v lokalitách s nárůstem imisní 
zátěže očekávat zvýšení zdravotního rizika vyjádřeného jako kojenecká úmrtnost v řádu desetitisícin nového 
případu v dotčené populaci a v řádu setin případu úmrtnosti u dospělých. Jedná se o hodnoty, které jsou 
nevýznamné ve smyslu ohrožení zdraví dotčené populace, které budou v praxi nepostřehnutelné a budou vysoce 
převáženy jinými faktory, jako jsou životní styl (například kouření) nebo expozice dalším zdrojům znečišťování. Ani 
v případě benzo[a]pyrenu nebylo zaznamenáno rozpoznatelné zvýšení zdravotního rizika vlivem záměru. 

Při interpretaci získaných výsledků je potřeba mít na zřeteli skutečnost, že záměr je již v provozu, ve vyhodnocení 
výchozího stavu dle pětiletých průměrů je tedy v určité míře zahrnut příspěvek této komunikace. 

Z provedeného hodnocení hlukové zátěže vyplývá, že v dotčené části zástavby je možné očekávat počet hlukem 
obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu stovek. 

V případě míry kardiovaskulárního rizika lze očekávat, že v dotčené populaci se bude počet případů infarktu 
myokardu pohybovat v řádu jednotek. Jak je patrné z provedeného vyhodnocení, bude zvýšení počtu případů 
vlivem hluku z dopravy (oproti běžnému výskytu IM) pohybovat v řádu setin nového případu. Záměr tak nebude 
mít vliv na zvýšení počtu případů. 

Z porovnání výsledků pro oba hodnocené časové horizonty vyplývá, že vyšší míra zátěže bude v horizontu k roku 
2037, kdy se zvýší počet obyvatel v pásmech vyšší hlukové zátěže a naopak v případě nižší hlukové zátěže se počet 
obyvatel sníží. Rozdíly však nejsou příliš významné a celkové závěry tak platí pro oba hodnocené horizonty. 

 

REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Stanovisko EIA z roku 1996 obsahuje v bodě C2 tuto podmínku pro vlastní fázi provozu: 
„Vyhodnotit dosavadní výsledky monitoringu a v případě zjištění negativních dopadů realizovat nápravná 
opatření. Vyhodnotit protihluková a protiexhalační opatření a v případě nutnosti provést jejich dodatečné 
doplnění.“ 
V současnosti je v řešení neuspokojivý výsledek monitoringu hlukového zatížení na k.ú. Řehlovice, proto k bodu C2 
uvádíme: 
C2.1 Vzhledem k výsledkům měření na objektu čp. 37 ve Stadicích doporučujeme dále realizovat dlouhodobější 

monitoring hluku na tomto objektu, např. po dobu 7 dní. Na základě výsledků detailního akustického 
posouzení bude u tohoto objektu dále řešen rozbor možných akustických opatření z provozu na dálnici D8 
(na fasádě nebo PHS). 

 ŘSD ČR již zadalo zpracování detailního akustického posouzení pro vyhodnocení objektu čp. 37 ve 
Stadicích. 

Ostatní podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně obyvatel jsou splněny. Stanovení dalších 
podmínek pro zmírnění vlivů na obyvatelstvo není nutné.  

 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že při dodržení upřesněných eliminačních 
opatření a za předpokladu pokračování provozu dle platné legislativy, je posuzovaný záměr z hlediska vlivů na 
obyvatelstvo přijatelný. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

D.I.2.1 Vlivy na kvalitu ovzduší 

Výpočet imisního zatížení území pro období výstavby proveden nebyl, a to z následujících důvodů: 

– období výstavby je oproti období provozu krátké a případný vliv na imisní situaci je časově omezený a 
poměrně efektivně redukovatelný technologicko-organizačními opatřeními na staveništi 

– výstavba probíhá v rámci několika etap, které se liší charakterem stavebních činností, které jsou obtížně 
postižitelné matematickým modelem použitým pro výpočet imisních příspěvků a případné výsledky jsou pak 
zatíženy značným podílem nejistoty 

– výstavba probíhá mimo zastavěná území obcí, prostor staveniště je dostupný po stávajících nebo nově 
zbudovaných komunikacích 

– během stavby byly dodržovány v současné době běžné podmínky pro zhotovitele na provádění stavebních 
prací, které měly za cíl snížit zatížení území nepříznivými vlivy z výstavby (ochrana proti znečišťování 
komunikací a nadměrné prašnosti a hluku a ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem). 

Vlivy během provozu 

Kapitola předkládá shrnutí Rozptylové studie, která je součástí Dokumentace EIA jako Expertní příloha č. 2.   

V rámci Rozptylové studie byl posouzen jeden stav silniční sítě, tedy stav, kdy je dálnice D8 v provozu, s dvěma 
stavy vývoje intenzit dopravy: 

 2019 – intenzita dopravy a dynamická skladba vozového parku odpovídají roku 2019 

 2037 – intenzita dopravy a dynamická skladba vozového parku odpovídají roku 2037 

V rámci zpracování Rozptylové studie byly programem MEFA 13 (verze 1.0.6) odvozeny emise jednotlivých 
znečišťujících látek z provozu na vybrané silniční síti a následně byl referenční metodou Systém modelování 
stacionárních zdrojů – SYMOS‘97, programem SYMOS97, verze 7.0.6295.24465, stanoven imisní příspěvek 
hlavních znečišťujících látek do ovzduší.  

Situace je specifická v tom, že stavba je již od prosince roku 2016 v provozu. Pozaďové hodnoty (ČHMÚ) tedy již 
obsahují příspěvek stavby. 

Výpočet imisního zatížení z automobilového provozu na dotčené silniční síti byl proveden pro území 7.5 x 7.5 km. 
V tomto území byla stanovena trojúhelníková síť referenčních bodů o různé hustotě, v závislosti na vzdálenosti od 
osy silniční komunikace, a to následovně: síť bodů v kroku 25 m v pásu 10-60 m od osy, krok 50 m v pásu 60-160 
m od osy, krok 100 m v pásu 160-460 m od osy, krok 200 m v pásu 460-1 060 m od osy a krok 400 m ve zbylém 
území (celkem 4 831 referenčních bodů). 

 

Za hlavní škodliviny se v souvislosti se silniční dopravou považují oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid 
uhelnatý (CO), benzen (C6H6), suspendované částice (PM10 a PM2,5), a benzo[a]pyren (C20H12). 

Imisní limity pro výše uvedené látky jsou dány přílohou č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění, v bodech 1-3. 

| Tabulka 22c: Imisní limity vyhlášené přílohou č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

znečisťující látka doba průměrování imisní limit 
maximální počet 
překročení za rok 

1. pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení 

oxid dusičitý (NO2)  1 hodina 200 μg.m-3 18 

oxid dusičitý (NO2) 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 0 

oxid uhelnatý (CO) max. denní osmihodinový průměr 10 mg.m-3 0 

benzen 1 kalendářní rok 5 μg.m-3 0 

částice PM10 24 hodin 50 μg.m-3 35 
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znečisťující látka doba průměrování imisní limit 
maximální počet 
překročení za rok 

částice PM10 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 0 

částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 μg.m-3 0 

částice PM2,5 1 kalendářní rok (s účinností od 1. 1. 2020) 20 μg.m-3 0 

2. pro ochranu ekosystémů a vegetace 

oxidy dusíku (NOx)  1 kalendářní rok 30 μg.m-3 – 

3. pro celkový obsah znečisťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 

benzo[a]pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m-3 – 

 

 Obrázek 54: Rozmístění vybraných výpočtových bodů 

 
01 Radejčín 40 
02 Radejčín 47 
03 Radejčín 52 
04 Habrovany 18 
05 Habrovany 24 
06 Habrovany 14 
07 Habrovany 21 
08 Žim 20 

09 Žim 66 
10 Stadice 87 
11 Řehlovice 122 
12 Řehlovice 45 
13 Řehlovice 135 
14 Řehlovice 113 
15 Řehlovice 103 
16 Stadice 37 
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Shrnutí výsledků výpočtu imisního příspěvku hlavních znečišťujících látek z dopravy obsahují Tabulky 23a, 23b a 
24. Vizualizace je uvedena v přílohách 1-9 Expertní přílohy č. 2. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpočtu pro vybrané výpočtové body a dále je zde uvedena 
nejvyšší vypočtená hodnota v rámci celého zájmového území – obecně lze konstatovat, že nejvyšší imisní 
příspěvky byly vypočítány ve dvou lokalitách, a to v návaznosti na MÚK Řehlovice a portál tunelu Radejčín. 
Nejvyšší vypočtené hodnoty jsou vázány vždy na bezprostřední okolí posuzovaných silničních úseků a směrem od 
osy komunikace poměrně rychle klesají. 

 

| Tabulka 23a: Shrnutí výsledků výpočtu – benzo[a]pyren, benzen, CO 

benzo[a]pyren benzen CO 
jednotky ng.m-3 μg.m-3 μg.m-3 

limit 1 5 10 000 
rok 2019 2037 pozadí 2019 2037 pozadí 2019 2037 

maximum 0.097 0.115 0.8 0.063 0.042 1.2 267.2 239.1 

% limitu 9.7 11.5  1.3 0.8  2.7 2.4 
         

1 0.003 0.004 0.7 0.002 0.001 1.0 26.0 15.9 

2 0.008 0.010 0.7 0.005 0.004 1.1 20.3 12.9 

3 0.004 0.005 0.7 0.002 0.002 1.0 45.6 33.0 

4 0.011 0.013 0.7 0.007 0.005 1.1 38.7 22.6 

5 0.008 0.010 0.7 0.006 0.004 1.1 42.4 36.4 

6 0.014 0.016 0.7 0.009 0.006 1.1 34.5 26.8 

7 0.024 0.028 0.7 0.015 0.010 1.1 39.0 27.8 

8 0.019 0.023 0.6 0.012 0.008 1.0 50.2 35.7 

9 0.019 0.023 0.7 0.012 0.008 1.0 64.1 35.9 

10 0.015 0.020 0.7 0.010 0.008 1.1 110.6 17.4 

11 0.028 0.035 0.7 0.018 0.013 1.1 144.8 21.0 

12 0.024 0.031 0.8 0.016 0.012 1.2 116.7 17.3 

13 0.033 0.039 0.8 0.021 0.014 1.2 73.3 58.7 

14 0.026 0.032 0.8 0.017 0.012 1.2 107.1 28.4 

15 0.036 0.047 0.8 0.024 0.019 1.2 112.9 16.5 

16 0.060 0.077 0.8 0.040 0.030 1.2 122.3 15.6 

maximum – nejvyšší vypočtená hodnota (viz komentář výše) 
pozadí – hodnota v daném čtverci klouzavého pětiletého průměru za období 2013-2017 (ČHMÚ, 2017) 
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Tabulka 23b: Shrnutí výsledků výpočtu – NO2 a NOx 
NO2 NOx 

jednotky μg.m-3 μg.m-3 
limit 200 40 30 
rok 2019 2037 2019 2037 pozadí 2019 2037 pozadí 

maximum 48.28 31.37 0.95 0.61 14.3 8.27 5.14 17.8 

% limitu 24.1 15.7 2.4 1.5  27.6 17.1  
         

1 7.18 4.59 0.07 0.04 11.6 0.25 0.16 14.7 

2 5.38 3.66 0.15 0.10 11.9 0.72 0.45 15.3 

3 15.99 10.08 0.08 0.05 11.7 0.32 0.21 14.9 

4 9.63 6.74 0.19 0.12 12.0 0.91 0.59 15.4 

5 7.89 4.98 0.14 0.09 12.0 0.73 0.46 15.4 

6 7.68 4.94 0.21 0.14 11.9 1.18 0.74 15.4 

7 9.82 6.25 0.32 0.21 11.3 2.06 1.30 15.3 

8 10.99 7.08 0.28 0.18 11.9 1.64 1.05 14.4 

9 14.61 10.54 0.28 0.18 12.5 1.61 1.04 15.2 

10 34.28 22.17 0.26 0.18 12.6 1.30 0.89 16.0 

11 41.08 26.59 0.40 0.27 14.3 2.35 1.58 16.2 

12 32.79 21.48 0.35 0.24 14.3 2.00 1.39 17.8 

13 15.66 10.06 0.41 0.26 14.3 2.86 1.82 17.8 

14 23.01 14.63 0.36 0.24 14.3 2.27 1.48 17.8 

15 28.98 19.03 0.47 0.33 14.3 3.01 2.14 17.8 

16 28.95 18.70 0.71 0.48 14.3 5.09 3.46 17.8 

maximum – nejvyšší vypočtená hodnota (viz komentář výše) 
pozadí – hodnota v daném čtverci klouzavého pětiletého průměru za období 2013-2017 (ČHMÚ, 2017) 

 

| Tabulka 24: Shrnutí výsledků výpočtu – PM10 a PM2.5 

PM10 PM2.5 
jednotky μg.m-3 μg.m-3 

limit 50 40 25 
rok 2019 2037 pozadí 2019 2037 pozadí 2019 2037 pozadí 

maximum 15.8 17.3 43.9 1.92 2.05 24.0 0.83 0.77 17.2 

% limitu 31.5 34.6  4.8 5.1  3.3 3.1  
          

1 1.83 1.98 40.3 0.05 0.06 21.5 0.02 0.02 15.9 

2 1.13 1.25 41.8 0.16 0.17 22.4 0.07 0.06 16.4 

3 3.67 3.96 41.4 0.07 0.07 22.1 0.03 0.03 16.3 

4 2.18 2.36 41.8 0.18 0.19 22.5 0.08 0.07 16.4 

5 3.05 3.28 41.8 0.17 0.18 22.5 0.07 0.07 16.4 

6 1.86 2.01 41.8 0.26 0.28 22.5 0.11 0.10 16.4 

7 2.44 2.57 41.4 0.42 0.45 22.4 0.18 0.17 16.4 

8 3.05 3.22 39.0 0.32 0.34 20.8 0.14 0.13 15.1 

9 3.05 3.41 41.4 0.31 0.33 22.4 0.14 0.13 16.3 

10 8.57 9.41 42.8 0.29 0.34 23.0 0.12 0.12 16.8 

11 11.43 12.57 43.0 0.53 0.60 23.3 0.22 0.22 16.9 

12 8.47 9.43 43.9 0.46 0.53 24.0 0.19 0.19 17.2 

13 4.65 4.89 43.9 0.56 0.59 24.0 0.25 0.22 17.2 

14 7.08 7.64 43.9 0.47 0.52 24.0 0.20 0.19 17.2 

15 7.43 8.36 43.9 0.72 0.86 24.0 0.30 0.31 17.2 

16 7.81 8.56 43.9 1.21 1.38 24.0 0.50 0.50 17.2 

maximum – nejvyšší vypočtená hodnota (viz komentář výše) 
pozadí – hodnota v daném čtverci klouzavého pětiletého průměru za období 2013-2017 (ČHMÚ, 2017) 
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Výpočet provedený v rámci Rozptylové studie přinesl následující zjištění: 

 nejvyšší hodnoty imisního příspěvku jsou dosahovány v okolí MÚK Řehlovice a portálu tunelu Radejčín  
 žádná z vypočtených hodnot imisního příspěvku nedosahuje limitní hodnoty  
 nejvyšší vypočtené imisní příspěvky NO2 a NOx, tedy látek, jejichž dominantním zdrojem je automobilová 

doprava, se pohybují v rámci vyšších desítek procent limitu 
 nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku se v případě ročního průměru benzo[a]pyrenu, benzenu, PM10 

a PM2.5 a osmihodinového průměru CO pohybují v rámci nižších desítek až jednotek procent limitu 
 maximální vypočtené hodnoty jsou vázány na bezprostřední okolí komunikace a s rostoucí vzdáleností 

poměrně rychle klesají 
 rozdíl mezi hodnotami imisních příspěvků pro roky 2019 a 2037 je dán jednak nárůstem intenzit dopravy dle 

růstových koeficientů ŘSD založených na celostátních sčítání dopravy, a to o cca 30 % a jednak 
předpokládaným zlepšením dynamické skladby vozového parku (tedy zvyšování podílu vozidel splňujících 
přísnější emisní úroveň EURO). Významně se projevuje také změna poměrů jednotlivých skupin vozidel 
(osobní, lehká nákladní, těžká) v dopravním proudu.  

 porovnání vypočtených imisních příspěvků z provozu na posuzovaném záměru s hodnotami imisního pozadí 
(jak uvedených pětiletých klouzavých průměrů, tak hodnot naměřených na měřicích stanicích ČHMÚ) nelze 
provést pouhým součtem uváděných a vypočtených hodnot. Imisní příspěvky z dopravy jsou na části 
posuzovaného území součástí imisního pozadí, a lze konstatovat, při zvážení v literatuře uváděných podílů 
dopravy na celkovém imisním zatížení, že hodnoty imisního příspěvku vypočtené v rámci Rozptylové studie 
dosahují očekávatelné výše – v oblasti Řehlovic (body 11-16) již hodnoty imisního pozadí zahrnují dopravu na 
dálnici D8 a silnici I/63 a nelze zde tedy provést prostý součet a výsledek vyhodnotit jako výsledné imisní 
zatížení. V oblasti od Řehlovic po Radejčín (body 1-10) je možné vypočtené hodnoty přičíst ke stávajícím 
hodnotám imisního pozadí – v tomto součtu nejsou hodnoty imisních limitů překračovány. 

Posuzovaný záměr nenaplňuje dikci odstavce 1 písmene b) § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění (intenzita dopravního proudu je vyšší než 15 tisíc vozidel, ale stavba není umístěna v zastavěném 
území obce) a není tedy třeba dokládat vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší dle § 11 zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, kdy není třeba 
zažádat o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění, není u tohoto záměru ani třeba navrhovat kompenzační opatření. 

 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že z hlediska vlivů na ovzduší je záměr 
přijatelný.  

 

 

D.I.2.2 Rizika klimatických změn 

Vyhodnocení vlivu na klima a vlivu klimatických změn je provedeno v samostatné příloze dokumentace EIA 
(Expertní příloha č. 6). V této kapitole je uvedeno přehledné shrnutí této přílohy. 

Expertní příloha č. 6 se zabývá hodnocením rizik, které změny klimatu přinášejí a komentuje možnosti řešení 
pomocí adaptačních a zmírňujících opatření. Cílem je vyhodnocení vlivu realizace a provozu stavby „D8 0805 
Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ na klimatický systém Země a rovněž 
zhodnocení rizik spojených s klimatickými změnami z hlediska jejich vlivu na uvedenou stavbu. V této studii je 
vyhodnocen vztah stavby k cílům a opatřením obsaženým v národních strategických dokumentech reagujících na 
změny klimatu. Jsou zde také identifikována možná nebezpečí související se změnou klimatu a jejich vztah 
k projektu. Následně jsou posouzeny vlivy stavby na klimatický systém, a to jak z hlediska produkce emisí 
skleníkových plynů, tak ve vztahu k lokálním efektům souvisejícím se změnou využití ploch, dále je posouzena také 
odolnost a zranitelnost projektu vůči rizikům souvisejícím se změnou klimatu. 
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Při hodnocení možných vlivů stavby na klima je nutno uvažovat klima v jednotlivých prostorových měřítcích, tj. 
v měřítku makroklimatu, mezoklimatu, místního klimatu a mikroklimatu.  

Makroklima můžeme definovat jako režim meteorologických dějů, který se vyvíjí a formuje pod vlivem interakcí mezi 
atmosférou a aktivním povrchem, podmíněních energetickou bilancí systému, velkoprostorovou cirkulací převládajícím 
charakterem aktivního povrchu. Pro makroklima jsou charakteristické víry s poloměry křivosti řádově desítky kilometrů. 

Mezoklima je ovlivněno makroklimatem nebo je výsledkem vlivu činnosti člověka v měřítku měst na přízemní atmosféru a 
výsledkem vlivu místních klimat, která se v rozsahu mezoklimatu nacházejí. Pro mezoklima jsou charakteristické víry 
s poloměry křivosti řádově jednotky až desítky kilometrů. 

Místní klima (topoklima) se vytváří pod vlivem morfologie, převládajícího složení a struktury biotické a abiotické složky 
aktivního povrchu a pod vlivem mikroklimat, která se nacházejí v jeho rozsahu. Místní klima je typické turbulentním 
prouděním o poloměrech křivosti řádově stovky metrů. 

Mikroklima se vytváří pod bezprostředním vlivem klimageneticky stejnorodého aktivního povrchu. Jeho formování je vázáno 
na energetickou bilanci systému aktivní povrch – atmosféra. Horizontální rozměr mikroklimatu se odvíjí od rozlohy 
klimageneticky homogenního aktivního povrchu (definice upraveny podle Prošek, P. – Rein, F., 1979).  

 

Vlivy během výstavby 

Během výstavby se v území vyskytovaly následující extrémní projevy počasí – Přívalové deště, kdy docházelo ke 
tvorbě vodních ploch (kaluží a lagun) přímo v prostoru stavby. Extrémní nárazový vítr, kdy byli v ohrožení zejména 
pracovníci na mostních objektech a extrémně vysoké teploty, kterými byli opět ohroženi pracovníci stavby, a to 
dehydratací. Během výstavby se v území vyskytovaly také mlhy a ledovka, které se ale objevovaly v zimním období 
v době technologické přestávky na stavbě, tedy nepůsobily během výstavby komplikace.  

 

Vlivy během provozu a v budoucnosti 

S příchodem změn klimatu musíme počítat s řadou změn. Předpokládáme zejména zvýšení průměrných teplot, 
pokles srážek v letním období, zkracování délky zimního období a nárůst extrémních meteorologických jevů, jako 
jsou vlny veder a sucha, extrémní bouřky s přívalovými dešti a vichřicemi v létě a v zimě se sněhovými vánicemi, 
mlhou a ledovkou. Tyto změny přinášení řadu negativních důsledků a rizik. 

Hydrometeorologické extrémy představuji určitá rizika jak v průběhu výstavby, tak při samotném provozu 
komunikace. Ve vztahu ke stavbě D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín 
jsou relevantními riziky: 

Přívalové deště – stavební dílo může být ohroženo zejména přívalovými dešti, kdy může dojít k zaplavení 
komunikace srážkovou vodou (ztráta přilnavosti pneumatiky k vozovce). Při přívalových deštích je v dopravě vždy 
snížená viditelnost a s ní spojená zvýšená nehodovost. Přívalové deště jsou často doprovázeny bleskovými 
povodněmi (záplavy).  

Sledované území patří mezi oblasti s průměrnou frekvencí výskytu bouřek a silných dešťů s počtem dní méně než 
30, konkrétně 27 dní. Roční průměrný počet dnů se výskytem lijavce dle Wussova je 1 den (stanoveno pro období 
2010–2018). S přívalovými dešti je třeba počítat na celém úseku trasy dálnice. 

Extrémní nárazový vítr – mívá negativní dopady s ohledem na bezpečnost provozu, kdy může být jednou 
z hlavních příčin vzniku dopravní nehody. Může způsobit vybočení kamionu, které může vést k dopravní nehodě. 
Roční průměrný počet dnů s výskytem nárazu >= 20,8 m/s je 22 dnů. Toto riziko je relevantní zejména v místech, 
kde je trasa vedena po násypech a mostních objektech, přičemž ohrožena jsou nejvíce místa exponovaná. 
Zejména se jedná o úseky: km 59,6 – 60,5; km 61,0 – 61,5; km 62,5 – 62,9; km 63,9 – 64,3 a mostní křížení SO 
A216, SO A217 a SO A251, poslední dva objekty ohraničují MUK Řehlovice. 

Extrémně vysoké teploty – vlivem extrémně vysokých teplot může docházet také k rozměknutí asfaltu, což ve 
vztahu ke snížené pozornosti řidičů v těchto vedrech vede k častější nehodovosti a poškozování stavu vozovky a 
jejího okolí. Extrémně vysoké teploty jsou rizikem, které může nastat v celém úseku hodnocené stavby. 

Sněhová vánice – krátkodobé intenzivní sněhové srážky, kdy není možné zajistit 100 %-ní sjízdnost komunikace 
v tomto období. Sněhová vánice podobně jako přívalové deště zastaví stavební práce i na několik týdnů a při 
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jarním tání sněhu může dojít ke znehodnocení již existujících konstrukčních vrstev. Sněhové vánice mohou 
působit komplikace v místech dálnice vedené v zářezech a otevřených úsecích, kde nárazový vítr se sněžením 
může vytvářet sněhové jazyky, nebo zasypat celou komunkaci. Pro celý úsek pak platí zhoršení sjízdnosti během 
sněhových vánic, zejména kvůli snížení viditelnosti. 

Ledovka – vzniká při mrznoucím dešti nebo mrholení při dopadu na namrzlou vozovku, která má teplotu pod 0oC, 
komunikace s tím stává nesjízdnou. S ledovkou je potřeba počítat v celém plánovaném úseku. Největší riziko však 
působí na mostních objektech, kde dochází k většímu promrzání než na úsecích vedených v násypu. 

Mlha – jedná se o oblak, který se dotýká zemského povrchu a výrazně omezuje viditelnost. Snížená viditelnost 
v mlze vede k častější nehodovosti a je značným rizikem. Může působit problémy zejména na mostním objektu SO 
F211, pražský portál tunelu Radejčín, který je kryt okolním terénem, kde neočekáváme výrazné proudění vzduchu. 

Souhrn rizikových klimatických jevů a jejich působení je uvedeno v následující tabulce. 

 

| Tabulka 25: Tabulkový souhrn rizikových klimatických jevů 

Rizikový klimatický 
jev 

Přívalové deště a bouřky (bleskové povodně) 

Současné 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

Sledované území patří mezi oblasti s průměrnou frekvencí výskytu bouřek a silných dešťů s počtem 
dní méně než 30. Průměrný roční úhrn srážek v oblasti je 595,0 mm*. Největší průměrné měsíční 
maximální srážky a největší průměrný roční počet dní s bouřkou je 27 dnů. Roční průměrný počet dnů 
s výskytem lijavce dle Wussova je 1 den (stanoveno pro období 2010–2018).  

Relevantní dopady, 
které klimatický jev 
v dotčeném území 
způsobuje 

S přívalovými dešti je třeba počítat na celém úseku plánované trasy, kde hrozí riziko ztráty přilnavosti 
pneumatik k vozovce. Vzhledem ke skutečnosti, že je značná část trasy vedena nad terénem, na 
násypech a mostních objektech nepředstavují bleskové povodně pro posuzovanou stavbu riziko. 

Očekávaný vývoj 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

Počet dní s bouřkami a přívalovými dešti jako projev extrémů počasí přímo úměrně narůstá 
s postupem globálního oteplování i v naších zeměpisných šířkách. Je tedy možné předpokládat zvýšení 
intenzit těchto jevů. 

Rizikový klimatický 
jev 

Extrémní nárazový vítr 

Současné 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

Průměrná roční rychlost větru v posuzovaném území je 3 m.s
-1

. Průměrný převládající směr větru 
v širším území je západní, což je největší odchylka od celorepublikového průměru. Počet dní 
s výskytem extrémního nárazového větru nepřesahuje v průměru jeden den v měsíci. Lze jej tedy 
hodnotit jako podprůměrný výskyt. 

Relevantní dopady, 
které klimatický jev 
v dotčeném území 
způsobuje 

Může způsobit dopravní nehodu náhlým vybočením automobilu, nebo převrácením kamionu. 
S extrémním nárazovým větrem musíme počítat zejména v částech stavby na vyšších násypech (km 
59,6 – 60,5; km 61,0 – 61,5; km 62,5 – 62,9, km 63,9 – 64,3) a mostních objektech, kde hrozí riziko 
náhlého nárazu větru zejména při přechodu mezi protihlukovými stěnami a volným terénem (km 
61,4) 

Očekávaný vývoj 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

Výskyt silného nebo nárazového větru se již v současné době vyznačuje velmi velkou variabilitou 
během roku. Také do budoucna bude výskyt extrémních větrů těžko předpověditelný a jejich 
frekvence se bude vyskytovat s velkou nepravidelností. 

Rizikový klimatický 
jev 

Extrémně vysoké teploty (vlny veder) 

Současné 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

Zájmové území leží v teplé a mírně teplé klimatické oblasti. Průměrná denní maxima se během letních 
měsíců dostávají nad 25 stupňů, v extrémních letech jsou však časté i teploty nad 30 °C. Průměrná 
roční teplota vzduchu se v oblasti pohybuje kolem 8,5°C. Průměrný roční počet tropických dní se 
v tomto území pohybuje kolem 5. 
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Relevantní dopady, 
které klimatický jev 
v dotčeném území 
způsobuje 

Vysoké teploty vedou k rychlému vysušování krajiny a jsou často příčinou deformace materiálů a 
omezování různých aktivit člověka. Jedná se o riziko platné pro celý úsek stavby. 

Očekávaný vývoj 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

S postupem globálního oteplování se předpokládá jak nárůst frekvence výskytu extrémně vysokých 
teplot, tak celkově průměrné teploty během celého roku.  

Rizikový klimatický 
jev 

Sněhové vánice 

Současné 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

Hodnocené území patří k průměrně zasaženým územím sněhovými vánicemi. Roční průměrný počet 
dní se sněhovou pokrývkou >= 1 cm je 61 dnů, roční průměrný počet dnů se sněžením je 72 dnů. 

Relevantní dopady, 
které klimatický jev 
v dotčeném území 
způsobuje 

V zimním období může dojít k zasypání komunikace sněhem, kdy není možné zajistit 100 %-ní 
sjízdnost komunikace. Trasa stavby je vedena zejména na násypu nad okolním terénem, kde je 
možnost zasypání sněhem méně riziková. Zranitelné jsou zářezy a otevřené úseky, kde může nárazový 
vítr se sněžením vytvářet sněhové jazyky. 

Očekávaný vývoj 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

Očekávaný a v posledních letech stále častější výskyt sněhových vánic lze předpokládat i v období 
následujícím, kdy lze předpokládat také vyšší frekvenci i intenzitu těchto jevů. 

Rizikový klimatický 
jev 

Námraza a ledovka 

Současné 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

Vzhledem k průměrnému počtu 94 mrazových a 35 ledových dní a průměrné roční relativní vlhkosti 
vzduchu 77% můžeme předpokládat, že bude výskyt námrazových jevů častý. 

Relevantní dopady, 
které klimatický jev 
v dotčeném území 
způsobuje 

Největší riziko vzniku ledovky a námrazy je lokalizováno na mostní objekty, kde dochází k většímu 
promrzání než na úsecích vedených v násypu. K namrzání vozovky může docházet také při výskytu 
mlhy, která bývá doprovázena mrholením. S výskytem mlh spojených s rizikem namrzání vozovky 
musíme počítat v celém úseku trasy stavby, zejména pak na mostním objektu SO F211 na začátku 
stavby a křížení stavby se Záhořským (SO A213) a Žimským potokem (SO A216). 

Očekávaný vývoj 
frekvence 
a intenzity 
klimatického jevu 

Se zvyšováním průměrné teploty vlivem globálního oteplování se očekává nižší frekvence výskytu 
rizikových klimatických jevů způsobených mrazem, naopak je možné očekávat jejich vyšší intenzitu. 

* průměrné hodnoty klimatických jevů jsou stanoveny za období 1981–2010, pokud není uvedeno jinak 
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Tabulka 26: Přehled možných rizik pro stavbu souvisejících se změnou klimatu  

Riziko Popis 
Pravděpodobnost 
vlivu 

Závažnost 
dopadu 

Výsledné 
riziko 

Přívalové deště a 
bouřky (bleskové 
povodně) 

Obrovské množství srážek během 
několika minut 

4 1 4 

Extrémní nárazový 
vítr 

Okamžitá, nárazová změna rychlosti 
proudění vzduchu 

3 1 3 

Extrémně vysoké 
teploty (vlny 
veder) 

Změny ve frekvenci a intenzitě období 
s vysokými teplotami, včetně vln veder 

5 1 5 

Sněhové vánice 
Intenzivní sněhové srážky v krátkém 
období 

3 1 3 

Námraza a 
ledovka 

Vlhkost ve spojení s teplotami pod 
bodem mrazu 

4 1 4 

Mlha 
Změny v množství vodních par v 
atmosféře 

3 1 3 

 

Pro vyhodnocení celkového rizika byla použita škála dle metodiky Evropské komise pro tvorbu cost-benefit analýz 
investičních projektů. 

| Tabulka 27: Stupnice pro posouzení pravděpodobnosti výskytu v zájmovém území 

Stupeň 
1 2 3 4 5 

zřídka nepravděpodobné možné pravděpodobné téměř jisté 

| Tabulka 28: Stupnice pro posouzení závažnosti dopadu 

Stupeň 
1 2 3 4 5 

nevýznamná nízká  střední významná katastrofální 

| Tabulka 29: Matice pro celkové riziko 

 závažnost nevýznamná nízká střední významná katastrofální 

pravděpodobnost  1 2 3 4 5 

zřídka 1 1 2 3 4 5 

nepravděpodobné 2 2 4 6 8 10 

možné 3 3 6 9 12 15 

pravděpodobné 4 4 8 12 16 20 

téměř jisté 5 5 10 15 20 25 

Legenda: Tmavě zelená – nízké riziko. Světle zelená – střední riziko, Žlutá – vysoké riziko, Červená – velmi vysoké riziko 

 

Z tabelárního přehledu vyplývá, že rizika pro stavbu, spojená se změnou klimatu jsou hodnocena jako nízká, 
střední riziko představují pouze extrémně vysoké teploty (vlny veder), kdy se předpokládá nárůst krátkodobých 
extrémních teplot a jejich častější výskyt.  Jako další významnější jsou hodnocena: 
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- rizika poškozování vozovky, případně stavebních objektů, například v důsledků extrémně nízkých teplot 
vzduchu, popřípadě při opakovaném tání a tuhnutí během zimního období. Vzhledem k požadavkům na 
materiály, které mohou být ovlivněny mrazem není toto riziko hodnoceno jako zvlášť významné. 

- Vlivy na řidiče spojené s extrémními teplotami vzduchu, kdy zejména ve spojení s kongescemi může docházet 
k významnému zhoršení komfortu řidičů, v extrémním případě i se zdravotními důsledky. 

Prakticky ve všech popsaných případech jsou však rizika řešitelná pomocí stavebně technických opatření, mezi něž 
patří:  

- Výsadba dřevin ve vhodné vzdálenosti podél silničního tělesa tak, aby byly minimalizovány vlivy extrémních 
nárůstu teploty v letním období 

- Zajištění dostatečně kapacitního odvodu dešťových vod i se zohledněním budoucího nárůstu výskytu a 
intenzity extrémních srážek spojených s bleskovými povodněmi 

- Použití stavebních materiálů odolných proti vysokým teplotám, jakož i proti mrazu a proti opakovaným 
změnám teploty vzduchu 

Z provozních opatření je zapotřebí zajistit zejména minimalizaci vzniku dopravních kongescí. Účinným opatřením 
je z tohoto pohledu realizace telematických systémů. Takovéto systémy jsou přímo součástí posuzované stavby.  

Změna klimatu je jedno z prioritních témat, kterými se zabývá Evropská unie. Strategické dokumenty, zaměřené 
na problematiku změny klimatu lze rozdělit na adaptační a mitigační. Problematika mitigace je řešena 
v klimaticko-energetickém balíčku a problematika adaptace je řešena v rámci strategie EU pro přizpůsobení se 
změně klimatu.  

Cílem adaptační strategie je zmírnit dopady změny klimatu pomocí adaptačních opatření, která vedou k opatření 
k přizpůsobení přírodního nebo antropogenního systému skutečné nebo předpokládané změně klimatu vč. jejich 
dopadů, zachovat dobré životní podmínky a uchovat či vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. 

Ve vztahu k adaptačním opatřením má projekt vztah částečně neutrální, částečně pozitivní. Negativní vztah nebyl 
identifikován. To je dáno skutečností, že se jedná o novou moderní silniční stavbu, projektovanou v souladu 
s moderními trendy, mezi které patří využití telematických systémů, zohlednění rizika povodní, zajištění odvodu 
přívalových vod, ozelenění kolem tělesa komunikace apod. Z principu pak projekt přispívá k segregaci tranzitní 
dopravy od dopravy městské a k odstranění „bottenecks“ na stávající komunikační síti. Před výstavbou došlo 
k vykácení množství dřevin, tato ztráta však byla nahrazena výsadbami podél dálničního tělesa, které během 
příštích let (až vyrostou) mohou pomoci ochlazovat okolí. 

 

Mitigační strategie zahrnuje opatření, která jsou přímá či nepřímá ke snížení emisí skleníkových plynů (efektivnější 
využití zdrojů energie). Mitigační opatření v dopravním sektoru jsou z hlediska snižování emisí skleníkových plynů 
nutná, založena na využívání elektrickém pohonu a pohonu na zemní plyn. Tento způsob dopravy je energeticky 
efektivnější, ekonomičtější a environmentálně šetrnější.  

Z hlediska změny klimatu jsou nežádoucím projevem ke klimatickým změnám větší nároky na klimatizaci vozidel, 
čímž dochází samozřejmě ke zvyšování spotřeby pohonných hmot, jenž implikuje nárůst produkce emisí a dochází 
tak k růstu produkce skleníkových plynů, tj. oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O). Z tohoto 
důvodu je potřeba se v projektu zaměřit na opatření zaměřená na snižování negativního působení na klima, která 
sníží měrné emise CO2 na obyvatele do roku 2020 o 30% v porovnání s rokem 2000 a která zároveň sníží celkové 
agregované emise CO2 o 25%.  

S ohledem na předpokládané teplotní změny a zvýšenou extremalitu počasí, a to jak z hlediska zvýšených letních 
teplot, tak i z hlediska změn teplot zimních platí všeobecné pravidlo hospodárnosti, a to v létě příliš nechladit a 
v zimě nepřetápět. Nové dopravní prostředky je nezbytné vybírat s klimatizací a vytápěním se zřetelem na 
vysokou účinnost a hospodárnost vzhledem ke spotřebě energie, minimalizaci produkce rizikových emisí a 
finančních nákladů. V neposlední řadě je potřeba zvyšovat podporu alternativních pohonů s nižší produkcí emisí in 
situ – hybridní a elektromobily, (LPG, CNG).  
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SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

Vliv stavby na ovzduší již v současnosti probíhá. Příspěvky provozu stavby jsou součástí imisního pozadí. Nejvyšší 
hodnoty imisního příspěvku jsou dosahovány v okolí MÚK Řehlovice a portálu tunelu Radejčín. Nejvyšší vypočtené 
imisní příspěvky NO2 a NOx, tedy látek, jejichž dominantním zdrojem je automobilová doprava, se pohybují 
v rámci vyšších desítek procent limitu. Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku se v případě ročního 
průměru benzo[a]pyrenu, benzenu, PM10 a PM2.5 a osmihodinového průměru CO pohybují v rámci nižších desítek 
až jednotek procent limitu. Maximální vypočtené hodnoty jsou vázány na bezprostřední okolí komunikace a 
s rostoucí vzdáleností poměrně rychle klesají. 

Žádná z vypočtených hodnot imisního příspěvku nedosahuje limitní hodnoty a limitní hodnota pozadí (v pětiletém 
průměru) nebude překročena u žádné modelované škodliviny. 

Obecně lze konstatovat, že vlivy stavby na klima jsou převážně mírné. Rozhodujícími faktory jsou jednak 
zpevněné plochy, jednak vegetační úpravy na svazích zemního tělesa. Vlivem zpevnění ploch lze očekávat snížení 
retenční schopnosti krajiny a mírné zvýšení průměrné teploty i extrémních teplot v bezprostředním okolí stavby., 
Na druhé straně lze očekávat mírné snížení teploty v širším okolí díky ozelenění doprovodnou vegetací. Pozitivní 
vlivy lze díky vegetačním bariérám očekávat také u faktoru poryvů větru. 

V případě působení faktorů, spojených se změnou klimatu na stavbu, je posuzována odolnost a zranitelnost 
projektu vůči zjištěným rizikům. Z hodnocení vyplývá, že rizika pro stavbu, spojená se změnami klimatu, jsou 
převážně mírná až střední. Za významnější jsou považována rizika poškozování vozovky, případně stavebních 
objektů a konstrukcí, v důsledku teplotních výkyvů a vlivy na řidiče spojené s extrémními teplotami vzduchu. Tato 
rizika jsou minimalizována, popř. eliminována pomocí stavebně-technických opatření, mezi něž patří výsadba 
dřevin v okolí komunikace, použití stavebních materiálů odolných proti vysokým teplotám, mrazu i opakovaným 
změnám teploty vzduchu. 

 
REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Nejsou navrhována žádná doplnění. 

Podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně ovzduší a klimatu jsou splněny. Stanovení nových 
podmínek pro zmírnění vlivů není nutné. 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že posuzovaná stavba je z hlediska vlivů na 
ovzduší a klima přijatelná. 

 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky  

Kapitola předkládá shrnutí Hlukové studie, která je součástí Dokumentace EIA jako Expertní příloha 3. 

 

Hodnocené území a limitní hladiny hluku 

Zájmové území posuzované stavby se nachází v Ústeckém kraji mezi městy Lovosice, Teplice a Ústí nad Labem, na 
území obcí Prackovice nad Labem, Žim, Habrovany a Řehlovice. Charakter zástavby v okolí posuzovaných 
komunikací, u kterých byla hodnocena akustická situace ve venkovním chráněném prostoru staveb, je tvořen 
převážně zástavbou jednopodlažních až dvoupodlažních rodinných domů.  

Výpočty byly provedeny pro aktuální stav silniční sítě, tedy po realizaci dálnice D8, pro následující stavy 
dopravního zatížení: 

- S1: Stav v roce 2019 – stávající stav; 

- S2: Stav v roce 2037 – výhledový stav 
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Stav v roce 2019 byl zvolen z toho důvodu, že oproti stavu v roce 2018 dopravní intenzity zohledňují stávající stav 
zatížení území, a i dopravní zátěže na posuzované komunikační síti jsou mírně vyšší než v roce 2018. Akustická 
situace v roce 2018 byla vyhodnocena na základě provedeného měření hluku v oblasti. 

Období výstavby nebylo z hlediska hluku modelováno. Obecně je velmi těžké až nereálné posoudit hluk ze 
stavební činnosti u liniové stavby, kdy se stavební stroje a nákladní auta pohybují podél celé trasy. Vždy záleží na 
jejich konkrétní a vzájemné poloze v daném okamžiku. Případný nadměrný hluk je vždy pouze krátkodobý. 
Hluková zátěž ze stavební činnosti se postupně snižuje s rostoucí vzdáleností stavebních mechanizmů od 
posuzovaných objektů. Byly dodržovány zásady navržené v Hlukové studii z výstavby (EkoMod, 2003). Významný 
vliv na obyvatelstvo nenastal. 

Pro vyhodnocení akustických účinků bylo přihlédnuto k požadavkům a ustanovením Nařízení vlády č. 272/2011 
Sb. v plném znění a k příslušným normám z oblasti akustiky.  

Pro hodnocenou stavbu jsou pak hygienické limity hluku následující: 

- hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb z provozu dopravy na novém úseku dálnice D8 
pro den od 6 00 - 2200  hod LAeq,T = 60 dB 
pro noc od 2200 - 6 00 hod  LAeq,T = 50 dB 

Pro vyhodnocení hlukové situace byly použity hygienické limity hluku bez korekce na starou hlukovou zátěž.  

Měření akustické situace 

V zájmovém území a jeho okolí byla ve dnech 11. 4., 18. 4., 24. 4. a 16. 10. 2018 provedena akreditovanou 
zkušební laboratoří EKOLA group, spol. s r.o., kontrolní 24hodinová měření hluku z dopravy. Současně s měřením 
hluku byl v území proveden terénní a dopravněinženýrský průzkum. Měření hluku a dopravněinženýrský průzkum 
provedený v rámci měření sloužily ke zjištění akustické situace v místech měření a dále byly využity k ověření 
nastavení 3D výpočtového modelu v rámci předkládaného akustického posouzení. 

Způsob výpočtu 

Hlukový model byl zpracován v prostředí programu CadnaA, verze 2019 MR 2. 

Hlavními vstupními parametry, které ovlivňují hodnotu emise hluku z provozu na pozemních komunikacích, jsou v 
případě použití české výpočtové metodiky: 

- intenzita vozidel za časovou jednotku; 

- skladba vozidlového parku (podíl nákladních vozidel v dopravním proudu); 

- rychlost dopravního proudu; 

- povrch komunikace; 

- sklon komunikace (generován automaticky výpočtovým programem na základě geometrických údajů o 

terénu, resp. je brán z digitálních projekčních dat o nové komunikaci); 

- kvalita, resp. stáří vozidlového parku. 

Intenzity silniční dopravy a skladba vozidlového parku vychází z dopravněinženýrské studie (AF-CITYPLAN s.r.o.) – 

viz Expertní příloha č. 5.  

Rozdělení vozidel na denní a noční období na řešených komunikacích bylo do výpočtového modelu zadáno dle 

podkladů z dopravněinženýrských studií (AF-CITYPLAN s.r.o.). 

Rychlost dopravního proudu na řešených komunikacích byla do výpočtového modelu zadána na základě 

elektronického podkladu sledované komunikační sítě. Rychlost byla stanovena na základě nejvyšší dovolené 

rychlosti v souladu s TP 219 a Manuálem 2018 (Ládyš a kol, 2019). 

Druh krytu vozovky byl ve výpočtovém modelu zvolen v souladu s TP 219 a Manuálem 2018 z asfaltového betonu 

kategorie „Ab“. 

Dále byly zohledněny terén, násypy, zářezy, protihlukové stěny, poloha a výška objektů a pohltivost fasád. 

Vzhledem k charakteru zástavby byl zvolen koeficient pohltivosti fasád jednotlivých objektů 0,21. 
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Protihluková opatření v okolí řešeného úseku dálnice D8 jsou provedena protihlukovými stěnami (dále PHS). 
Jedná se o tyto objekty: 

Označení PHS 
Staničení 

[km] 

Umístění 
PHS 

ve směru 
staničení 

Délka 
PHS  
[m] 

Výška 
nad niveletou 
komunikace 

[m] 

Zvuková 
pohltivost 

kategorie dle TP 
104 

Poznámka 

SO A 856 
59,869–
60,656 

vpravo 788 3,0 
Pohltivá  
min. A2 

Oboustranně 
pohltivá 

SO A 857 
61,690–
61,892 

vpravo 200,0 3,0 
Pohltivá  
min. A2 

Oboustranně 
pohltivá 

SO A 858 
63,736 až  
-0,003 R1 

vlevo 623,6 4,0 
Pohltivá  
min. A2 

Oboustranně 
pohltivá 

SO A 859 
64,229–
64,419 

vlevo 128,0 4,0 
Pohltivá  
min. A2 

Oboustranně 
pohltivá 

SO F 856.1 za 
mostem 

58,706–
58,726 

vpravo 20,0 4,0 
Pohltivá  
min. A2 

Oboustranně 
pohltivá 

SO F 856.1 před 
mostem 

58,533–
58,546 

vpravo 14,0 4,0 
Pohltivá  
min. A2 

Oboustranně 
pohltivá 

SO F 856.1 za 
mostem 

58,711–
58,730 

vlevo 20,0 4,0 
Pohltivá  
min. A2 

Oboustranně 
pohltivá 

SO F 856.1 před 
mostem 

58,544–
58,556 

vlevo 12,0 4,0 
Pohltivá  
min. A2 

Oboustranně 
pohltivá 

 

Rozmístění kontrolních výpočtových bodů bylo provedeno u chráněných staveb v obcích v okolí dálnice D8. 
Kontrolní výpočtové body byly umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb (tedy ve vzdálenosti 2 metry 
před fasádou objektu). Popis výpočtových bodů je uveden v následující tabulce. 
 

Tabulka 30: Popis kontrolních výpočtových bodů 

Bod 
výpočtu 

Výška 
nad 

terénem 

(m) 

Způsob využití  
dle KN 

Obec Adresa 

Pra_1 2,0 Rodinný dům  Prackovice nad Labem č. p. 99 

Reh_1 3,0 Rodinný dům 

Řehlovice 

Dubice č. p. 109 

Reh_2 6,7 

Objekt lesního 
hospodářství  

(dle RÚIAN 2 byty) 

Radejčín č. p. 40 

Reh_3 4,5 Rodinný dům Radejčín č. p. 47 

Reh_4a 4,5 
Jiná stavba  

(dle RÚIAN 4 byty) 
Stadice č. p. 85 

Reh_4b 1,6 Rodinný dům Stadice č. p. 87 

Reh_5 6,0 Rodinný dům Řehlovice č. p. 122 

Reh_6 4,0 Rodinný dům Řehlovice č. p. 136 

Reh_7 5,0 Rodinný dům Řehlovice č. p. 135 

Reh_8 5,0 Objekt k bydlení Řehlovice č. p. 82 

Reh_9 4,7 Rodinný dům Stadice č. p. 37 
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Bod 
výpočtu 

Výška 
nad 

terénem 

(m) 

Způsob využití  
dle KN 

Obec Adresa 

Zim_1 1,7; 4,7 Rodinný dům 

Žim 

Záhoří č. p. 14 

Zim_2 4,0 Rodinný dům Žim č. p. 39 

Zim_3 2,4 Rodinný dům Žim č. p. 66 

Hab_1 5,0 Není v KN 
Habrovany 

Objekt na parcele č. 149 

Hab_2 2,3 Rodinný dům Habrovany č. p. 55 

 

 

Výsledky výpočtů 

V rámci výpočtu bylo počítáno s provozem na dálnici D8 v celém hodnoceném území. Výpočet byl proveden 
včetně stávajících protihlukových opatření dle podkladu od zadavatele. Ve výpočtových bodech v následující 
tabulce jsou tedy uváděny výsledky výpočtu vlivu provozu silniční dopravy na dálnici D8 včetně sjezdů a nájezdů. 

| Tabulka 31: Výsledky výpočtu LAeq,T z provozu silniční dopravy na D8 

Výpočtový 
bod 

Výška bodu 
nad terénem 

[m] 

Vypočtená hodnota LAeq,T z provozu silniční 
dopravy na D8 [dB] 

Rok 2019 Rok 2037 

Den Noc Den Noc 

Pra_1 2,0 42,4 37,4 43,1 38,4 

Reh_1 3,0 36,0 31,0 36,7 32,0 

Reh_2 6,7 49,4 44,4 50,1 45,4 

Reh_3 4,5 46,3 41,3 47,0 42,3 

Reh_4a 4,5 50,5 45,5 51,2 46,4 

Reh_4b 1,6 49,0 44,1 49,8 45,0 

Reh_5 6,0 48,9 43,9 49,8 44,9 

Reh_6 4,0 49,9 44,8 50,8 45,9 

Reh_7 5,0 50,9 45,8 51,9 46,9 

Reh_8 5,0 52,6 47,4 53,8 48,8 

Reh_9 4,7 56,1 50,5 57,8 52,5 

Zim_1 1,7 36,5 31,5 37,2 32,5 

Zim_1 4,7 36,6 31,6 37,3 32,5 

Zim_2 4,0 42,1 37,1 42,9 38,1 

Zim_3 2,4 42,2 37,2 43,0 38,2 

Hab_1 5,0 43,6 38,6 44,3 39,5 

Hab_2 2,3 45,9 40,9 46,7 41,9 
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Stávající stav – rok 2019 

Výpočet prokázal, že v denní době nedochází v žádném kontrolním výpočtovém bodě v okolí hodnoceného úseku 
dálnice D8 vlivem provozu dopravy na D8 k překročení hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích a silnicích 
I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy LAeq,T = 60 dB. V noční době v okolí dálnice D8 dochází k překročení 
hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích a silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy LAeq,T = 
50 dB vlivem provozu dopravy na D8 pouze v kontrolním výpočtovém bodě Reh_9.. 

Objekt čp. 37 ve Stadicích (Reh_9) byl dříve provozován jako hostinec. Z uvedeného důvodu nebyla pro tento 
objekt v rámci předchozích akustických studií navrhována protihluková opatření. Na základě výpisu z katastru 
nemovitostí se jedná o rodinný dům. U tohoto objektu se významně projevuje i vliv provozu na silnici II/258. 
Vzhledem k uvedené skutečnosti bude u tohoto objektu dále řešen rozbor možných akustických opatření (např. ve 
formě PHS) v rámci detailního akustického posouzení, a to i ve vztahu k předpokládanému využití objektu. ŘSD ČR 
již zadalo zpracování detailního akustického posouzení pro vyhodnocení objektu čp. 37 ve Stadicích. Měření hluku 
v souladu s podmínkami procesu EIA bylo již u toho objektu provedeno, hygienický limit v rámci měření hluku 
nebyl překročen. Vzhledem k výsledkům výpočtu doporučujeme dále realizovat dlouhodobější monitoring hluku, 
např. po dobu 7 dní.  

Stávající protihluková opatření v okolí řešeného úseku dálnice D8 jsou pro ochranu chráněných staveb, kromě 
objektu čp. 37 ve Stadicích, dostatečná a vyhovují současným požadavkům pro splnění hygienických limitů hluku 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Predikovaný stav - rok 2037 

Výpočet prokázal, že v denní době nedochází v žádném kontrolním výpočtovém bodě v okolí dálnice D8 vlivem 
provozu dopravy na D8 k překročení hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích a silnicích I. a II. třídy 
a místních komunikacích I. a II. třídy LAeq,T = 60 dB.  

V noční době v okolí dálnice D8 dochází k překročení hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích a silnicích I. 
a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy LAeq,T = 50 dB vlivem provozu dopravy na D8 pouze v kontrolním 
výpočtovém bodě Reh_9. 

Objekt čp. 37 ve Stadicích (Reh_9) byl dříve provozován jako hostinec. Z uvedeného důvodu nebyla pro tento 
objekt v rámci předchozích akustických studií navrhována protihluková opatření. Na základě výpisu z katastru 
nemovitostí se jedná o rodinný dům. Vzhledem k uvedené skutečnosti bude řešen rozbor možných akustických 
opatření v rámci detailního akustického posouzení pro lokalitu Stadice, a to i vzhledem k předpokládanému využití 
objektu (viz výše). 

Stávající protihluková opatření v okolí řešeného úseku dálnice D8 jsou pro ochranu chráněných staveb, kromě 
objektu čp. 37 ve Stadicích, dostatečná a vyhovují současným požadavkům pro splnění hygienických limitů hluku 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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| Obrázek 55: Umístění kontrolních výpočtových bodů v prostoru MÚK Řehlovice (k.ú. Stadice). 

 
                                                                                                                                                                  Zdroj:CadnaA, © TopGis, s.r.o. 
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SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA HLUKOVOU SITUACI 

Významné zatížení území hlukem během výstavby nenastalo. 

Na základě provedeného výpočtu a měření hluku v oblasti bylo prokázáno, že v žádném kontrolním výpočtovém 
bodě v okolí řešeného úseku dálnice D8, kromě výpočtového bodu Reh_9, nedochází vlivem provozu dopravy 
na D8 k překročení hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích a silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích 
I. a II. třídy LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). 

Překročení hygienického limitu bylo výpočtem zjištěno u objektu čp. 37 ve Stadicích. Objekt čp. 37 ve Stadicích 
(Reh_9) byl dříve provozován jako hostinec. Z uvedeného důvodu nebyla pro tento objekt v rámci předchozích 
akustických studií navrhována protihluková opatření. Na základě výpisu z katastru nemovitostí se jedná o rodinný 
dům. U tohoto objektu se významně projevuje i vliv provozu na silnici II/258. Vzhledem k uvedené skutečnosti 
bude řešen rozbor možných akustických opatření z provozu dopravy na dálnici D8 v rámci detailního akustického 
posouzení pro lokalitu Stadice, a to i vzhledem k předpokládanému využití objektu. ŘSD ČR na základě zjištěných 
výsledků měření hluku v oblasti již zadalo zpracování detailního akustického posouzení pro lokalitu Stadice. 

Stávající protihluková opatření v okolí řešeného úseku dálnice D8 jsou pro ochranu chráněných staveb, kromě 
objektu čp. 37 ve Stadicích, dostatečná a vyhovují současným požadavkům pro splnění hygienických limitů hluku 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obdobnou situaci potvrdil model také pro 
modelovaný dok 2037. 

 
 

REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Stanovisko EIA z roku 1996 obsahuje v bodě C2 tuto podmínku pro vlastní fázi provozu: 
„Vyhodnotit dosavadní výsledky monitoringu a v případě zjištění negativních dopadů realizovat nápravná 
opatření. Vyhodnotit protihluková a protiexhalační opatření a v případě nutnosti provést jejich dodatečné 
doplnění.“ 
V současnosti je v řešení neuspokojivý výsledek monitoringu hlukového zatížení na k.ú. Řehlovice (Ekola, 
02/2019), proto k bodu C2 uvádíme: 
C2.1  Vzhledem k výsledkům měření na objektu čp. 37 ve Stadicích doporučujeme dále realizovat 

dlouhodobější monitoring hluku na tomto objektu, např. po dobu 7 dní. Na základě výsledků detailního 
akustického posouzení bude u tohoto objektu dále řešen rozbor možných akustických opatření z provozu 
na dálnici D8 (na fasádě nebo PHS). 

 ŘSD ČR již zadalo zpracování detailního akustického posouzení pro vyhodnocení objektu čp. 37 ve 
Stadicích. 

 
Ostatní podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně před hlukem jsou splněny. Stanovení nových 
podmínek pro zmírnění vlivů není nutné. 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na 
hlukovou situaci přijatelný. Podmínkou je však vyřešení problematické situace v prostoru výpočtového bodu 9. 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/1798 147

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody vychází z pokladové studie „Vyhodnocení vlivů na stav vodních 
útvarů“, která je přiložena jako Expertní příloha 7 dokumentace EIA. Vlivy realizace a vlivy provozu jsou 
v následujícím textu popsány společně u jednotlivých vodních útvarů. 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů zájmového úseku D8 na dotčené vodní útvary je vzhledem k tomu, že 
hodnocená stavba je již od prosince 2016 v provozu, poměrně specifické. Součástí této kapitoly jsou výsledky 
provedených průzkumů (podrobněji níže), které byly prováděny ještě před vlastní výstavbou hodnoceného úseku 
D8 a současně jsou uvedeny závěry z průzkumů provedených v období vlastního provozu. 

D.I.4.1 Vlivy stavby na dotčené útvary povrchových vod 

Povrchové vody jsou ovlivňovány navrhovanými úpravami vodních toků a také vnosem kontaminantů. Obecně 
platí, že realizace úprav vodních toků znamená zásah do jejich hydromorfologických charakteristik - mění se 
zejména charakter dna a břehů a tvar koryta v příčném, případně i podélném směru. V místě úprav klesá 
heterogenita habitatů (uniformní substrát, hloubka i charakter proudění), což se v závislosti na rozsahu úprav 
může projevit ve stavu biologických složek kvality, které jsou určující pro klasifikaci ekologického stavu, resp. 
ekologického potenciálu VÚ.  

Znečišťující látky se do povrchových vod mohou dostávat prostřednictvím dešťových vod odváděných z tělesa 
dálnice. Obecně je třeba brát v úvahu možné zatížení recipientů ropnými látkami (otěry pneumatik, úniky olejů či 
pohonných hmot) a chloridy z posypových solí. Vzhledem k celkové koncepci odvodnění dálnice, kdy jsou dešťové 
vody odváděné z povrchu vozovky do nové dešťové kanalizace a sváděny do recipientů přes navržené ochranné 
prvky v podobě retenčních a sedimentačních nádrží atd. (podrobněji viz kap. 2.4.2. Odvodnění a kanalizace), je 
hlavní pozornost věnována chloridům, které prakticky nelze z vody odváděné z vozovky dostupnými 
technologiemi odstranit.  

D.I.4.1.1 Labe od toku Ohře po tok Bílina (OHL_0750) 

Trasa posuzovaného úseku dálnice D8 se dostává do územního střetu s vodním útvarem povrchových vod Labe od 
toku Ohře po tok Bílina (OHL_0750), resp. jeho plošným vymezením. Vodní útvar je hodnoceným úsekem trasy 
D8 dotčen pouze nepatrnou částí při jeho severozápadní hranici a není dotčen žádný vodní tok, tzn. žádná 
vodoteč není upravována, ani neslouží jako recipient odváděných dešťových vod z předmětné stavby.   

Z uvedeného je tedy zřejmé, že k ovlivnění ekologického potenciálu ani chemického stavu vodního útvaru realizací 
a provozem stavby nedochází, a to ani na úrovni jednotlivých složek kvality, a rovněž provoz stavby není 
překážkou pro dosažení lepšího ekologického potenciálu tohoto vodního útvaru v budoucnu. 

D.I.4.1.2 Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850) 

Dotčený vodní útvar Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850) je ovlivněn úpravami níže uvedených 
vodních toků, jež jsou kříženy s hodnoceným úsekem dálnice D8. V rámci tohoto vodního útvaru není dotčena 
Bílina (tj. páteřní tok VÚ), ale pouze její drobné přítoky, konkrétně Záhořský, Žimský a Radejčínský potok.  
Upraven je pouze Záhořský a Žimský potok. Radejčínský potok upraven není, ale společně s Žimským potokem 
slouží jako recipient odváděných dešťových vod. 

Vliv úprav vodních toků 

Záhořský potok je drobný tok o délce 3,9 km, pramenící v obci Záhoří a ústící zleva do Radejčínského potoka 
v obci Habrovany. V obci Habrovany a blízkém okolí zájmové vodoteče se nacházejí dvě menší vodní plochy, které 
tuto vodoteč dotují. Jedná se o neregulovaný vodní tok bez využití s kvalitním břehovým doprovodem (lužní olšiny 
a vrbiny). 
Úprava Záhořského potoka (SO A312) má charakter přeložky toku, která byla vyvolána nutností optimalizace 
směrového vedení potoka v místě křížení s dálnicí třípolovým mostem, který je bez vlivu na průtok Q100. Přeložka 
vodoteče kříží nově zřízené polní cesty, tato křížení jsou řešena rámovými propustky a kapacita propustků na 
polních cestách odpovídá hodnotám průtoků min. Q20 bez zahlcení vtoku. Kapacita nového koryta je Q5 – Q100 dle 
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sklonu dna. Příčný řez koryta je řešen jako jednoduchý lichoběžník s šířkou ve dně 0,80 m a sklony svahů 1:2 
(původní koryto bylo jednoduchého lichoběžníku tvaru průměrné šířky dna 0,6 m, hloubky 0,5 – 1,0 m, kapacita 
koryta do Q5). Opevnění dna a části břehů je provedeno pohozem lomovým kamenivem s urovnáním a 
vyklínováním líce (jenž vyhovuje pro min. Q10 v závislosti na sklonu dna). Výška kamenného opevnění je na výšku 
koryta, max. 1,00 m (> Q50). Zbytek svahů a přilehlá část břehů je opevněna ohumusováním a osetím (v tl. 0,10 m). 
Celková délka úpravy je 355 m. 
 

Žimský potok je drobný tok o délce 3,58 km. Koryto potoka je významně regulované.  

Úprava toku (SO A313) je provedena v místě křížení Žimského potoka tělesem D8 (pod dálničním mostem) a 
řešení se omezuje pouze na úpravu výškového vedení.  

Směrové vedení úpravy vodoteče zůstalo v trase původního potoka. V úseku původního koryta před vtokem do 
trubního propustku pod navrhovanou přeložkou silnice A129 je protipovodňová hrázka výšky 1,0 m, šířky v koruně 
3,0 m, sklonem svahů 1:2 s ohumusováním a osetím (v tl. 0,10 m a v délce 55,0 m). Pro získání potřebné světlé 
výšky pod příslušným mostním objektem je před křížením s dálnicí provedena série tří betonových prahů/stupňů 
(0,60/0,80 m, výšky 0,70, 0,65, 0,65 m, s vývarem hloubky 0,35-0,50 m a délky 2,80 m). Kapacita koryta je Q1. 
Příčný řez koryta je řešen jako jednoduchý lichoběžník s šířkou ve dně 0,80 m, sklony svahů 1:2. Opevnění dna a 
břehů je provedeno pohozem lomovým kamenivem v tl. 0.40 m s urovnáním a vyklínováním líce. Výška 
kamenného opevnění je na výšku koryta, v úseku pod mostem 0,60 m (Q1). Přilehlá část břehů mimo úseku pod 
mostem je v šířce manipulačního pruhu opevněna ohumusováním a osetím v tl. 0,15m. Stabilizace opevnění na ZÚ 
a KÚ úpravy v místech navázání na původní koryto byla provedena ze zděných stabilizačních prahů z lomového 
kamene do suché maltové směsi, příp. prolité betonem. Celková délka úpravy je 81,96 m. 

| Tab. 32: Úpravy toků v rámci VÚ Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850) 

Tok 
Páteřní 
tok VÚ 

Délka 
toku 
(km) 

Délka úpravy Úprava 
v 
rámci 
SO 

Charakter úpravy 

m 
% 
délky 
toku 

Záhořský 
potok 

ne 3,90 355  9,1 A 312  

-přeložka vodoteče se zkapacitněním koryta (nové koryto 
lichoběžníkové s šířkou ve dně 0,80 m a sklony svahů 1:2)  
-opevnění dna a části břehů pohozem lomovým kamenivem 
(podmostí dálničního mostu ponecháno hlinité mimo dláždění 
okolo opěr) 
-osazení rámových propustků v místech křížení s polními 
cestami 

Žimský 
potok  

ne 3,58 81,96 2,3 A 313 

-úprava výškového vedení v místě křížení s mostem (3 
betonové stupně) 
-v úseku stávajícího koryta nová protipovodňová hrázka (výšky 
1,0 m, šířky v koruně 3,0 m, sklonem svahů 1:2 s 
ohumusováním a osetím)  
-koryto lichoběžníkové s šířkou ve dně 0,80 m, sklony svahů 1:2 
-opevnění dna a břehů, stabilizace opevnění na ZÚ a KÚ  

 

Při realizaci výše popsaných úprav koryt Záhořského a Žimského potoka došlo k místním zásahům do jejich 
stávajících břehů i dna, což obecně mohlo způsobit lokální narušení až likvidaci biotických společenstev, zejména 
bentických bezobratlých, fytobentosu. Pro ryby a makrofyta má dotčený úsek Žimského potoku pouze velmi 
omezený či nulový potenciál, a to především vzhledem k malé velikosti, resp. vodnosti toku a charakteru koryta, 
které je silně regulované a s minimálním množstvím habitatů vhodných pro jejich výskyt. Z tohoto důvodu tyto 
složky nejsou považovány za dotčené. V případě Záhořského potoka to již neplatí. Provedeným průzkumem 
(Výsledky druhového složení a početnosti makrozoobentosu a rybovitých obratlovců v potocích Litochovický, 
Radejčinský, Zahořský a Žimský, 2016) byl v Záhořském potoce potvrzen výskyt mřenky mramorované (Barbatula 
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barbatula). Výskyt tohoto druhu v předmětné vodoteči je umožněn nejspíše přítomností drobné vodní plochy 
(rybníčku), která potok dotuje vodou v období nízkých průtoků. 

Lze předpokládat, že v průběhu stavebních prací došlo k uvolnění jemných částic a zákalům a dočasnému zhoršení 
kvality vody v delších úsecích dotčených toků níže po proudu. Organismy se s tímto dobře vyrovnaly, neboť jsou 
na daný jev, ke kterému ve vodních tocích i přirozeně dochází (např. při zvýšených průtocích), velmi dobře 
adaptovány.  

V místech výše popsaných úprav vodních toků jsou toky morfologicky degradovány. I přes použití pohozu z 
lomového kameniva jako přírodního materiálu (v rámci opevnění koryt) mají přeložené a upravené části více 
uniformní charakter dna i břehů, a tedy nižší heterogenitu co se týče hloubky, šířky koryta a proudových 
podmínek, než mělo koryto v původním stavu. Mimo technické úpravy koryt vlastní výstavbě předcházelo rovněž 
kácení dřevin v břehových porostech (i mimo vlastní přeložku), což má samo o sobě negativní dopad na charakter 
a kvalitu příbřežních partií toků. Po dokončení prací proběhla rychlá rekolonizace nového koryta Záhořského 
potoku i upraveného úseku Žimského, struktura a složení biotických společenstev však již odpovídá změněným 
podmínkám. Makrozoobentos reaguje na omezení heterogenity habitatů ochuzením druhového spektra a 
změnou struktury společenstva. Fototrofní organismy (makrofyta, fytobentos) jsou negativně ovlivněny 
zastíněním pod mostním objektem, pravděpodobné je snížení biomasy a změna druhového spektra společenstva. 
V místě propustků dochází vlivem trvalého zastínění a absence dnového substrátu k eliminaci fytobentosu i 
ostatní vodní flóry a rovněž je druhově velmi ochuzen makrozoobentos. Tyto vlivy se však projevují lokálně, vždy 
pouze v několik desítek metrů dlouhých přímo dotčených úsecích toků. 

Výstavbou dálnice došlo i ke změně hydrologických charakteristik toků, zejména vytvořením pevného povrchu 
komunikací a přidružených zařízení, ale i úpravami vlastních koryt vodotečí uvedených výše. Je zřejmé, že pevné 
povrchy a regulovaná koryta toků způsobují rychlé odvedení srážkové vody, čímž vznikají náhlé silné průtoky 
zabraňující pomalému vsakováni vody. Vlivy jsou v případě řešené stavby zmírněny osazením retenčních nádrží a 
lze je proto hodnotit jako nevýznamné. 

Na základě expertního posouzení i reálných dat lze tedy konstatovat, že úprava uvedených toků znamená 
negativní ovlivnění některých biologických složek kvality, vlivy se však projevují pouze přímo v místě úprav 
dotčených vodotečí a jejich bezprostřední blízkosti, mají tedy zcela lokální charakter. Vzhledem k charakteru 
zájmových upravovaných toků (drobné vodoteče s nevelkým hydrologickým a biologickým významem) a rovněž 
díky nepatrným délkám jejich upravovaných úseků – 9,1 % celkové délky Záhořského potoku a 2,3 % délky 
Žimského potoku, se jedná o nevýznamné ovlivnění. Řeka Bílina, jakožto páteřní tok tohoto VÚ dotčena úpravami 
není, a tak je možné předpokládat, že dopady na ni nejsou téměř detekovatelné. Z uvedeného je tedy zřejmé, že 
úpravy Záhořského i Žimského potoku neovlivňují ekologický stav vodního útvaru Bílina od toku Bouřlivec po 
Ždírnický potok (OHL_0850) z pohledu jednotlivých biologických složek kvality. Nedochází ke zhoršení 
ekologického stavu ani nebude znemožněno dosažení dobrého ekologického stavu v budoucnu. 

 

Vliv dešťových vod odváděných ze zájmového úseku dálnice D8  

Do vodních toků spadajících do VÚ Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850) je odvodněn celý 
hodnocený úsek D8. Konkrétně jsou dešťové vody odváděny do Žimského potoka z úseku km 58,550 – 59,210 
(část úseku IIB – součást odvodnění předchozí stavby) a km 59,210 – 62,750 (úsek IIIA) a dále pak do 
Radejčínského potoka z úseku km 62,750-64,690 (úsek IIIB, IIIC (IIIC-1) a IIID). 

Veškeré vody odváděné z povrchu dálnice odtékají do recipientů přes havarijní zařízení, bezpečnostní jímky (DUN) 
a retenční nádrže (RN). Na všech výustech jednotlivých odvodňovaných úseku (s výjimkou úseku přímého 
napojení na již provedenou část dálnice v Řehlovicích (úsek III D a III C-1)) jsou osazeny nádrže s retenční a 
sedimentační funkcí. Retenční nádrže s hladinou stálého nadržení slouží k snížení kulminačních odtoků a 
eventuálnímu naředění vod znečištěných chloridy ze zimní údržby. Jim jsou předřazené sedimentační jímky,, které 
zachycují usazovatelné a plovoucí nečistoty. Z bezpečnostního hlediska slouží i pro odloučení ropných látek. 
Dalším bezpečnostním prvkem navrženým přímo na kanalizaci je osazení stavítek (šoupat) do koncových revizních 
šachet, které umožňují celkové uzavření úseku stoky v případě havárie vozidla převážejícího nebezpečný odpad. 
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Předpokládané roční průměrné koncentrace chloridů v recipientech v období provozu stavby (jakožto vlastní 
příspěvek hodnoceného úseku D8) obsahuje následující tabulka. Pro výpočet je v případě konečného recipientu, 
tzn. řeky Bíliny, použit údaj o koncentraci Cl-v Bílině před uvedením zájmového úseku D8 do provozu. 
Předpokladem je, že veškeré odváděné vody, v rámci posuzovaného úseku D8, dotečou přes příslušné recipienty 
posléze až do tohoto toku (Žimský potok se vlévá do Radejčínského a ten posléze do Bíliny), proto je 
předpokládaná průměrná koncentrace chloridů v období provozu stavby vztažena právě na něj. Použita jsou data 
pro profil Bílina – Trmice. Tento profil leží pod ústím Radejčínského potoku do Bíliny.   

Základním předpokladem výpočtu očekávané koncentrace chloridů v recipientech je, že veškeré sůl aplikovaná na 
vozovku se rozpustí ve splachové vodě a odteče do příslušných recipientních vodotečí. Je však pravděpodobné, že 
do toků se dostanou aktuálně pouze části aplikovaných látek (jisté množství se rozpráší v krystalické formě či ve 
formě aerosolu do okolí a ovzduší, část je zachycena a zpracována vegetací atd.), a tak skutečné hodnoty lze 
očekávat nižší. 

| Tabulka 33: Roční průměrné předpokládané koncentrace Cl- v recipientech, které jsou součástí VÚ Bílina od 
toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850) 

Úsek Recipient 
Prům. 
roční 

srážky 

Odváděné 
vody / rok 1 

Množství 
Cl- / rok2 

Průměrný 
průtok 

recipientu4 

Průměrná koncentrace 
Cl- v recipientu Limit 

5 před 
realizací3 

po 
realizaci 

km  mm m
3
 kg m

3
/s mg/l mg/l mg/l 

odvodnění tunelu 
Radejčín 

58,550 – 59,210 
(část úseku IIB) 

Litochovický 
potok 

není součástí hodnoceného úseku dálnice D8 (součást odvodnění předchozí stavby) 

odvodnění tunelu 
Radejčín  

59,210 – 59,380 

Žimský 
potok 

zahrnuto v následujícím úseku IIIA (59,210 – 62,750) 

59,210 – 62,750 
(úsek IIIA) 

Žimský 
potok 

562 42 851 21 584 0,0063 40 120,07 150 

62,750 – 64,265 
(úsek IIIB)  

Radejčínský 
potok 

574 

18 660 9 202 

0,0340 40 51,72 150 

64,265 – 64,425 
(úsek IIIC) 

64,265 – 64,690 
(úsek IIIC-1) 

7 410 4 995 

1 950 962 

64,425 – 64,690 
(úsek IIID) 

969 478 

62,750 – 64,690 
Celkem:  
28 989 

Celkem:  
15 637 

vztaženo na celý 
řešený úsek (km 
58,550-64,689) 

Bílina 
(profil Bílina 
– Trmice) 

604 71 840 37 221 7,2400 61
 61,14 65 

1. množství vody odváděné z daného úseku za rok, počítáno jako redukovaná odvodňovaná plocha násobená dlouhodobou průměrnou 
roční výškou srážek na příslušném povodí (data od ČHMÚ) 

2. při výpočtu množství chloridů odváděných z daného úseku dálnice D8 uvažováno s použitím 0,42 kg NaCl na m
2
 zpevněné plochy 

dálnice, násobí se 0,6066 – hmotnostní zastoupení chloru v molekule chloridu sodného (poměr Cl
-
 v NaCl) 

3. použity byly hodnoty získané od Povodí Ohře, s.p., případně bylo uvažováno s hodnotou 40 mg/l (pokud údaje nebyly k dispozici), 
zejména vzhledem k podílu orné půdy a osídlení v povodí recipientů. Pro pro profil Bílina Trmice byla použita hodnota průměrné 
dlouhodobé koncentrace Cl- za období před uvedením stavby do provozu (1/2005-11/2016) (data Povodí Ohře, s.p.).  

4. v případě Žimského a Radejčínského potoka byly použity hodnoty získané od ČHMÚ, v případě Bíliny použity údaje z Evidenčního listu 
hlásného profilu č. 240 

5. limit dle NV č. 401/2015 Sb. obecně pro povrchové vody (150mg/l); limit dle NV č. 71/2003 Sb., pro povrchové vody užívané pro 
vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody (65 mg/l) 
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Podle výpočtu v žádném z výše uvedených dotčených recipientních vodotečí není překročena předpokládaná 
hodnota přípustného znečištění chloridy, kterou stanoví nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (pro Žimský a Radejčínský 
hodnota přípustného znečištění chloridy stanovená jako roční průměrná koncentrace činí 150 mg/l). 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, hodnocený úsek dálnice D8 byl podroben dlouhodobému monitorování 
obsahu chloridových iontů, ropných a nerozpuštěných látek v recipientech v okolí stavby („Monitoringu zátěže 
povrchových toků v okolí trasy D0805 s ohledem na zimní údržbu vozovky“) před vlastním uvedením 
posuzovaného úseku dálnice D8 do provozu i po něm (pro možnost objektivního posouzení ovlivnění dotčených 
povrchových toků ve vztahu k zimní údržbě vozovky). Výběr odběrových profilů na tocích vycházel ze situace 
odvodnění dálničního tělesa a z průběhu dopravou nejvíce zatížených cest. Odběrné profily byly umístěné tak, aby 
monitorovaly změnu v chemickém složení vody v recipientu pod vyústěním vody odváděné z jednotlivých úseků 
dálnice. Kromě profilů, jež sledovaly jednotlivé vyústění vody z dálnice do příslušných recipientů, byly do 
sledování zařazeny i odběrové profily sloužící ke sledování obsahu chloridů v tocích v okolí stavby tak, aby mohla 
být odlišena změna v obsahu chloridů nezpůsobená provozem dálničního úseku.  

Po uvedení příslušného úseku dálnice D8 do provozu byl během odběrů v zimní sezóně potvrzen výrazný nárůst 
elektrické vodivosti
4 i obsah chloridů v tocích v okolí hlavní trasy, což bylo očekáváno. Po zimní sezóně však došlo rychle k poklesu. 
V roce 2017 (po uvedení předmětného úseku D8 do provozu) byly naměřené hodnoty téměř na normální úrovni 
již na konci února. Po zimní sezóně 2017/2018 byly hodnoty sledovaných parametrů na úrovni odpovídající době 
před zimní sezónou v červenci.  

Z výsledků provedených průzkumů vyplývá, že byl výrazně ovlivněn profil na Žimském potoce, jenž je umístěný 
pod vtokem vod z odvodňovaného úseku IIIA (km 59,210 – 62,750) a rovněž byl na stejném toku významně 
ovlivněný profil, který není ovlivněný vypouštěnými vodami z dálnice, ale vodami odtékajícími do Žimského 
potoka ze silniční drenáže silnice III. třídy 25832. V profilech na Radejčínském potoce, kam jsou odvodňovány 
vody z km 62,750 – 64,265 a km 64,425 – 64,620, nebyl vliv zimní údržby tak výrazný, neboť se jedná o kratší 
odvodňované úseky dálnice D8 a Radejčínský potok má ze sledovaných recipientů největší průtok (rychlé 
naředění). Provedený průzkum konstatoval, že nárůst vodivosti a koncentrace chloridů jsou závislé především na 
velikosti odvodňovaného úseku dálnice D8 do toku a na okamžitém průtoku vody v příslušném toku. Pokles 
zvýšených hodnot sledovaných parametrů téměř na průměrnou úroveň na konci února téhož roku dokládá, že 
ovlivnění povrchových toků je časově omezeno pouze na období aplikace NaCl- a jako inertní materiál je NaCl- 
okamžitě odváděn povrchovými vodami dále po toku, kde se postupně ředí, což je důležité, protože nedochází ke 
zdržení této látky v území. 

 

Stav vodního útvaru Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850) je sledován v profilu monitoringu vod 
v Trmicích č. 1093 (ř. km 3,7, uzávěrový profil), který leží severovýchodním směrem od stavby (cca 3 500 m). 
Průměrná roční koncentrace chloridů v tomto profilu činila před uvedením posuzovaného úseku D8 do provozu 61 
mg/l (data od Povodí Ohře, s.p. za období 1/2005 – 11/2016). Vypočtená předpokládaná průměrná koncentrace 
chloridů po realizaci stavby činí pak cca 61,14 mg/l, což je stále je pod hodnotou limitní (řeka Bílina je vymezena 
jako kaprová voda dle NV č. 71/2003 Sb., a pro kaprové (a lososové) vody hodnota přípustného znečištění chloridy 
stanovená jako roční průměrná koncentrace činí 65 mg/l). 

 
Pro objektivní představu o reálné průměrné koncentraci chloridů v Bílině (profil monitoringu vod Bílina - Trmice č. 
1093) byly rovněž získány údaje po uvedení předmětného úseku D8 do provozu po současnost, resp. po období, 
kdy byly hodnoty k dispozici (data od Povodí Ohře, s.p. za období 1/2017 – 12/2018). Průměrná roční koncentrace 
činila 63,75 mg/l pro rok 2017 a 88,83 mg/l pro rok 2018 (min. hodnota 43 mg/l, max. hodnota 130 mg/l), což 

                                                           

 
4 Obsah chloridů je většinou lineárně přímo úměrný velikosti elektrické vodivosti vody s vysokým koeficientem korelace, proto je jako 

kontrolní parametr použita elektrická vodivost vody (EC). Výhodou použití EC je skutečnost, že je měřena přímo v terénu v místě odběru na 
naprosto neovlivněném vzorku vody. 
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nekoresponduje s předpokládanou vypočtenou koncentrací uvedenou výše. Částečným důvodem této vysoké 
hodnoty překračující výrazně stanovený limit mohou být termíny odběru vzorků. Odběry nebyly (především v roce 
2017) prováděny kontinuálně a z provedených 30 rozborů byla koncentrace Cl- zjišťována pouze u 16. V roce 2017 
byly provedeny pouze 4 rozbory, a to v lednu, březnu, červnu a září. Průměrná koncentrace Cl-v rámci těchto 
měření vychází 63,75 mg/l. Maximální hodnota byla naměřena v červnu a minimální v březnu. V roce 2018 byla 
koncentrace chloridů měřena 12x, a to každý měsíc v tomto roku. Pro tento rok již průměrná koncentrace činila 
88,83 mg/l. Z naměřených hodnot koncentrace chloridů v profilu Bílina – Trmice je zřejmé, že docházelo téměř 
kontinuálně ke zvyšování koncentrace (z min. hodnoty 53 mg/l v lednu až na 130 mg/l v prosinci), což může být 
pouze částečně způsobeno příspěvkem dálnice. Vliv solení pozemních komunikací se obecně projevuje nejvíce 
v předjaří a v jarních měsících. Navíc z údajů (poskytnutých ŘSD, závod Praha) o spotřebě posypových materiálů 
použitých v zimních sezónách 2016/2017 a 2017/2018 v zájmovém úseku D8 vyplývá, že v zimní sezóně 
2016/2017 bylo použito cca 1,32x více posypového materiálu než v sezóně 2017/2018, a tak by navýšení již mělo 
být jednoznačně patrné v průběhu roku 2017 a ne až o rok později. Z uvedeného je tedy možné usuzovat, že 
výrazné navýšení průměrné roční koncentrace Cl- v zájmovém profilu v průběhu roku 2018 (dle rozboru měsíčních 
měření především od května 2018) má primárně jiné příčiny, než je uvedení posuzovaného úseku dálnice D8 do 
provozu.  

Z výše uvedeného lze tedy předpokládat, že provozem hodnoceného úseku D8 nedochází k ovlivnění 
ekologického stavu vodního útvaru Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850) z pohledu 
všeobecných fyzikálně chemických parametrů a zároveň lze předpokládat, že ani biologické složky kvality nejsou 
chloridy z posypových solí negativně ovlivněny. 

 

Celkové vyhodnocení vlivu stavby na stav VÚ 

Následující tabulka obsahuje kompletní informace o stavu zájmového VÚ podle Plánu dílčího povodí Ohře, dolního 
Labe a ostatních přítoků Labe, který odpovídá stavu před realizací a uvedením stavby dálnice D8 v úseku km 
58,550 – 64, 689 do provozu, a předpokládaném stavu v průběhu dalšího provozu stavby.  

Tabulka 34: Vyhodnocení vlivu zájmové stavby dálnice D8 v předmětném úseku na stav VÚ Bílina od toku  

* 
údaje dle PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro II. plánovací období (2015 – 2021) 

 

Vliv na záplavové území 

|  Složka 
Stav dle platného 
PDP* 

Předpokládaný stav 
po realizaci stavby 

Zhoršení oproti 
současnosti 

ekologický 
stav 

biologické 
složky 
(BQE) 

makrozoobentos střední střední ne 

fytoplankton neklasifikováno nelze posoudit nepředpokládá se 

ryby neklasifikováno nelze posoudit nepředpokládá se 

makrofyta neklasifikováno nelze posoudit nepředpokládá se 

fytobentos neklasifikováno nelze posoudit nepředpokládá se 

biologické složky - celkové 
hodnocení 

střední střední ne 

chemické a 
fyzikálně-
chemické 
složky 

všeobecné f-ch 
parametry 

střední střední ne 

specifické 
znečišťující látky 

střední střední ne 

chemické a fyzikálně-chemické 
složky - celkové hodnocení 

střední střední ne 

ekologický stav - celkové hodnocení střední střední ne 

chemický stav - celkové hodnocení 
nedosažení dobrého 
stavu 

nedosažení dobrého 
stavu 

ne 
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V posuzovaném území není vymezeno záplavové území (dle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném 
znění), k ovlivnění tedy nedojde. 

D.I.4.2 Vlivy stavby na dotčené útvary podzemních vod 

D.II.4.2.1 Vlivy stavby na kvantitativní charakteristiky podzemních vod 

Výstavba složitých liniových staveb, do kterých posuzovaný úsek dálnice D8 patří, se může významnou mírou 
podílet na lokální změně hydrogeologických poměrů a může měnit základní charakteristiky horninového prostředí 
(např. propustnost kolektorových zemin) a pravděpodobně i vertikální prostorovou dispozici horninových vrstev.  

Výšku hladiny podzemních vod a jejich proudění mohou ovlivnit mostní objekty, tunel, jenž je součástí stavby, a 
zemní tělesa posuzované stavby (a to jak násypy, tak i zářezy). Vyhloubením zářezu a vybudováním násypu může 
dojít k odlehčení, resp. přitížení horninového masivu, v jejichž důsledku může docházet k lokálním změnám směru 
proudění podzemní vody. Vliv může mít rovněž narušení či úprava meliorací na pozemcích dotčených stavbou. 
Problémy mohou rovněž nastat v důsledku technologické náročnosti výstavby, která je spojená s nadměrným 
využíváním velmi těžké mechanizace, jejíž pojezdy způsobují zjevné otřesy půdy a vibrace, které mohou mít za 
následek lokální změny horninového prostředí, např. zhutněním - zmenšením efektivní porosity, či poklesy zemin. 
Následkem výše uvedených faktorů může lokálně docházet ke snížení transmisivity kolektoru a tím např. i poklesu 
vydatnosti některých studní v zájmovém území. 

 

Trasa hodnoceného úseku dálnice prochází přes České středohoří, které je tvořeno komplexem menších, někdy 
zcela izolovaných vulkanických těles různého složení a tvaru. Složitý reliéf vznikl za neogénní a kvartérní denudace 
a eroze, přičemž se výrazně uplatnily rozdíly v odolnosti hornin. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že trasa prochází 
geomorfologicky složitým až horským terénem s vertikálně velmi členitou morfologií, a tak je trasa vedena 
výhradně na násypech či v zářezech, event. i v tunelu.  

Dle podrobného GTP (Podrobný geotechnický průzkum pro dálnici D8 stavba D 0805 – km 48,277 – 64,690 (PÚDIS 
a. s., 1997)) byla stavba zařazena do III. geotechnické kategorie, tzn. náročná stavba ve složitých geotechnických 
podmínkách (ČSN73 1001). Průzkum potvrdil, že svahové pohyby i povrchové sesuvy území, které byly v trase 
zjištěny, jsou fosilní a ojedinělým recentním se při trasování podařilo vyhnout (až na drobné výjimky pro které 
byla provedena opatření pro projekční a realizační postupy).  

V bezprostředním podloží, tzn. v úrovni pláně a v oblasti aktivní zóny komunikace byly v zářezech a v úsecích, kde 
je dálniční těleso vedeno cca v úrovni terénu, zjištěny rozmanité typy zemin a hornin s rozličnými technologickými 
vlastnostmi, únosností a možností použití. Konkrétně se jedná o navážky a násypy s charakterem hlinitých až 
písčitých štěrků s bloky a balvany bazaltu, recentní půdní pokryv s humózní hlínou a ornicí (jílovitá až písčitá hlína 
s humózní příměsí), eolické sedimenty s převahou sprašových hlín, proluviální sedimenty tvořené klastickými 
sedimenty (hlíny jílovité až jílovité hlíny písčité s hojnými úlomky vulkanitů a slínovců). Dále také deluviální 
sedimenty (svahové hlíny, kamenitohlinité sutě a deluviofluviální sedimenty), fluviální sedimenty holocenního až 
pleistocenního stáří (hlíny jílovité a jílovitopísčité až jíly s organickou příměsí, písky jílovité až hlinité, štěrky 
hlinitopísčité), terciální sedimenty (jíly a jíly s uhelnou příměsí, tufy většinou rozložené na jíly s příměsí 
vulkanického materiálu), tufy rozložené, zvětralé a navětralé, vulkanické horniny (bazalty rozložené, zvětralé a 
navětralé, bazalty nezvětralé až technicky zdravé), horniny skalního podkladu (svrchnokřídové sedimentární 
horniny tvořené jílovci, slínovci, písčitými slínovci a pískovci), turolské slínovce (slínovce rozložené, slínovce písčité 
a zvětralé, slínovce písčité a navětralé), cenomanské pískovce (pískovce zvětralé a navětralé), krystalinikum 
Opárského údolí (ruly rozložené, zvětralé a navětralé až technicky zdravé).  

Mostní objekty 

Na základě výsledků předběžného a podrobného geotechnického průzkumu byly základové poměry většiny 
mostních objektů (vyjma dálničního mostu přes polní cestu u Radejčína v km 59.890 – SO F212) vyhodnoceny jako 
složité, a to především z důvodu výskytu geotechnicky málo kvalitních základových půd a neprůběžnosti a 
nepravidelné mocnosti jednotlivých geotechnických typů (navážky, eolické sedimenty s převahou sprašových hlín, 
proluviální sedimenty, deluviální sedimenty, fluviální sedimenty, terciální sedimenty, tufy atd. – podrobněji viz. 
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výše). Založení mostních objektů na hlavní trase dálnice D8 v hodnoceném úseku (SO A213, A215, A216, A218, 
A227, A229, A251 a F212) bylo tedy navrženo hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách (mimo SO F211, 
kde byla navržena kombinace plošného i hlubinného založení a SO F212 s plošným založením).  

Je zřejmé, že výstavbou hodnoceného úseku D8 došlo při zakládání mostních konstrukcí pod úroveň hladiny 
podzemní vody ke změnám hladiny a proudění podzemních vod v bezprostředním okolí mostních objektů 
v důsledku obtékání hlubině založených pilot. Tyto změny jsou trvalé, avšak lokální a z pohledu plošně rozsáhlých 
dotčených vodních útvarů zcela nevýznamné.  

Násypy 

Pro úseky stavby nad přirozeným reliéfem povrchu (tzn. v násypech) se nepředpokládá negativní působení liniové 
stavby na režim tvorby a pohybu podzemní vody. Tělesa násypů sníží (přitížením) propustnost nesaturované zóny 

a mohou měnit povrchové i hypodermické odvodňování5 srážkových vod. V případě násypů obecně existuje riziko 
zatížení mělce uložených hydrogeologických kolektorů, čímž může dojít ke zmenšení průtočnosti kolektoru a 
vytvoření částečné „bariéry“ pro pohyb podzemní vody. Zde pak vyvstává problém s hromaděním vody na straně 
přítoku, což může způsobit podmáčení paty násypu. 
Násypy v hlavní trase posuzovaného úseku dálnice D8 se nejčastěji pohybují v rozmezí 5-8 m. Dle výsledků 
provedených GTP (předběžný, podrobný i doplňující) bylo konstatováno, že těleso dálnice v násypech neovlivní 
výšky hladin podzemní vody v trase dálnice. Z pohledu možného ovlivnění kvantitativních charakteristik 
podzemních vod lze možné změny hodnotit jako lokální s tím, že může dojít jak k lokálnímu zvýšení, tak i snížení 
hladiny podzemních vod v území přiléhajícím k násypovým tělesům, a to v závislosti na směru proudění 
podzemních vod. Odtok vody pod tělesem těchto násypů je řešen prostřednictvím vhodných opatření tak, aby 
nedošlo k podmáčení násypových těles. Ovlivnění kvantitativního stavu dotčených VÚ vlivem násypových těles lze 
vyloučit. 

Zářezy 

Z vodohospodářského hlediska je možné jako největší zásah do přírodních poměrů posuzovat budování zářezů do 
horninového prostředí, které naruší přirozené proudění podzemní vody a stávají se výraznými drenážními prvky, 
ovlivňujícími i širší okolí předmětné oblasti. Z hlediska hloubky hladiny podzemní vody ve vztahu k realizovaným 
objektům dálnice, se jako nejproblematičtější jeví oblast zářezů, konkrétně těch s hloubkou větší než cca 5 m 
(v případě dosažení hladiny podzemní vody).  

Území bylo dále podrobeno podrobnému GTP, jenž neidentifikoval hydrogeologická rizika v úsecích, ve kterých je 
trasa dálnice vedena v zářezech a uvádí, že vydatnosti přítoků podzemní vody do zářezů jsou nízké (viz následující 
tabulka). 

| Tabulka 35: Stanovení vydatnosti přítoků vody do zářezů (zdroj: Podrobný GTP - Podrobný hydrogeologický 
průzkum (PÚDIS a.s., 1997)) 

označení 
objektu 

staničení zářezu max. hloubka zářezu Předpokládaná velikost max. přítoku 

 [km] [m od terénu] [l/s] 

Z7 58,720 – 58,780 10 m pouze ze srážkové činnosti 

Z8 59,200 – 59,500 8 m 0,4 l/s 

Z9 61,900 – 62,300 12 m 10 – 12 l/s 

Z10 62 920 – 63 780 10 m 2,5 l/s 

 

Průzkumy provedené v rámci projektové přípravy hodnocené stavby očekávaly pokles hladiny podzemních vod 
pouze v nejbližším okolí hlubokých zářezů. V průběhu výstavby (resp. při hloubení zářezů) byl očekáván přítok 

                                                           

 
5
 Povrchové odvodňování - odvodňování odtékáním vody po zemském povrchu; hypodermické odvodňování - odvodňování 

odtékáním vody v bezprostřední vrstvě pod povrchem, aniž dosáhne hladiny podzemní vody. 
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podzemní vody do téměř všech zářezů. Dle výsledků provedeného hydrogeologického průzkumu se však jednalo 
pouze o odtok statických zásob vody (v případě, že by se jednalo o vývěry trvalé, je navrženo odpadní potrubí 
zaústit do navrhovaných dešťových kanalizací). Jak je zřejmé z tabulky výše, vydatnější přítok podzemní vody s 
maximem 10 - 12 l/s byl předpokládán pouze v zářezu č. Z9. 

V rámci DSPS se v průběhu výstavby pilotové stěny na hlavní trasy v km 63,050 – 63,750 (oblast zářezu Z10) 
vyskytl problém v podobě výronů vody z hlavní piloty. Pro zjištění výtlačné výšky zvodně bylo provedeno 
(prostřednictvím nově zbudovaného hydrovrtu) měření, tímto měřením tlaková voda s výtlačnou výškou nad 
pilotovací úrovní zjištěna nebyla. 

Z výsledků režimního pozorování hladin podzemních vod v době výstavby vyplývá, že kvantitativní charakteristiky 
podzemních vod byly ovlivněny pouze poklesem hladin podzemních vod v nejbližším okolí hlubokých zářezů. 
Šíření vzniklé deprese od těchto zářezů do okolí nebylo monitoringem zaznamenáno a uvedené bylo rovněž 
potvrzeno výsledky režimního pozorování hladin podzemních vod po uvedení stavby do provozu. 

Vzhledem k výše uvedenému jsou účinky zbudování zářezových těles na místní hydrogeologický režim proto 
považovány za minimální a bez následků na stávající zdroje podzemních vod. 

Tunel 

Obecně lze říci, že ražba tunelové trati zasahuje horninový masiv a tím v určité oblasti ovlivňuje podmínky od 
podzemních částí až do úrovně terénu. Na základě vzájemné polohy hladiny podzemní vody a podzemního díla má 
ražba tunelu vliv na podzemní vody a jejich proudění. V případě, že je podzemní dílo raženo pod úrovní hladiny 
podzemní vody, může v závislosti na propustnosti masivu vnikat voda do prostoru již vyraženého díla. Za těchto 
okolností pak musí po dobu výstavby probíhat její odčerpávání z tunelové stavby, čímž dochází k vytvoření 
depresního kužele a v zasažené oblasti dojde k poklesu hladiny podzemní vody. Návrat hladiny podzemní vody do 
původního stavu pak závisí na použitém systému izolace tunelu, jež je proveden po dokončení primárního ostění 
tunelové stavby. 
Z geologického hlediska prochází tunely Radejčín územím a konfigurací terénu s velmi komplikovanými 
podmínkami. Profily tunelů prochází územím se zjištěnými bazaltoidními tělesy, úseky s mocnými tufickými 
polohami a s výskyty slínovců. Členitost terénu se projevuje svahovými uloženinami různého charakteru.  
Dle informací uvedených v podrobném geotechnickém průzkumu (Podrobný geotechnický průzkum pro dálnici D8 
stavba D 0805 – km 48,277 – 64,690 (PÚDIS a. s., 1997), příloha č. 4 – Podrobný hydrogeologický průzkum) byla 
v prostoru projektovaného tunelu (Radejčín, km 58,7650 – 59,220) zpracována hydrobiologická bilance pro odhad 
přítoků vod do tunelů a rovněž byly provedeny vrtné a čerpací zkoušky pro zjištění hydraulických parametrů 
hornin. Na základě provedené bilance a vrtných prací bylo zjištěno, že předpokládané přítoky do tunelu budou 
minimální a je očekáváno, že do uvedených tunelů nepřitékalo soustavně množství vody, které by bylo obtížné 
běžnými technickými způsoby neškodně odvádět. Zjištěná hladina podzemní vody během prováděných měření se 
vyskytovala cca 10 m pod niveletou dálnice, a tak byl brán zřetel na eventuálně přírony z puklin, kde je voda 
zadržována další neprůchodností pukliny.  
Výsledky provedených průzkumů (součást DSP D8-0805 Lovosice – Řehlovice, část A+F – stavba 4 (Pragoprojekt 
a.s., prosinec 2010)) hodnotí hydrogeologické poměry v místě Radejčínského tunelu jako příznivé. Při mapování 
nebyl zjištěn výskyt žádných pramenů a podzemní voda se nevyskytovala ani v provedených horizontálních vrtech.  
S ohledem na uvedené tedy bylo konstatováno, že stavbou tunelu nedochází k podstatnému ovlivnění režimu 
podzemních vod.   
Průzkumům provedeným před realizací odpovídá i stav uvedený v DSPS (Pragoprojekt, 05/2017). Podle 
hydrologické bilance bylo očekáváno, že do uvedených tunelů nebude soustavně přitékat množství vody. V 
případě lokálních či plošných trvalejších výronů vody ve stěnách a stropě tunelů, byly tyto výrony svedeny do 
odvodnění tunelu organizovaným svodem (např. hadicovou metodou, plošným drénem). Stavbou nedošlo k 
podstatnému ovlivnění hydrogeologického režimu podzemních vod. 
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Úpravy meliorací 

V úseku km 62,4 – 62,7 staničení dálnice hlavní trasy jsou pozemky odvodněny systematickou drenážní soustavou. 
Vlivem posuzované stavby dochází k porušení funkce trubní drenáže, a to zejména návrhem násypu pro 
komunikaci vlastní dálnice. Podél tělesa dálnice jsou navrženy hlavní svodné drény s celkovou délkou 495 m, které 
jsou vyústěny do navrhovaného odpadu retenční nádrže (SO A 344). Vzhledem ke stávajícímu stavu území, které 
je zemědělsky využíváno a meliorační systémy na dotčených pozemcích jsou pravděpodobně funkční, lze 
předpokládat, že stávající stav je téměř zachován. Možné jsou lokální změny proudění podpovrchových vod na 
pozemcích přímo dotčených stavbou dálničního tělesa. 

Celkové hodnocení vlivů stavby na kvantitativní charakteristiky podzemních vod 

Vzhledem k tomu, že trasa řešeného úseku D8 prochází geomorfologicky složitým až horským terénem 
s vertikálně velmi členitou morfologií a je vedena jak v násypech, zářezech, po mostních objektech i v tunelu, bylo 
možné ovlivnění kvantitativních charakteristik podzemních vod prověřováno jak před vlastní realizací 
předmětného záměru, v průběhu výstavby a rovněž po uvedení stavby do provozu. Režimní sledování podzemních 
vod probíhalo již od roku 1998 a proběhlo celkem 19x.  
Dle aktuálních informací vyplývajících z průzkumů prováděných v rámci sledování režimu podzemních vod 
v dotčeném území („Režimního sledování podzemních vod v hydrologickém roce 2017“, AQH s. r. o., 2017) byly 
v dřívějších letech zaznamenány pouze poklesy hladin podzemní vody v nejbližším okolí hlubokých zářezů. Šíření 
vzniklé deprese od těchto zářezů do okolí nebylo monitoringem zaznamenáno. Ovlivnění kvantitativních 
charakteristik podzemních vod a možné změny, způsobené výstavbou zemních těles je tedy, na základě výše 
uvedeného, možné hodnotit jako lokální. Výstavbou a uvedením předmětného úseku D8 do provozu mohlo dojít 
jak k lokálnímu zvýšení, tak i snížení hladiny podzemních vod v území přiléhajícímu k tělesům komunikace, a to 
v závislosti na směru proudění podzemních vod. Provedeným průzkumem je doloženo, že v roce 2017 byl v okolí 
stavby již opakovaně několik let zaznamenán ustálený režim podzemní vody. Jedná se o nový režim, který se 
vytvořil po provedení zemních prací na stavbě spojených se zásahem pod hladinu podzemní vody. Ovlivnění, které 
stavba ve svém okolí vyvolala, se stabilizovalo a vzhledem k uvedenému bylo konstatováno, že již není důvod dále 
režim podzemních vod dále sledovat. 
Rovněž lze očekávat, že realizací stavby došlo k trvalým změnám hladiny a proudění podzemních vod 
v bezprostředním okolí mostních objektů v důsledku obtékání hlubině založených pilot. Jedná se však o změny 
lokálního charakteru a ovlivnění kvantitativních charakteristik podzemních vod není proto předpokládáno.  
 
Celkově lze tedy konstatovat, že výstavba zapříčinila lokální ovlivnění režimu hladiny podzemní vody a toků 
podzemních vod ve výše uvedených případech. Tyto lokální změny však nezpůsobily zhoršení kvantitativního 
stavu plošně rozsáhlých dotčených VÚ podzemních vod Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část 
(46120), jenž je dotčen převážnou částí hodnocené trasy. Také se neočekává ovlivnění VÚ Křída Dolního Labe po 
Děčín - levý břeh, jižní část (46110), jenž je v nepatrném územním střetu pouze při své severozápadní hranici. 
 

Tabulka 36: Vliv stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín na 
kvantitativní charakteristiky podzemních vod 

Útvar podzemních vod Stav dle platného PDP* 
Předpokládaný stav po 
realizaci stavby 

Zhoršení oproti 
současnosti 

Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, 
jižní část (46110) 

vyhovující vyhovující ne 

Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, 
severní část (46120) 

nevyhovující  nevyhovující ne 

* 
údaje dle PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro II. plánovací období (2015 – 2021) 
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D.I.4.2.2 Vlivy stavby na chemický stav podzemních vod 

Veškerá voda ze zpevněných ploch dálnice je podchycena v jejím odvodňovacím zařízení. Znečištěná srážková 
voda z povrchu vozovky je zachytávána pomocí odvodňovacích žlábků a svedena do dálniční kanalizace. Nikde 
není volně rozptylována ani nestéká volně po svazích. Nedochází proto k přímému znečištění okolního území 
(horninového prostředí a vod). Znečišťující látky se mohou do vod podzemních dostávat z vod povrchových, 
znečištěných prostřednictvím odváděných vod z komunikace. Jak je již uvedeno výše u hodnocení stavby na 
povrchové vody, v úvahu je třeba brát možné zatížení recipientů ropnými látkami (otěry pneumatik, úniky olejů či 
pohonných hmot) a chloridy z posypových solí. 

Před vlastním zahájením výstavby byl podrobným HGP v zájmovém území (Podrobný geotechnický průzkum pro 
dálnici D8 stavba D 0805 – km 48,277 – 64,690, PÚDIS a. s., 1997) navržen hydrochemický monitoring. Konkrétně 
bylo doporučeno (v rámci hodnoceného úseku D8) monitorovat Bílinku (bez předpokladu ovlivnění, ale s možnými 
střety vodohospodářských zájmů), v km 61,600 bylo doporučeno sledovat objekt remízku a objekty v protilehlé 
chatové kolonii (ač zde nebyl vliv stavbou dálnice předpokládaný), v Radejčíně sledovat objekty strážního domku a 
hájovny v době realizace tunelu a v Řehlovicích sledovat studny a rovněž monitorovat kvalitu vod v blízkosti trasy 
dálnice, kde mohlo dojít k jejich ovlivnění a dále byl také doporučen hydrochemický monitoring v oblasti PHO II 
stupně. Hydrochemický monitoring v PHO II. stupně a Řehlovicích sledující kvalitu vody, byl navržen po dobu 6 
měsíců ve dvouměsíčních intervalech.  

Dle uvedených doporučení bylo dotčené území podrobeno opakovaně fyzikálně-chemickému a hydrochemickému 
monitoringu. Monitoring kvality podzemních vod (a rovněž i vod povrchových) podél hodnocené trasy stavby byl 
zahájen již v roce 1998. Monitoring probíhal jak na jímacích objektech podél trasy dálnice, tak i na dotčených 
povrchových vodotečích, tzn. do monitoringu byla zahrnuta místa s možným ovlivněním kvality stávajících zdrojů 
pitné i užitkové vody vlivem výstavby a provozu hodnoceného úseku D8. Problematicky se v dřívějších letech jevily 
(v rámci hodnoceného úseku D8) především výsledky z některých vrtů v Řehlovicích a Radejčíně (vrt HG 62, Sladký 
čp. 42, vrt Šort čp. 103), kde bylo zjištěno znečištění podzemních vod nepolárními extrahovatelnými látkami – 
NEL6 a rovněž byly v těchto vrtech zaznamenány vyšší koncentrace Cl-. Opakovanými měřeními bylo však zjištěno, 
že se jedná nejspíše o antropogenní zvýšení koncentrací (únik splaškových vod, špatně zabezpečený chov 
domácích zvířat atd.) a ne o přirozené pozaďové hodnoty. Z dostupných výsledků průzkumů (prováděných již 
v průběhu výstavby) vyplynulo, že nebyly zjištěny žádné výrazné změny kvality podzemních vod z vybraných 
studní ani vodotečí, tzn. nebyly zjištěny žádné změny kvality vod způsobené stavbou dálnice. Dále bylo 
konstatováno, že kvalita podzemních vod v hodnoceném úseku dálnice je nižší kvality, avšak poměrně stabilní a 
výrazně se nemění oproti dřívějším rokům. Výše uvedené odpovídá současnému nevyhovujícímu chemickému 
stavu podzemních vod dotčených vodních útvarů (viz tabulka níže).  

Vzhledem k formě odvodnění prostřednictvím nově navržené kanalizace, resp. navrženým bezpečnostním prvkům 
(nádrže s retenční a sedimentační funkcí, stavítka (šoupata) osazená do koncových revizních šachet atd.), které 
jsou již popsány (kap. 2.4.2. Odvodnění a kanalizace), je možné usuzovat, že k významnějšímu vnosu ropných látek 
do podzemních vod při provozu stavby nedochází. V zimním období jsou také vody odváděné z vozovky znečištěny 
chloridy z posypových solí. Nicméně díky předpokládaným koncentracím chloridů v recipientech vod odváděných 
z tělesa dálnice, které nepřekračují limitní hodnoty stanovené nařízením vlády č. 401/2015 Sb., a rovněž na 
základě výsledků soustavně prováděných průzkumů (Monitoring zátěže povrchových toků v okolí trasy s ohledem 
na zimní údržbu vozovky v zimě), je očekáváno, že nedochází k významnějšímu zasolení podzemních vod. 
 

Celkově lze tedy konstatovat, že výstavba a provoz posuzované stavby neovlivňuje chemický stav útvaru 
podzemní vody Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část (46120) ani VÚ Křída Dolního Labe po Děčín - 
levý břeh, jižní část (46110). 

                                                           

 
6
 Dřívější označení pro znečištění ropnými látkami, nyní nahrazeno uhlovodíky (C10 – C40). 
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| Tabulka 37: Vliv stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín na 
chemický stav dotčených útvarů podzemních vod 

Útvar podzemních vod Stav dle platného PDP* 
Předpokládaný stav po 
realizaci stavby 

Zhoršení oproti 
současnosti 

Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, 
jižní část (46110) 

nevyhovující  nevyhovující  ne 

Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, 
severní část (46120) 

nevyhovující nevyhovující ne 

* 
údaje dle PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro II. plánovací období (2015 – 2021) 

 

Vliv na CHOPAV 

Chráněná oblast akumulace vod (CHOPAV) se v blízkosti záměru nenachází (dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách v platném znění), k ovlivnění tedy nedojde. 

 

Vliv na PHO II. stupně - Sebuzín Církvice vrty, pískovna 

Stavba kříží cíp PHO v prostoru tunelu Radejčín. Podrobný geotechnický průzkum byl proveden v roce 1997. Na 
základě průzkumu byly vytipovány lokality, kde je riziko ztráty vodních zdrojů. Bylo počítáno s možným ohrožením 
vodního zdroje u hájovny Radejčín. Proto bylo počítáno se SO F370 vodní zdroj pro hájovnu v prostoru nádraží – 
km 59,3. 

Situace byla průběžně sledována od roku 1998 (režimní monitoring HPV). Režimní pozorování hladin podzemních 
vod v hydrologickém roce 2017 (11/2016 – 10/2017)  - Jäger (04/2017) potvrdilo, že z dlouhodobého hlediska 
stavba nezpůsobila negativní změny na zdrojích pitné vody v území.  

Vlivy na toto PHO byly vyhodnoceny v rámci vodních útvarů jako nevýznamné, a to jak z hlediska kvalitativního tak 
kvantitativního. 

 

SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Největší nebezpečí pro zájmové území z hlediska vodních útvarů představují možné úniky ropných látek do 
recipientů dešťových vod, avšak vzhledem k návrhu celkové koncepce odvodnění stavby, kdy jsou dešťové vody 
odváděny do recipientů prostřednictví nově navržené dešťové kanalizace s bezpečnostními prvky pro ochranu vod 
(podrobněji viz kap. B.III.2) a posléze svedeny přes nádrže s retenční a sedimentační funkcí do recipientů, je 
možné usuzovat, že k významnějšímu vnosu ropných látek do povrchových vod nebude při provozu stavby 
docházet. 
Proto byla hlavní pozornost věnována chloridům, které prakticky nelze z vody odváděné z vozovky dostupnými 
technologiemi odstranit. Pro posouzení možných vlivů souvisejících s vnosem chloridů do toků v dotčeném území 
byly spočítány předpokládané koncentrace chloridů v recipientech v období provozu stavby. Co se týče stávajících 
koncentrací chloridů, použity byly získané hodnoty, anebo bylo uvažováno s hodnotou 40 mg/l (zejména 
vzhledem k vysokému podílu orné půdy).  

Na základě provedené analýzy možných vlivů zájmové stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa 
dálnice a F – tunel Radejčín na stav vod a dotčených vodních útvarů je možné konstatovat, že realizace ani provoz 
posuzovaného úseku dálnice D8 nepředstavuje riziko zhoršení ekologického stavu/potenciálu ani chemického 
stavu dotčených útvarů povrchových vod, ani kvantitativního a chemického stavu dotčených útvarů podzemních 
vod a ani není překážkou pro zlepšení jejich stavu a dosažení dobrého stavu v budoucnu.  

Chráněná oblast akumulace vod (CHOPAV) se v prostoru trasy hodnoceného úseku D8 nenachází. Do 
posuzovaného území zasahuje pouze okraj ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (stavba jej kříží v prostoru 
tunelu Radejčín). Vlivy na PHO jsou vyhodnoceny v rámci vodních útvarů. 
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Hodnocená stavba D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín je v souladu 
s cíli Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky.  

 

REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Stanovisko EIA z roku 1996 obsahuje v bodě B12 tuto podmínku pro vlastní fázi provozu: 
„Při zásahu do koryta vodoteče provést úpravu s přírodním opevněním a vegetační úpravu.“ 
Tato podmínka byla u většiny křížených toků dodržena. Pro její 100 % splnění však navrhujeme realizovat tyto 
body: 
B12.1 Zrušit zatrubnění a vytvořit otevřené koryto levobřežního přítoku Záhořského potoka při křížení v km 

61,55 stavby (mimo zde hodnocený úsek). Prospělo by to udržení kontinuity toku se všemi ostatními 
pozitivy na biotu. 

B12.2 Dále doporučujeme úpravu vybetonovaného koryta Radejčínského potoka pod mostem A251, které 
v současném stavu není schopno plnit téměř žádné ekologické funkce. Betonové koryto potoka by mělo 
být nahrazeno kamennou dlažbou s ponecháním hlubších a širších spár. Obrubník pod mostem mezi 
asfaltovou cestou a korytem by měl být upraven tak, aby byl umožněn přístup migrujícím drobným 
živočichům do koryta. Stávající propustek na polní cestě by měl být nahrazen jiným typem propustku, 
který zachová mokrou i cestou migrační cestu. 

Ostatní podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně vod jsou splněny. Stanovení nových 
podmínek pro zmírnění vlivů na vody není nutné. 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že z hlediska vlivů na povrchové a podzemní 
vody je záměr přijatelný. 

 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 

D.I.5.1. Vliv na rozsah a způsob využívání půdy 

Vlivy během realizace 

Realizací stavby došlo k dočasnému i trvalému úbytku zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených 
k plnění funkce lesa (PUPFL).  

Rozsah záboru byl převzat ze záborového elaborátu – aktualizace březen 2014 (Pragoprojekt a.s.). V tomto období 
již probíhala výstavba záměru. V rámci aktualizace byly do záborového elaborátu (ZE) zapracovány všechny 
dodatky a změny z průběhu stavby. Dále byly aktualizovány údaje stavu katastru nemovitostí.  

Celkový zábor posuzovaného záměru byl 586 112 m2 (z toho trvalý zábor ve výši 41,78 ha a dočasný zábor ve výši 
16,8 ha).  

Jak již bylo uvedeno výše, hodnocená stavba se vyznačovala rozsáhlým záborem zemědělských pozemků (do ZPF  
zahrnujeme parcely orné půdy, trvalých travních porostů a sadů). ZPF je chráněn zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., v platném znění) – 47,9 ha (81,7 % z celkového záboru stavby). 
Z hlediska tříd ochrany ZPF byly zasaženy převážně průměrně a méně kvalitní zemědělské půdy 3. a 4. třídy 
ochrany.   

V rámci přípravy staveniště bylo na ploše trvalého záboru provedeno oddrnování a odhumusování existujících 
obhospodařovaných ploch (SO A814, F814). Sejmutá ornice byla v požadovaném množství deponována na 
plochách skládek na staveništi, přebytečná ornice byla odvážena dle dispozic referátů životního prostředí. V 
souladu s plněním části podmínek souhlasu MŽP ČR ze dne 31.5.2001 k odnětí půdy (č.j.OEK/1375/01) byla 
přebytečná ornice ze stavby rozvážena na žádost jednotlivých vlastníků na konkrétní pozemky v okolí stavby za 
účelem zlepšení půdních vlastností těchto pozemků. 
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Přestože v rámci stavby proběhl rozsáhlý zábor kvalitní zemědělské půdy, jednalo se o zásah přijatelný ve smyslu 
ustanovení § 9 odst. 5a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF (koridor záměru je součástí vymezených dopravních 
ploch ZÚR Ústeckého kraje). Přijatelnost zásahu dokládá také vydaný souhlas k odnětí pozemků ze ZPF pro stavbu 
D8, 0805 Lovosice - Řehlovice a plán rekultivace dočasně odňaté půdy (Souhlas Ministerstva životního prostředí, 
čj. OEK/1375/01 ze dne 31.5.2001). Vydaný souhlas byl podmíněn splněním 10 podmínek. Plnění stanovených 
podmínek bylo ze strany MŽP ČR kontrolováno v průběhu plnění (č.j. 798/660/08; 22268/ENV/08 ze dne 
27.5.2008 a č.j. 1825/660/08; 48351/ENV/08 ze dne 14.8.2008). 

Pozemků určených k plnění funkcí lesa (zákon o lesích č.289/1995 Sb., § 3 odst.1a) – PUPFL je poměrně málo (1,3 
ha, tj. 2,2 % z celkového záboru stavby), jednalo se však o kvalitní porosty především lužního charakteru (zejména 
luh Záhořského potoka, Uhelná strouha, Žimský potok).  

Dle členění lesních porostů na kategorie (viz kap. C.II.3) byly trvalým záborem dotčeny lesy hospodářské. 
V prostoru Uhelné strouhy na k.ú. Prackovice nad Labem pak lesy zvláštního určení (32e Lesy se zvýšenou funkcí 
půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou) – 
http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylhpovyst.html, citováno dne 2.5.2019. 

Únosnost zásahu do PUPFL je doložena vydáním souhlasného rozhodnutí o odnětí pozemků z plnění funkcí lesa 
pro stavbu D8 0805 Lovosice – Řehlovice (Krajský úřad Ústeckého kraje, č.j. 50152/2004 ZPZ ze dne 3.5.2007). 

Tabulka 38:  Rozsah záboru ZPF a PUPFL dle katastrálních území (m2) 

katastrální území 
ZPF  PUPFL 

trvalý zábor dočasný zábor  trvalý zábor dočasný zábor 

Prackovice nad Labem (část F) 13 120 13 956  5 856 0 

Dubice nad Labem (část F) 3 482 29 287  0 1 363 

Radejčín (části A+F) 82 144 49016  5475 0 

Žim (část A) 19 466 9250  0 0 

Habrovany u Řehlovic (část A) 24 376 68  187 0 

Řehlovice (část A) 143 239 28 175  0 0 

Stadice (část A) 52 857 8 129  16 0 

Oparno (SO A454) 0 1355  0 0 

Boreč u Lovosic (SO A454) 0 1281  0 0 

celkem 
338 684 140 517  11 534 1363 

479 201  12 897 

 

Dle druhu pozemku byla výstavbou nejvíce zasažena orná půda - ve výši 434 250 m2, tj. cca 74,1 % (z toho 303 
388 m2 je zábor trvalý). Důvodem je realizace stavby v nové stopě. Poměrně vysoký zábor ostatní plochy (89 002 
m2) je dán zejména napojením na navazující silniční síť v prostoru MÚK Řehlovice a s tím spojená přestavba 
stávajících komunikací (D8, 0806, sil. I/63). 

Kromě orné půdy, která převažovala, byly zasaženy také trvalé travní porosty (33 987 m2), lesní pozemky (11 534 
m2), vyskytující se především v místě křížení vodních toků a sady (1 399 m2). Spolu se zásahy do vodních toků 
(2 040 m2) se jedná o nejcennější pozemky z hlediska ochrany přírody (viz tabulka 39). Citlivost při plánování 
stavebních prací dokazuje fakt, že dočasné zábory se v těchto přírodně cenných druzích pozemků vyskytovaly 
v minimální míře nebo vůbec. 

Přehled záborů je uveden v Tabulkách 38 a 39. 
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Tabulka 39: Rozsah záboru stavby dle druhu pozemku (m2) 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/1798 162

Vlivy během provozu 

Dle potenciální erozní ohroženosti půd, prochází záměr územím klasifikovaném převážně jako půdy ohrožené 
vodní erozí. Z hlediska větrné eroze se jedná převážně o půdy bez ohrožení. Výjimkou je prostor MÚK Řehlovice, 
kde se nachází půdy silně ohrožené větrnou erozí. 

Realizace záměru bude mít v dlouhodobém časovém horizontu z hlediska eroze přijatelný až mírně pozitivní vliv, 
technické řešení v podobě vegetačních úprav a systém odvodnění jako protierozní opatření přispívá ke snížení 
půdního smyvu v krajině i odnosu ornice větrem. V přímé souvislosti se stavbou 0805, částí A+F nebo přímo její 
součástí, jsou rozsáhlé výsadby vegetačních pásů podél dálnice. Je však nutné dbát na pravidelnou péči po 
výsadbě, případně dosadbu zaschlých kusů. 

 

D.I.5.2. Znečištění půdy 

Výstavba a provoz komunikace je významným potenciálním zdrojem kontaminace půdy.  

V období výstavby jsou přímým zdrojem případné úkapy nebezpečných látek ze stavebních mechanizmů. Pokud 
jsou však dodržena všechna standardní bezpečnostní opatření, je možné riziko kontaminace půd během výstavby 
zcela minimalizovat. Během výstavby byla (dle zápisů ze stavebních deníků) dodržována bezpečnostní opatření na 
ochranu půd a není známo, že by došlo k nadměrné kontaminaci půdy v území. 

V období provozu dochází ke kontaminaci půd z několika možných zdrojů – emise výfukových plynů (NOx, 
polyaromatické uhlovodíky), opotřebení vozidel jako je abraze pneumatik, brzdových destiček včetně uvolňování 
drobných částí se samotného povrchu vozovky (zinek, měď, nikl a další rizikové prvky), unik kapalin při provozu 
nebo havárii (ropné látky), zimní údržba (chloridy, sodík). Úroveň kontaminace souvisí s intenzitou a plynulostí 
dopravy.  

Z výfukových plynů přecházejí do půdního prostředí především oxidy dusíku, oxid siřičitý, uhlovodíky a oxid 
uhelnatý. Nejvýznamnější je vliv oxidů dusíku, jejichž emise z vozidel přispěje k eutrofizaci půdy v okolí 
komunikace (do vzdálenosti několika desítek metrů). Z hlediska přírodě blízkých ekosystémů se jedná o nepříznivý 
proces. Větší přísun N z počátku zvyšuje biologickou produktivitu ekosystému a ovlivňuje druhové složení 
vegetace ve prospěch rostlin náročnějších na spotřebu N a snižuje jeho diverzitu (např. změna lučních 
společenstev, bylinného patra stromů). Pokud ekosystém dospěje do stádia, že všechen dusík není schopen 
spotřebovat (prostředí se saturováno), dochází k jeho odnosu (hl. ve formě dusičnanů). Na dusičnany se váží 
bazické kationty (Ca a hl. Mg), které se tak stávají v ekosystému nedostatkovými a dochází k jeho poškození - 
typické žloutnutí porostů. Kromě toho dusičnany mobilizují hliník, který se stává toxickým pro kořenové systémy. 
Kromě toho odplavování bazických kationtů samo o sobě okyseluje půdu. Kromě rychlého snižování kvality půd 
tak saturace dusíkem významně přispívá i k dalšímu okyselování půd a povrchových vod takto postižených oblastí. 

Podle současných poznatků je pro středoevropské lesy kritickou zátěží, po níž k saturaci systémů dochází, zhruba 
10 kg N ha-1  rok-1. Jedná se o hodnotu orientační, pro jednotlivé citlivé druhy je nižší. Průměrná hodnota celkové 
depozice dusíku v ČR činí zhruba 15 – 20 kg N. ha-1. rok -1 (Pavlů, 2018). 

U komunikací s vysokou intenzitou dopravy (více než 10 000 vozidel za den) dochází ke zvýšení obsahu těžkých 
kovů (hl. kadmia (Cd), chromu (Cr), niklu (Ni), zinku (Zn) a polyaromatických uhlovodíků) v půdě. Koncentrace 
těžkých kovů v půdě rychle klesá se zvětšující se vzdáleností od komunikace. Pozaďovou hodnotu může 
koncentrace dosáhnout ve vzdálenosti 50 – 100 m od komunikace. Největší koncentrace však jsou zjišťovány u 
okraje vozovky a v povrchových vrstvách půdy (do 5 cm) (Fan Z. et al.(2012)).  

Samostatně stojící složkou, významně se podílející na kontaminaci půdy je zimní údržba komunikací posypovými 
solemi. Největší podíl v těchto směsích tvoří chlorid sodný. Jeho zvýšená koncentrace se projeví posunem pH 
půdy do zásadité oblasti, neboť Na+ jsou sorbovány na půdní částice a v suspenzi dochází k hydrolýze. Naopak Cl- 
vzniká sorpce v daleko menší míře, takže dochází k daleko snadnější difúzi do okolí a k migraci se zasakující 
dešťovou vodou. Obsah Na+ má vliv také na migraci těžkých kovů, která se zvýšením pH dále snižuje. Pokles 
koncentrací v závislosti na vzdálenosti od krajnice není tak strmý jako u těžkých kovů.  
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Dalším rizikem je kontaminace půd provozními kapalinami aut nebo převáženými nebezpečnými látkami během 
havárií. Pokud jsou však dodržena všechna standardní bezpečnostní opatření, je možné riziko kontaminace půd 
vlivem havárií zcela minimalizovat (funkční odvodnění, systém SOS).  

Po zahájení provozu v prostoru hodnocené stavby (od prosince 2016) dochází k výše uvedeným jevům. Negativní 
vliv je umocněn také tím, že dálnice je umístěna do přírodně hodnotného území CHKO, které zatím negativními 
vlivy tohoto typu příliš zatíženo nebylo. Je však nutné poznamenat, že díky převedení části dopravy do nové trasy 
dálnice D8 došlo ke snížení zátěže tohoto typu podél stávajících silnic I/8 (Velemín, Bořislav, Žalany) a I/30 v úseku 
Lovosice – Ústí nad Labem.  

V rámci trasy posuzované stavby jsou negativní vlivy na zatížení půd mírněny funkčním odvodem srážkových vod 
z komunikace a jejich předčištěním (viz kap. D.I.4.), realizovanými vegetačními pásy kolem vozovky nebo 
umístěním komunikace v terénním zářezu. Bude tak snížen rozptyl škodlivých látek do prostředí a půdy. 

 
 

SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA PŮDU 

Celkový zábor posuzovaného záměru byl 586 112 m2 (z toho trvalý zábor ve výši 41,78 ha a dočasný zábor ve výši 
16,8 ha). Největší část záboru tvoří orná půda - ve výši 434 250 m2, tj. cca 74,1 %, a to převážně na půdách ve III. a 
IV. třídě ochrany. Rozsáhlý zábor nastal také v případě trvalých travních porostů (6,4 % z celkového záboru). 
Pozemky určené k plnění funkci lesa byly záměrem dotčeny v minimální míře (cca 2,2 % z celkového záboru). 
V malé míře budou dotčeny i další přírodně cenné druhy půd (sady, zahrady, vodní plochy). 

Postup vynětí ze ZPF (včetně nakládání se skrytou ornicí) probíhal v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., 
v platném znění.  

Během provozu úseku dochází ke kontaminaci půdy. Míru znečištění a velikost znečišťované plochy je však do 
značné míry možno zmírnit funkčním odvedením dešťových vod z prostoru dálnice a jejich předčištěním, 
vegetačními pásy kolem vozovky nebo umístěním komunikace v terénním zářezu. Všechny tyto faktory jsou na 
hodnocené stavbě již v současnosti aplikovány. 

Po zprovoznění hodnoceného úseku také došlo ke snížení znečišťování půd podél stávající silniční sítě (hlavně 
silnice I/8, I/30).  

 

REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Stanovisko EIA z roku 1996 obsahuje v bodě C3 tuto podmínku pro vlastní fázi provozu: 
„Zajistit udržování nové vysázené zeleně a v případě úhynu zajistit její náhradu.“ 
Tato podmínka je dodržována pouze částečně. Některé výsadby realizované v rámci vegetačních úprav se i přes 
průběžnou péči neuchytily.  
Z důvodu relativně velkého úhynu sazenic navrhujeme pokračovat v plnění této podmínky následovně:  
C3.1  Je nutné pravidelně kontrolovat realizované vegetační výsadby podél stavby a zajistit jim dostatečnou péči 

po dobu nejméně 3 vegetačních sezón (zálivka, ochrana proti okusu). V případě úhynu je nutná náhradní 
dosadba. Toto opatření je uvedeno již v rozhodnutí MŽP ČR (č.j. 100410/00-OOP/4666/00) ze dne 
13.7.2000 jako podmínka č. 19, je však nutné jej důsledně plnit. 

Ostatní podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně půd jsou splněny. Stanovení nových 
podmínek pro zmírnění vlivů na půdy není nutné. 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že z hlediska vlivů na půdu je stavba 
akceptovatelná. 
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

D.I.6.1. Vlivy na horninové prostředí  

Vliv během realizace 

Celková bilance zemních prací v rámci stavby byla pozitivní (přebytek zeminy v množství cca 233 865 m3). 
Důvodem bylo velké množství výkopových prací, a to zejména při hloubení tunelu Radejčín a v místě hlubokých 
zářezů (pražský portál tunelu Radejčín, zářez v km 63,0 – 63,7).   

Vhodná zemina byla využita při realizaci násypových těles komunikace. Nevhodná zemina (cca 109 198 m3) byla 
odvezena na skládku. Byly používány skládky v obvodu města Chabařovice (Milada) a v bývalém lomu Prackovice 
(pozemky společnosti PEPA CZ). Pro odvoz byly využity jednak komunikace stávající dopravní sítě, jednak 
staveništní komunikace. Využitá dopravní infrastruktura je uvedena v kapitole B.II.6.1. Obecně byly plněny 
požadavky a návrhy uvedené v ZOV (stupeň DSP). 

Ornice ze skrývky, která nebyla použita při vegetačních úpravách stavby, byla odvážena dle dispozic referátů 
životního prostředí. V souladu s plněním části podmínek souhlasu MŽP ČR ze dne 31.5.2001 k odnětí půdy (č.j. 
OEK/1375/01) byla přebytečná ornice ze stavby rozvážena na žádost jednotlivých vlastníků na konkrétní pozemky 
v okolí stavby za účelem zlepšení půdních vlastností těchto pozemků. 

V době zpracování dokumentace EIA ještě probíhalo dokončování vegetačních úprav a s tím spojená likvidace 
skládek zeminy v blízkosti Záhořského potoka (AP22). Zemina byla použita např. k rekultivaci plochy staveniště 
AP26 (MÚK Řehlovice).  

 

V hodnoceném území se nachází několik svahových nestabilit (viz kap. C.II.4.2). Jedná se o západní a jihozápadní 
svah Volské hory (List 02-32-20, kód svah. nestability 12; List 02-32-20, kód svah. nestability 14), oblast pražského 
portálu Radejčínského tunelu (List 02-41-21, kódy svah. nestabilit 1, 2, 15, 16a) a východní svah vrchu Kubačka 
k Labi (List 02-41-21, kód svah. nestability 3a). 

Tato situace byla známa již před zahájením výstavby. V rámci projektové přípravy stavby byla této problematice 
věnována zvýšená pozornost. Provedeno bylo Expertní posouzení svahových deformací (prof. ing. J. Pašek, DrSc, 
1996) a Podrobný geotechnický průzkum (PÚDIS a.s., 1997), který byl doplňován a zpodrobňován v letech 1998, 
2001, 2004 a 2005. Součástí byl také hydrogeologický průzkum (Hydrogeo, 1997). 

Výskyt svahových deformací znamenal větší náročnost technologických postupů při výstavbě mostních objektů, 
zárubních zdí a Radejčínského tunelu. V případě jižního portálu Radejčínského tunelu bylo nutné čelo portálu 
nadstandardně zpevnit betonem. Na betonové lože byla navezena zemina a prostor byl zatravněn (viz následující 
obrázek). 

 

 

Během provozu nejsou očekávány žádné další zásahy ani ovlivnění horninového prostředí. Vzhledem k náchylnosti 
území k sesuvům je však nutné realizovat i nadále monitoring pohybu půd v kritických místech stavby. 

Všechny nestability jsou v současnosti uklidněné (stabilizované). Na kritických úsecích okolních úseků stavby 0805 
(např. Prackovická estakáda, část pod lomem Dobkovičky) probíhá v současnosti kontinuální monitoring stability 
svahů. 
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| Obrázek 56: Pražský (jižní) portál Radejčínského tunelu hloubený v prostoru svahové nestability nad Uhelnou 
strouhou   

 
 

 

D.I.6.2 Vlivy na přírodní zdroje 

V dotčeném území ani jeho nejbližším okolí se nenachází žádný dobývací prostor, chráněné ložiskové území, 
ložisko a prognózní zdroj ani žádné průzkumné území. Situace byla stejná i během realizace stavby. 

V předcházejícím úseku stavby, na vrchu Kubačka, se v současné době nachází kamenolom společnosti Kámen 
Zbraslav a.s., který těží stavební kámen. Hodnocená stavba však nemá (díky své poloze a charakteru těžené 
suroviny) negativní vliv na chráněné ložiskové území ani s ním spojené dobývací území. 

Vlivy na podzemní vody jsou hodnoceny v kapitole D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody. 

 

 

SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA PŘÍRODNÍ ZDROJE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Provoz na hodnocené stavbě nevyvolává žádné požadavky ani nezpůsobuje významné negativní vlivy na 
horninové prostředí. Realizace stavby si vyžádala přesuny hornin a půd vyčíslené v celkové bilanci zemních prací. 
Během jara 2019 došlo k likvidaci posledních 2 skládek zemin v blízkosti Záhořského potoka. 

Během realizace hodnocené stavby ani během jejího provozování, které trvá od prosince roku 2016, nedošlo 
k významným zásahům do přírodních zdrojů. Blízký lom na stavební kámen Dobkovičky nebyl tímto úsekem 
ovlivněn. 
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REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Nejsou navrhována žádná doplnění. 

Podmínky stanoviska EIA z roku 1996, vztahující se k ochraně horninového prostředí, jsou splněny. Stanovení 
nových nebo upřesňujících podmínek pro zmírnění vlivů není nutné. 

Předpokladem je pokračování v monitoringu nestabilních svahů v okolí dálnice dle potřeby. 

 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že z hlediska vlivů na přírodní zdroje a 
horninové prostředí je stavba přijatelná. 

 

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (flóra, fauna, 
ekosystémy) 

D.I.7.1 Vlivy na ekosystémy 

Všeobecně výstavbu i provoz posuzovaného záměru můžeme z hlediska stability okolních ekosystémů považovat 
za stresový faktor (civilizační stresor) s krátkodobým i dlouhodobým trváním. 

Výstavbu tělesa komunikace lze označit jako relativně krátkodobé trvání stresoru. V době výstavby záměru dojde 
k narušení rostlinných společenstev i migračních možností živočichů, a tím může potencionálně dojít i k narušení 
stability některých ekosystémů. Výrazně se může projevit také vyrušování organizmů stavebním hlukem. 

Samotný provoz na dálnici D8 lze označit jako dlouhodobé trvání stresoru. Rozsah, intenzita a tím i význam 
kontaminace je ovlivňován mnoha faktory (především je to vzdálenost od komunikace, hustota, rychlost a skladba 
dopravy, vlastnosti jednotlivých složek životního prostředí apod.). Je však potřeba mít na paměti, že zprovozněním 
hodnoceného úseku dálnice D8 byla značná intenzita dopravy odvedena z jiných komunikací v oblasti (silnice I/8 a 
I/30), čímž byl významně snížen rozsah stresoru podél těchto komunikací.  

Hodnocený úsek dálnice D8 byl postaven převážně na zemědělské půdě bez vyšší biologické hodnoty. Zasáhl však 
také do hodnotných ekosystémů vodních toků, niv a do lesních celků. Okrajově se dotkl též poměrně hodnotných 
travobylinných společenstev a křovin. Zásahy do zmíněných ekosystémů však byly vhodnými opatřeními 
minimalizovány (citlivé zásahy do vodních toků, minimalizace rozsahu kácených dřevin). Ekosystémová stabilita 
některých segmentů místních ekosystémů byla částečně narušena (nejvýrazněji v křížení Záhořského a Žimského 
potoka). Vzhledem k dostatečnému zastoupení ekosystémů stejné nebo vyšší kvality v blízkém i širším okolí 
záměru však není tento zásah silný a s postupem času bude docházet k navracení stability i do těchto segmentů. 

Vlivy záměru na ekosystémy v dotčeném území lze tedy považovat za únosné. 

 

D.I.7.2 Vlivy na flóru, faunu (obecné) 

Vlivy výstavby i provozu silnice na biotickou složku životního prostředí můžeme označit jako synergistické 
působení souboru civilizačních stresových faktorů s různou dobou trvání, intenzitou a s různými následky 
(v prostoru i čase). Obecně lze konstatovat tyto vlivy na flóru a faunu a jejich stanoviště.  

1. Během výstavby především dochází 

– při zemních pracích k obnažení zeminy a nástupu ruderálních nebo invazivních druhů 

– k narušení, likvidaci nebo přerušení liniových i plošných přírodě blízkých biocenóz 

– ke znečištění toků plaveninami s vlivem na vodní flóru a faunu 

– ke kontaminaci složek životního prostředí cizorodými látkami, hrozí i nebezpečí úniku ropných látek 
z těžké mechanizace 

– ke zvýšení hladiny hluku se stresovým vlivem na faunu 
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2. Během provozu převážně dochází 

– ke kontaminaci složek životního prostředí emisemi polutantů vznikajících při spalování pohonných hmot 
(těžké kovy, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, semivolatilní perzistentní organické polutanty apod.), 

– k lokálním kontaminacím širokým spektrem organických a anorganických polutantů prostřednictvím 
oděru a obrušování pneumatik, brzdových destiček i samotné vozovky (nátěrové hmoty používané na 
vozovkách i v jejich blízkosti), posypovými materiály při zimním udržování vozovky, autohaváriemi apod. 

– ke zvýšení hladiny hluku 

3. V důsledku výše uvedeného pak dochází nebo může dojít 

– k přímé likvidaci různě ekologicky cenných biotopů 

– k vytvoření ekologické bariéry tělesem silnice, která omezuje nebo dokonce znemožňuje migrace 
organismů 

– k přímé likvidaci živočichů na tělese vozovky 

– zvýšenou hladinou hluku k omezení funkcí blízkých refugií živočichů 

– ke změnám ekologických podmínek okolního prostředí a tím i ke změnám druhového složení biocenóz 

– k ohrožení významných krajinných segmentů (ohrožení především jejich funkcí – např. půdoochranných, 
mikroklimatických, homeostatických apod.) tvořících kostru ekologické stability krajiny 

Do následujících kapitol byly převzaty závěry a vyhodnocení vlivů z Hodnocení dle §67 ZOPK, které je součástí 
Dokumentace EIA jako Expertní příloha 4. 

 

VLIVY NA FLÓRU (KONKRÉTNÍ)  

Rostlinná společenstva byla negativně ovlivněna zejména během výstavby záměru. Při přípravě území proběhlo 
rozsáhlé kácení dřevinných porostů a skrývky zeminy v trase záměru. Rostlinná společenstva v trase záměru, 
včetně míst dočasného záboru, tedy byla ve většině případů zcela zlikvidována (výjimkou je tunel Radejčín, kde 
většina společenstev zůstala zachována v prostoru nad tunelem). Tento zásah však nezpůsobil významný negativní 
vliv na místní populace rostlin, jelikož v trase záměru se nenacházela unikátní rostlinná společenstva a rostlinné 
druhy, jejichž porosty v trase byly zlikvidovány, se vyskytují v blízkém i širším okolí záměru. Záměr byl navíc z větší 
části vybudován na orné půdě. 

Dalším negativním vlivem je ruderalizace části území, spojená se šířením oportunistických a invazních druhů 
rostlin, která může pokračovat i během provozu záměru. Nepůvodní invazní druh rukevník  východní byl zjištěn na 
lokalitách 2, 3, 4, a 5, přičemž hojně se vyskytuje zejména nad Radejčínským tunelem. Další invazní druh – zlatobýl 
kanadský – byl zjištěn pouze v ruderálním porostu u retenční nádrže u Žimského potoka. Rozšíření těchto dvou 
druhů v dotčeném území nepochybně bylo způsobeno (nebo přinejmenším akcelerováno) výstavbou dálnice. 
Celkově lze ale říci, že míra šíření invazních rostlin v dotčeném území je nízká (a to plošně i druhově – chybí zde 
např. častý topinambur, křídlatky nebo netýkavka žláznatá). Míra ruderalizace (zarůstání oportunistickými 
ruderálními druhy, např. kopřivami a třtinou křovištní) byla výstavbou dálnice pravděpodobně též akcelerována; 
trend ruderalizace však v současné době prostupuje celou krajinou z více příčin. Šíření ruderálních plevelů i 
invazních rostlin je potlačováno údržbou ploch na dálničním tělese a v jeho blízkosti. Tento vliv lze tedy hodnotit 
jako zanedbatelný a únosný. 

Vlivy na druhy rostlin, zařazených do červeného seznamu ČR, které byly nalezeny při průzkumu v roce 2019 
(černýš rolní, hlaváček letní, kakost krvavý, krtičník křídlatý, mák polní, pochybek prodloužený) lze hodnotit jako 
zanedbatelné až nulové, v případě konkurenčně slabých druhů vázaných na narušovaná stanoviště (hlaváček letní, 
mák polní, pochybek prodloužený) dokonce jako mírně pozitivní. 

Vliv výstavby záměru na zvláště chráněný jeřáb český, medovník meduňkolistý a lilii zlatohlavou lze hodnotit 
jako nevýznamný. Vliv výstavby záměru na zvláště chráněnou sněženku podsněžník a třemdavu bílou nenastal, 
jejich biotop v těsné blízkosti trasy nebyl dotčen. Vliv provozu na zmíněné ZCHD rostlin je nevýznamný.  

Celkový vliv realizace a provozu na rostliny, jejich populace a společenstva lze hodnotit jako nevýznamný. 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/1798 168

VLIVY NA FAUNU (KONKRÉTNÍ) 

Během výstavby záměru došlo k negativnímu ovlivnění nejrůznějších skupin živočichů v trase prostřednictvím 
zásahu do biotopů (jejich přeměna, případně destrukce), různě rozsáhlému rušení a nepochybně též zraňování a 
usmrcování (zejména některých bezobratlých živočichů). Z hlediska populací druhů má největší význam destrukce 
jejich biotopů. Výstavbou záměru nebylo zasaženo žádné unikátní společenstvo s mimořádným výskytem 
živočišných druhů a zasažené biotopy se hojně nacházejí v blízkém i širokém okolí záměru. Zásah do cenných 
biotopů typu polopřirozených lesů a niv vodních toků byl plošně malý a relativně šetrně provedený. 

Stavební práce též vytvořily biotopy nové, čímž došlo k podpoření některých živočišných druhů (zejména druhy 
bezobratlých vázané na otevřené hlinité plochy bez vegetace, na ruderální vegetaci apod.) – ale takovéto druhy 
jsou oproti první skupině ve výrazné menšině. 

Během provozu záměru lze uvažovat tyto hlavní negativní vlivy: snížení migrační prostupnosti území, rizika srážek 
s projíždějícími vozidly a rušení hlukem a světlem z dálniční dopravy. Snížení migrační prostupnosti liniovou 
stavbou typu dálnice je nepochybné. V případě hodnoceného úseku D8 však zůstaly dobře průchodné hlavní 
migrační koridory v prostoru vrchu Debus a tunelu Radejčín a podél křížených vodních toků. Riziko srážek 
s dopravou bylo minimalizováno prostřednictvím oplocení celé trasy a instalací zábran proti drobným živočichům 
na odborně vybraných místech (na některých místech je však oplocení poškozené nebo je instalované nevhodným 
způsobem – potřeba nápravy). Negativní vliv rušení, který se týká zejména savců a ptáků, bude pravděpodobně 
v čase postupně klesat, jelikož populace těchto vyšších obratlovců si zpravidla dokáží na dlouhodobě trvající rušivé 
vlivy zvyknout. 

 

Vlivy na bezobratlé 

Údaje z předchozích průzkumů a z biomonitoringu prováděného ekodozorem umožňují srovnání stavu 
entomofauny před výstavbou, během výstavby a po uvedení do provozu. Vzhledem k různým použitým metodám 
a různě zastoupeným skupinám hmyzu se jako nejspolehlivější jeví porovnání fauny střevlíkovitých brouků, kteří 
jsou významnou bioindikační skupinou a kteří byli v území intenzivně průzkumováni na přelomu 80. a 90. let a 
poté během činnosti ekodozoru v letech 2008–2018. Z údajů o výskytu těchto brouků i z osobního sdělení 
ekodozoru (Majer a Vysoký) vyplývá, že druhové zastoupení v bezprostředním okolí dálnice se během výstavby 
ani provozu nijak významně nezměnilo. V druhovém přehledu v dokumentaci EIA je sice uvedeno více druhů, jsou 
zde však údaje ze širšího území. Podobně vychází porovnání výskytu mravenců, které zůstalo v letech 2008–2018 
velmi podobné. Populace zvláště chráněných mravenců rodu Formica nejsou výstavbou ani provozem nijak 
významně dotčeny, stejně tak lze hodnotit vliv na čmeláky rodu Bombus. Během výstavby byly dokonce nalezeny 
některé nové druhy brouků (zlatohlávek tmavý, chrobák vrubounovitý), pozoruhodný je nález kriticky ohrožené 
mandelinky hlaváčkové při aktuálním průzkumu v roce 2019. 

Vliv na společenstva motýlů lze hodnotit jako mírně negativní. Nové nálezy některých vzácnějších motýlů 
v aktuálním průzkumu (modrásek černolemý, okáč rosičkový, okáč strdivkový, otakárek fenyklový) jsou patrně 
způsobeny absencí terénního průzkumu motýlů před výstavbou a během ní. 

Vlivy na další ZCHD hmyzu – chrobák vrubounovitý, krajník hnědý, prskavec menší, p. větší a zlatohlávek tmavý – 
jsou zanedbatelné až nulové. 

Vliv záměru na bezobratlé lze celkově shrnout jako nulové až mírně negativní. 

 

Vlivy na faunu vodních toků 

Vodní toky, křížené záměrem, jsou velmi malé a zjevně mají tendenci více či méně často vysychat. Daný typ toků 
je v posledních letech silně postižen nedostatkem vody v důsledku probíhajících klimatických změn, zejména 
vlivem nedostatku srážek a extrémních teplot v teplé části roku. Z morfologického hlediska je většina přítomných 
toků v původním přirozeném stavu. V místech křížení s dálnicí D8 však došlo k úpravám koryt toků v podobě 
směrového usměrnění, zkapacitnění a opevnění břehů, lokálně i dna. Členitost koryt zde byla potlačena a v 
důsledku odstranění břehových porostů dochází k zarůstání koryt vlhkomilnou vegetací. Tyto zásahy však byly 
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provedeny ve většině případů citlivě a vzhledem k charakteru toků, v kterých se nevyskytují ryby ani velcí vodní 
bezobratlí (raci, mlži) jsou provedené zásahy zanedbatelné. Výjimkou je Radečínský potok, který byl necitlivě 
upraven vybetonováním koryta již mnoho let před výstavbou hodnoceného úseku dálnice. 

Určitým negativním vlivem může být znečištění recipientních toků odpadními vodami z dálnice, které v zimním 
období obsahují chloridy z posypových solí. Jedná se pouze o Žimský a Radejčínský potok, do kterých jsou vody 
z dálnice vypouštěny. Odpadní vody protékají usazovacími a poté retenčními nádržemi, díky čemuž jsou zadrženy 
hrubé nečistoty a voda se má možnost naředit. V odvodňovacím systému jsou též zahrnuta opatření proti 
kontaminaci recipientu při havárii. Tento vliv na Žimský a Radejčínský potok je tedy negativní, ale únosný. 

Vliv záměru na faunu vodních toků lze celkově shrnout jako mírně negativní, avšak únosný. 

 

Vlivy na obojživelníky a plazy 

Výstavbou dálnice došlo k plošně nevýznamnému zásahu do potravních biotopů. Částečně byla omezena migrační 
prostupnost území, hlavní potenciální tahové cesty podél vodních toků nebo nad Radejčínským tunelem jsou 
nicméně dobře prostupné. Riziko kolizí s vozidly je, díky dobré migrační prostupnosti dálnice a díky instalaci 
trvalých bariér zabraňujících vstupu na vozovku, velmi nízké. Při skrývkách zeminy a stavebních pracích mohlo 
docházet k občasnému usmrcení jedinců, tento negativní vliv byl však efektivně zmírněn záchrannými transfery a 
vzhledem k velikosti populací je zanedbatelný. Ovlivnění hlukem, emisemi, znečištěním vod nebo světelným 
znečištěním z dopravy lze vyloučit. 

Vliv záměru na obojživelníky a plazy lze celkově shrnout jako nevýznamné až nulové. 

 

Vlivy na ptáky 

Vlivy výstavby záměru na volně žijící ptáky zahrnují zejména zásah do potravního a v některých případech i do 
hnízdního biotopu. Tento negativní vliv je však plošně nevýznamný a pro ptačí populace únosný. 

Vlivy provozu záměru na volně žijící ptáky je charakterizován zejména rušením (hluk, světlo) a rizikem srážek 
s vozidly. Dle ornitologického průzkumu je dálnice zasazena do okolní krajiny takovým způsobem, že riziko srážek 
není vysoké a ke srážkám bude docházet zřejmě ojediněle. K rušení je velká část populací ptáků přizpůsobivá. 
Negativní vlivy provozu dálnice jsou tedy pro ptačí populace únosné. 

Dle údajů dostupných z předchozích průzkumů a dle výsledků aktuálního ornitologického průzkumu proběhlo 
srovnání stavu ptačích společenstev v dotčeném území během času. Z období před zahájením stavby (do konce 
roku 2008) bylo v území zdokumentováno 46 ptačích druhů, z toho 9 zvláště chráněných. Z období výstavby 
(2009–2016) bylo průzkumy zjištěno 55 ptačích druhů, z toho 11 zvláště chráněných. Je zřejmé, že druhové 
spektrum ptáků zrcadlí zásahy do lokalit během výstavby. Nápadné je zejména částečné vymizení lesních druhů 
ptáků nebo druhů vázaných na lesy a křoviny svým hnízdním biotopem z blízkosti stavby (důsledek likvidace 
lesních porostů v místě křížení vodních toků) - např. jestřáb lesní nebo slavík obecný. Pro některé druhy se během 
výstavby naopak vytvořily nové potravní biotopy (zejména rozrušením půdního pokryvu). Nově se v území objevil 
např. čáp bílý a černý nebo kavka obecná, dále také havran polní, drozd kvíčala, volavka popelavá nebo racek 
chechtavý. Také nastalo posílení populací ptáků vázaných na ruderální plochy a vysoké bylinné patro (např. 
bramborníček černohlavý a rákosník zpěvný). 

Vliv záměru na volně žijící ptáky, včetně ZCHD, lze celkově shrnout jako mírně negativní, avšak únosný. 

 

Vlivy na letouny (netopýry a vrápence) 

Negativním vlivem během výstavby bylo zejména kácení stromů, ve kterých se teoreticky mohly nacházet letní 
nebo zimní úkryty netopýrů. Toto riziko je však poměrně malé a vzhledem k rozsahu kácení oproti celkové 
zalesněné ploše v oblasti je tento zásah zanedbatelný. Stejně tak je zanedbatelný zásah do potravního biotopu a 
rušení stavebními pracemi (stavební práce v noci zpravidla neprobíhají). 

Zprovozněná dálnice přináší negativní vliv v podobně omezení migrační prostupnosti území, jak při dálkových 
mezisezónních migracích, tak při každodenních přeletech za potravou. Terénní sběr dat potvrdil významnost čtyř 
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mostů pro prostupnost hodnoceného úseku D8. Přestože je dálniční těleso prakticky neprostupné mezi lokalitami 
Záhořským a Radejčínským potokem, což omezuje zejména pohyb letounů v průběhu vegetační sezóny, je 
hodnocený úsek pro letouny prostupný mezisezónně, tedy pro přelety mezi zimními a letními stanovišti. Tyto 
koridory musí být zachovány a je možno je v rámci kompenzačních opatření dále vylepšit dosadbou liniové 
vegetace nebo instalací naváděcí konstrukce. 

Souvisejícím negativním vlivem je riziko střetů netopýrů s vozidly. Toto riziko se však v hodnoceném úseku jeví 
jako nízké – dle výsledků akustického monitoringu většina druhů na vhodných místech dálnici podletovala, vysoko 
létající druhy jako netopýr rezavý ji v bezpečné výšce přeletují. U netopýra hvízdavého nebo večerního se střední 
hladinou letu bylo zaznamenáno nejčastěji podletování dálnice (včetně lokalit s nižším prostorem pod mosty), na 
místech bez vhodného podchodu naopak přelety nad dálnicí v bezpečné výšce. 

Vliv záměru na letouny lze celkově shrnout jako mírně negativní, avšak únosný. 

 

Vlivy na ostatní savce 

Kromě plošně nevýznamného záboru biotopů při výstavbě se savců dotýkají zejména vlivy provozu v podobě 
snížení migrační prostupnosti území, rizika srážek s projíždějícími vozidly a rušení hlukem a světlem z dálniční 
dopravy. Snížení migrační prostupnosti liniovou stavbou typu dálnice je nepochybné. V případě hodnoceného 
úseku D8 však zůstaly dobře průchodné hlavní migrační koridory v prostoru vrchu Debus a tunelu Radejčín a podél 
křížených vodních toků. Riziko srážek s dopravou bylo minimalizováno prostřednictvím oplocení celé trasy a 
instalace zábran proti drobných živočichům na odborně vybraných místech (na některých místech je však oplocení 
poškozené nebo je instalované nevhodným způsobem – potřeba nápravy). Negativní vliv rušení, bude 
pravděpodobně v čase postupně klesat, jelikož populace většiny savců si dokáží na dlouhodobě trvající rušivé vlivy 
částečně zvyknout. 

Vliv záměru na savce lze celkově shrnout jako nevýznamný. 

 

D.I.7.3 Vlivy na migrační potenciál území 

Posuzovaný záměr se nachází na migračně významném území, kde se trvale vyskytují živočichové všech kategorií. 
Následně je uvedeno zhodnocení vlivů stavby na migraci v rámci zjištěných jednotlivých kategorií, migračních 
profilů a návrh ochranných opatření.  

A – velcí savci: Dálnice je pro živočichy této kategorie velmi dobře prostupná – v místě křížení s DMK se nacházejí 
zde tři migrační objekty s výborným technickým migračním potenciálem. Doplňkově se na hodnoceném úseku 
nacházejí další dva objekty, které jsou pro ně dostatečně průchodné. I v případě budoucího šíření velkých savců 
proto nelze očekávat významné negativní vlivy na tuto kategorii. 

B – ostatní kopytníci: Na základě výsledků terénních průzkumů je zřejmě, že se již místní populace dobře 
adaptovaly na nový stav krajiny po uvedení dálnice do provozu. Na hodnoceném úseku se nachází celkem 6 
migračních objektů, které jsou pravidelně využívány touto kategorií živočichů. Průměrný rozestup těchto 
migračních objektů je cca 1,6 km, což je dostatečné pro zachování stabilnějších migračních tras i umožnění 
volného pohybu jednotlivců krajinou.  

C – Savci střední velikosti: Také u této kategorie bylo zjištěno, že se již místní populace dobře adaptovaly na nový 
stav krajiny po uvedení dálnice do provozu. Všech 12 migračních objektů je dostatečně funkčních pro umožnění 
migrací této kategorie.   

D – Obojživelníci, plazi a drobní savci: V místě křížení dálnice s předpokládanými tahovými cestami obojživelníků 
se nacházejí mosty, které dostatečně neumožňují jejich migrace. Především z důvodu nevhodného povrchu v 
podmostí. Proto byla navržena opatření pro zlepšení migračních možností těchto živočichů. Na posuzovaném 
úseku dálnice D8 jsou umístěny trvalé stěny pro usměrnění pohybu obojživelníků a dalších drobných živočichů. Na 
několika místech byly zjištěny nedostatky (absence kosení a nedostatečné přesypání), které snižují jejich 
funkčnost. Proto byly navržena opatření pro odstranění těchto nedostatků (viz kap. D.IV). 
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E – Ryby a ostatní vodní živočichové: Posuzovaný úsek nekříží žádnou významnou migrační trasu této kategorie. V 
dotčeném území se nacházejí pouze drobné vodní toky bez většího významu pro tuto kategorii. Vliv dálnice na 
tuto kategorii lze proto považovat za nevýznamný. 

F – Ptáci a netopýři: Na dotčených letových koridorech nebylo identifikováno riziko jejich přerušení nebo zvýšená 
mortalita přeletujících jedinců. Pro zlepšení spojitosti jednoho letového koridoru bylo navrženo doplnění naváděcí 
konstrukce mezi tubosider a okolní vegetaci (viz kap. D.IV). 

G – Společenstva rostlin, bezobratlých živočichů a drobných obratlovců: V místě křížení dálnice s dotčenými 
biotopy se nacházejí mosty, které dostatečně nezachovávají spojitost biotopu.  Pro zlepšení tohoto nepříznivého 
stavu byla navržena opatření spočívající v optimalizaci podmostí mostů přes vodní toky podobná jako u kategorie 
D (viz kap. D.IV). 

Při realizaci navržených upřesňujících opatření bude zajištěna dostatečná migrační prostupnost dálnice pro 
všechny zjištěné kategorie živočichů. 

 

SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST 

Ačkoliv je stavba umístěna v přírodovědně cenném území CHKO České středohoří, byla její trasa vybrána tak, aby 
se vyhýbala ekologicky nejcennějším územím, případně byla technicky navržena tak, aby je překonala co 
nejšetrnějším způsobem (tunel Radejčín, mostní objekty). Z hlediska populací druhů má největší význam 
destrukce jejich biotopů. Výstavbou záměru však nebylo zasaženo žádné unikátní společenstvo s mimořádným 
výskytem živočišných druhů a zasažené biotopy se hojně nacházejí v blízkém i širokém okolí záměru. 

Vlivy realizace a provozu stavby na ekosystémy a jednotlivé skupiny živočichů byly proto vyhodnoceny pouze jako 
mírně negativní. Významně negativní vliv nebyl identifikován u žádného zvláště chráněného druhu. 

Migrační prostupnost území zůstala i po realizaci stavby a jejím zprovoznění uspokojivá, jak je prokázáno 
z pobytových stop jednotlivých kategorií živočichů. Po realizaci opatření níže bude zajištěno zlepšení migrační 
prostupnosti dálnice pro všechny zjištěné kategorie živočichů. 

 

REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Stanovisko EIA z roku 1996 obsahuje v bodě A19 tuto podmínku pro fázi přípravy: 
„Zpracovat návrh oplocení dle DOKUMENTACE a projednat jej se SCHKO.“ 
Tato podmínka je splněna pouze částečně. Oplocení bylo dle moderních požadavků umístěno podél celé stavby, a 
to oboustranně.  
Nejsou však zcela splněny požadavky na kvalitu zpracování oplocení, uvedené v Dokumentaci EIA z roku 1995. 
Zejména se jedná o tyto podmínky: 
- musí být zabráněno podhrabávání plotu 
- nepřerušovat oplocení u křížení vodotečí, či vedlejších silnic a jejich napojení 
 
Proto navrhujeme pokračovat v plnění této podmínky následujícími opatřením, které zabezpečí její 100 % 

naplnění: 

A19.1 Během terénních průzkumů v území byly na několika místech zjištěny nedostatky v provedení oplocení 
dálnice, které umožňují vnikání menších, případně i velkých živočichů do prostoru dálnice, čímž jsou 
ohroženi jak tito živočichové, tak účastníci silničního provozu. Proto požadujeme úpravy oplocení v tomto 
rozsahu: 

a. Zabezpečení míst přerušení oplocení pro potřeby služebních sjezdů: Pokud se v oploceném úseku nachází 
napojení místních nebo účelových komunikací, je nutné tento prostor zabezpečit proti vnikání živočichů 
do oploceného prostoru. Sjezd je možné vybavit bránou s pružinovým zavíráním, aby se udržela v 
zavřeném stavu. Tam, kde je veřejná cesta a větší provoz se klasická brána neosvědčuje, protože její 
uživatelé ji často nezavřou. V takových případech je vhodná tzv. texaská brána, která umožňuje plynulý 
průjezd bez potřeby jejího otevírání a zavírání. 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/1798 172

b. Zabezpečení míst přechodu oplocení přes odvodňovací příkopy: Při přechodu oplocení přes odvodňovací 
příkopy je nutné místo řešit tak, aby nedocházelo k zanášení příkopového prostoru a zároveň bylo 
bráněno živočichům v průchodu. Možným řešením je doplnění oplocení svařovanou pozinkovanou sítí 
zavěšenou na spodní dostatečně zesílený napínací drát oplocení. Síť však musí mít dostatečnou velikost ok 
sítě tak, aby byl zajištěn průtok příkopem včetně drobných nečistot. Síť je možné ve svahu síť zakotvit do 
terénu tak, aby byla zajištěna tuhost a nepropustnost. Toto řešení však není vhodné na místech, kde je 
předpokládán výskyt větších nečistost v příkopu (větve, odpadky). Dalším možným řešením je vytvoření 
optické zábrany zavěšením krátkých řetězů (popř. textilních nebo plastových pásků) na spodní napínací 
drát oplocení. Tato zábrana navozuje dojem neprůchodnosti, ale zároveň umožňuje průtok příkopem. 
Toto řešení je vhodné na místech, kde je předpokládán výskyt větších nečistost v příkopu. 

c. Doplnit chybějící pletivo mezi křídly mostu a konci stávajícího oplocení (např. u objektu 216). 
 
A19.2 Oplocení dálnice a trvalé bariéry proti vniknutí obojživelníků a dalších drobných živočichů na vozovku je 

nutno udržovat ve funkčním stavu. Za tímto účelem budou nutné pravidelné kontroly a opravy. 
Bezprostřední okolí trvalých bariér je nutné udržovat sečí – v opačném případě hrozí jejich přerostení 
vysokou a hustou vegetací, které umožní jejich překonání obojživelníky a dalšími drobnými živočichy. Na 
některých místech bude nutné přisypat bariéry zeminou tak, aby fungovaly pouze jako jednostranná 
bariéra, tedy aby znemožňovaly vnik živočichů do nevhodného prostoru (tj. k vozovce nebo do retenčních 
nádrží) a zároveň aby byl umožněn jejich únik v případě proniknutí do nevhodného prostoru. 

 
A19.3 Vývařiště a některé výústní objekty jsou zhotoveny tak, že se mohou stát pastí pro drobné živočichy – 

tento stav je nutné napravit provedením dodatečných úprav (např. dodání únikové stěny se sklonem 1:2 
se zdrsněným povrchem, únikové rampy, úniková konstrukce v podobě prkna připevněného u horního 
okraje nádrže). 

 

Obrázek 57: Nevhodně řešená vývařiště se stávají pastí pro drobné živočichy (příklad z km cca 61,9) 
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Stanovisko EIA z roku 1996 dále obsahuje v bodě A20 tuto podmínku pro fázi přípravy: 

„Zpracovat návrh komunikačního spojení (migračních tras) v souladu s DOKUMENTACÍ a projednat jej s SCHKO. 
Tato podmínka je splněna pouze částečně. Migrační objekty jsou v území rozmístěny v souladu s návrhem v 
dokumentaci EIA z roku 1995.  
Nejsou však zcela splněny další požadavky na zvýšení funkčnosti jednotlivých objektů, které jsou uvedeny v 
dokumentaci. 
Zejména se jedná o tyto podmínky: 

- migrační profil musí být pohledově izolován od provozu na dálnici a jeho povrch by měl výt vhodně 
upraven. 

- trasu dálnice v co největším rozsahu uzavřít pláštěm vzrostlé vegetace. Tato zeleň bude mj. plnit funkci 
optické clony, ... 

Proto navrhujeme pokračovat v plnění této podmínky následujícími opatřeními, které zajistí její 100 % naplnění: 
 
A20.1 V křížení dálnice se Žimským potokem (most A216) a souběžnou silnicí č. III/25829 Žim – Řehlovice (most 

A215) je podmostí nevhodně vysypáno hrubým kamenivem, což znesnadňuje průchodnost těchto 
mostních objektů pro savce i jiné živočichy. V případě podmostí mostu A215 zároveň nastává potenciálně 
nebezpečná dopravní situace, jelikož vysoká nebo černá zvěř, procházející pod mostem, je z důvodu 
nevhodného povrchu v podmostí nucena projít po silnici, čímž zbytečně vzniká nebezpečí srážek s vozidly. 
Proto je žádoucí provést dosypání kamenitých ploch v podmostí mostů A215 a A216 zeminou ve vrstvě 
minimálně 5–10 cm. 

A20.2 Z důvodu zlepšení migrační prostupnosti pro drobné živočichy je žádoucí doplnit do podmostí mostů F211 
(Uhelná strouha), A213 (Záhořský potok) a A216 (Žimský potok) větší kameny, dřeva nebo větve 
(v podobě pásů po stranách nebo v podobě nepravidelně rozmístěných hromad), které budou migrujícím 
živočichům sloužit jako úkryt a sníží jejich případný strach z překonání podmostí. 

A20.3 Za účelem potlačení vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice v prostoru nad Radejčínským 
tunelem (biotop bramborníčka černohlavého, strnada lučního, ťuhýka obecného a dalších živočichů) 
doporučujeme provést výsadby nad jeho ústeckým portálem. Jedná se o parcely č. 724/26, 739/9 a 593/6 
na k.ú. Radejčín, vlastníkem je ŘSD ČR. Mělo by se jednat o pás keřů minimálně 10 m široký. 

A20.4 Propustky přes Záhořský potok na SO 161 a SO 162 by měly být nahrazeny jiným typem propustku, který 
zachová mokrou i suchou migrační cestu; popřípadě je možná úprava dna stávajících propustků do tvaru 
kynety s bermami na obou stranách – zpevněním dna v propustku pomocí oblázků o velikosti 6–8 cm se 
spárou hlubokou minimálně 2 cm. Nové dno musí na obou stranách navazovat na okolní terén. 

A20.5 Z důvodu zlepšení prostupnosti dálnice pro netopýry a z důvodu zmírnění rizika jejich střetů s vozidly je 
žádoucí doplnit k jižní straně tubosideru mezi obcí Radejčín a žst. Radejčín (F212, km cca 59,9) naváděcí 
pletivo o výšce 1,5–2 m s vpletenou textilií přírodního původu, případně osázení plotu popínavými 
rostlinami – dle projednání na AOPK. K tomuto účelu lze použít stávající oplocení komunikace. Úprava 
bude provedena mezi jižní stranou tubosideru a pásem keřů, tzn. v délce 110 m (modrá linie na 
následujícím obrázku). 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/1798 174

Obrázek 58: Návrh úpravy stávajícího oplocení komunikace pro navádění netopýrů pod dálnici v km cca 59,9 

 
 

 
Ostatní podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně bioty jsou splněny. Stanovení nových 
podmínek pro zmírnění vlivů na biotu není nutné. 
 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že při dodržení navržených upřesňujících 
eliminačních opatření je vliv posuzovaného záměru z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy nevýznamný.  

 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

D.I.8.1 Vlivy na ekologické funkce krajiny 

Během realizace a provozu 

Realizovanou stavbou nebyla významně ovlivněna primární funkce krajiny zahrnující procesy vytvářející podmínky 
pro existenci flory fauny a člověka (viz ostatní podkapitoly D.I). Výstavbou záměru nebylo zasaženo žádné unikátní 
společenstvo s mimořádným výskytem živočišných druhů a zasažené biotopy se hojně nacházejí v blízkém i 
širokém okolí záměru. 

Z hlediska sekundárních funkcí došlo nejvýznamněji k ovlivnění pracovních funkcí krajiny, a to záborem půdy, 
která byla využívána k zemědělství (trvalý zábor ZPF činí 33,9 ha). Půda v trvalém záboru byla od hospodařících 
subjektů vykoupena. Celkově však krajina tuto funkci neztratila, hospodaření v navazujících částech území (a to i 
bezprostředně u stavby) pokračuje. Dostupnost pozemků byla zachována realizací polních cest a přeložkami 
existující dopravní sítě. 

Vliv na obytnou funkci krajiny prakticky nenastal. Obce se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od rušivých vlivů 
komunikace. Přítomnost hodnocené stavby v platných územních plánech obcí umožnil vhodně umístit plochy 
plánované obytné výstavby s ohledem na dálnici. 
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Obec Řehlovice, která se nachází nejblíže hodnocené stavbě, provedla v předstihu výsadbu pásu izolační zeleně 
podél západního okraje své obce (km 63,7 – 64,2). Keře a stromy jsou v současnosti pěkně vzrostlé a obec v údolí 
řeky Bíliny již od negativních vlivů dálnice zčásti izolují. Další výsadbu mezi km 63,6 – 64,2 vlevo provedlo 
v letošním roce ŘSD ČR. 

Rekreační potenciál oblasti byl mírně snížen. Jedná se nejen o rušivý - dle vyhodnocení vlivu na krajinný ráz (viz 
kap. D.I.8.2) - až středně silný vliv na krajinný ráz, který může odradit návštěvníky od dlouhodobějšího pobytu 
v území, ale i o vliv na rekreanty starousedlíky. V blízkosti dálnice leží chatová osada u Záhořského potoka. Osada 
leží ve vzdálenosti cca 200 m od stavby. Dálnice zde prochází v mírném násypu, hluk z komunikace je v osadě 
dobře slyšitelný. Jako bariéra proti hluku i proti světlům projíždějících aut byl mezi km 61,5 – 61,9 na pravé straně 
dálnice vysázen pás stromů a keřů. Účinek nebude okamžitý, ale v budoucnu by mohl přinést dostatečné 
odstínění osady od negativních vlivů. 

Rekreační využití krajiny v zájmovém území je dále představováno pěší turistikou a cykloturistikou. Dálnice kříží 2 
místní cyklotrasy, a to cyklotrasu č. 3009 a cyklotrasu č. 3091. Dále hodnocenou stavbu kříží červená, žlutá a 
zelená turistická trasa Klubu českých turistů pro pěší. Všechna uvedená křížení byla zachována, stavba je 
překonávána buď na mostech, nebo podmostím. Prostupnost pro pěší a cyklistickou turistiku zůstala zachována.  

Vzhledem k realizaci řady zmírňujících opatření během stavby (zachování prostupnosti území, zachování 
obslužnosti zemědělských pozemků, výsadba zeleně s bariérovým účinkem) má výstavba hodnocené stavby 
přijatelný vliv na ekologické funkce krajiny.  

 

D.I.8.2 Vliv na krajinný ráz 

Problematika krajinného rázu je zpracovaná v samostatné studii „Hodnocení vlivu záměru Dálnice D8 0805 
Lovosice – Řehlovice, (část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín; km 58,550 – 64,690) na krajinný ráz dle 
§12 zákona č. 114/1992 Sb.“ (Ekopontis, s.r.o., 06/2019), která je předložena v rámci Expertní přílohy 9. 

Období výstavby a provozu 

Výsledky hodnocení lze shrnout v podobě tabulky vyjadřující zásah do kritérií krajinného rázu uvedených v §12 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. – viz Tabulka 40. 

| Tabulka 40: Standardizovaná tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu 

zákonná kritéria krajinného rázu (§12 zákona) vliv záměru 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky středně silný 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky středně silný 

Vliv na ZCHÚ středně silný 

Vliv na VKP (slabý) / středně silný 

Vliv na kulturní dominanty žádný 

Vliv na estetické hodnoty (slabý) / středně silný 

Vliv na harmonické měřítko krajiny středně silný 

Vliv na harmonické vztahy v krajině středně silný 

 

Jelikož je krajinný ráz především kategorií vizuální, je žádoucí zde z citovaného hodnocení uvést posouzení vlivu na 
estetické hodnoty krajiny, na harmonické měřítko krajiny a vztahy v krajině; a uvedené doplnit odpovědí na tři 
standardní otázky dle použitého metodického postupu (Vorel et al. 2004; viz Tabulka ). Pro celkový kontext je však 
třeba věnovat pozornost všem pasážím studie předložené v Expertní příloze 9. 

Úvodem popisu vlivů na vizuální charakteristiky („krajinný ráz je zejména kategorií vizuální“) je žádoucí provedení 
diferenciace v rámci záměru navrhovaných staveb dle charakteru možných vlivů na krajinný ráz. Předně jsou to 
zejména vliv vlastní komunikace na krajinnou scénu (komunikace a křižovatky na terénu, v zářezu, na náspu, na 
mostě, v tunelu), dále pak vliv doprovodných a souvisejících staveb a zásahů na krajinnou scénu (protihlukové 
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stěny, vegetační pásy, sedimentační nádrže, větrací objekty tunelů, dopravní značení a osvětlení) a vliv provozu 
(pohyb vozidel, hluk, světelné odlesky za slunného počasí, pohybující se světla v noci). 

Krajina, ve které je záměr navržen, se vyznačuje výskytem většiny standardizovaných indikátorů pozitivních 
hodnot krajinného rázu. Krajina jako celek vyniká vizuální atraktivitou a estetickou působivostí. Ve smyslu §12 
zákona č. 114/1992 Sb. jsou v této krajině přítomny estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy. 
Některé z těchto hodnot mohou být záměrem dotčeny, a to až středně silně. Při tomto hodnocení je uplatněn 
princip předběžné opatrnosti, neboť při aplikaci přísnějšího principu nebyla opomenuta ani pozornost bodům 
nereferenčního či omezeně referenčního vnímání krajiny. 

Obecně platí, že v případě, kdy v určitém prostoru je přítomen větší počet jevů, které jsou pozitivními znaky a 
hodnotami jednotlivých charakteristik krajinného rázu (zde typicky význačné až jedinečné znaky a hodnoty krajiny 
Českého středohoří), jsou rizika zásahů krajinného rázu mimořádně významná; na druhou stranu však také platí, 
že zásah do některých z těchto znaků a hodnot je možno posuzovat mírněji, protože stabilita krajinného rázu je 
zde větší. Při tomto však samozřejmě platí, že žádný z těchto znaků a hodnot by neměl být v krajině zasažen 
stírajícím vlivem, a pokud se nejedná o znak a hodnotu dle významu „pouze“ doplňující charakter krajiny, tak 
v zásadě ani vlivem silným. Rozdílnost názorů různých posuzovatelů však může vycházet především právě z 
rozdílné hranice mezi slabým, středně silným a silným vlivem. Rozdílná hranice nejčastěji tkví ve vnímání 
navrhované stavby jakožto součásti krajiny (kde bývá vliv slabší a přijatelnější) nebo pouze jako součásti dílčí 
krajinné scenerie (kde bývá vliv silnější a průkaznější). Právě z těchto důvodů byla v rámci studie v Expertní příloze 
9 věnována tak velká pozornost fotografickým analýzám prostoru/pohledovým studiím z významných 
referenčních, částečně referenčních i zcela nereferenčních bodů a tras vnímání krajiny, pro vyhodnocení, zda je 
oprávněné, aby v celkové formulaci únosnosti převážila hlediska vnímání navrhované stavby jakožto součásti 
krajiny v širších krajinných souvislostech (celkové panoramatické pohledy), či je nutné akcentovat dílčí krajinné 
scenerie. 

Je třeba si uvědomit, že každá dálniční stavba, zejména ta, která je vedena v členitém terénu a ve scénicky a 
přírodovědně cenné krajině, bude zásahem do krajiny o vyšším stupni významnosti. Z hlediska hodnocení vlivu na 
krajinný ráz je však pohled usměrněn dikcí zákona. Pokud bychom upřednostnili obecný dojem ve vizuální scéně, 
resp. tento vztahovali pouze na blízké pohledy, dostali bychom se do neřešitelného sporu mezi subjektivními 
názory přijímajícími novou technickou stavbu v krajině a názory takovou stavbu odmítajícími. Je nevyhnutelnou 
daností záměru dálnice, že po její realizaci budou existovat dílčí krajinné scenérie, v rámci kterých se bude 
technický prvek uplatňovat významně rušivě a bude způsobovat disharmonii ve vztahu k estetickým hodnotám 
krajiny a zažitým harmonickým vztahům krajiny, tím významněji, čím více jsou tyto hodnoty a vztahy v krajině 
přítomny. Z hlediska dikce zákona je však nutné vážit významnost vlivů záměru v rámci těchto dílčích krajinných 
scenérií vlivy vnímanými v rámci celkového kontextu krajiny, příp. zohlednit i referenční významnost jednotlivých 
pohledů identifikovaných v rámci celého PDoKP. V případě posuzovaného záměru přitom platí, že pohledovými 
studiemi bylo prokázáno, že vzhledem k charakteru území (zejména vzhledem k morfologii terénu a přítomnosti 
vertikálních bariér viditelnosti) jsou s výjimkou prostoru vzdáleného maximálně několik desítek metrů až jednotek 
stovek metrů od území záměru (tj. blízký prostor bezprostředně navazující na území záměru) vizuální vlivy záměru 
patrné zpravidla pouze v omezené míře, neboť se v krajinném obrazu uplatňují téměř výhradně nejvýše pouze 
dílčí segmenty dálnice, resp. dálnice není vzhledem k mimořádně pestré morfologické a vegetační mikrostruktuře 
území ze vzdálenějších míst často vůbec patrná, příp. je v krajinném obrazu přítomna až v případě pohledů 
z vyšších partií svahů v blízkosti empiricky stanovené dvoukilometrové hranice potenciálních vlivů záměru, při 
explicitní pozornosti a snahách zaznamenání vlivů dálnice (tyto vykonává zpracovatel hodnocení vlivu záměru na 
krajinný ráz dle §12 zákona, nikoliv běžný/standardní uživatel krajiny).  

V mnohém nehledě na rozdílnost „blízkých“ či „vzdálených“ pohledů pak platí, že kromě vlastní statické 
přítomnosti tělesa dálniční komunikace a souvisejících a doprovodných prvků je pro míru vlivů na vizuální 
charakteristiky velmi významné i dynamické působení pohybu vozidel, světelných odlesků a pohybujících se světel 
v nočních hodinách. Z empirických zkušeností je známé, že vliv pohybu vozidel lze často poměrně účinně odclonit 
realizací vertikálních bariér viditelnosti v bezprostřední návaznosti na prostor dálničního tělesa, čímž lze 
dosáhnout relativně významné minimalizace vizuálních vlivů dálnice i v blízkých dílčích krajinných scenériích, které 
se v případě řešeného záměru ukázaly jako nejvíce problematické. V případě více vzdálených pohledů je pak takto 
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možné dosáhnout mnohdy téměř úplné eliminace vlivů, resp. vlivy lze omezit zejména na ruch a šum, který je 
generován provozem na dálnici. Za účinné vertikální bariéry viditelnosti v bezprostřední návaznosti na prostor 
dálničního tělesa lze považovat jak v zásadě čistě technický prvek (protihlukových) stěn, tak vegetační úpravy 
navržené v návaznosti na prostor dálničního tělesa. Protihlukovým stěnám (v rámci záměru objekty řady 850), 
jako v zásadě čistě technickým prvkům, je sice nezřídka připisován spíše charakter umocňující negativa zásahu 
vizuální scény, v rámci řešeného záměru toto však neplatí – převažují pozitiva odclonění rušivých vlivů pohybu na 
dálnici, zatímco budou v podstatném zachována pozitiva pestré horizontální a zejména vertikální struktury 
jednotlivých prvků v krajinné scéně. Vegetační úpravy (v rámci záměru objekty řady 800) budou působit převážně 
až s jistým časovým odstupem po realizaci záměru a identifikace až středně silných vlivů ve vztahu k vizuálním 
charakteristikám je učiněna v mnohém nezávisle na způsobu jejich provedení, platí však, že již ve střednědobém 
výhledu budou realizované vegetační výsadby znamenat žádoucí prvek jak k začlenění vlastního technického 
tělesa dálnice do krajiny, tak k odclonění negativních vlivů pohybu vozidel. 

| Tabulka 41: Odpovědi na tři standardní otázky na základě hodnocení vlivu záměru na pozitivní hodnoty a 
významné rysy jednotlivých charakteristik krajinného rázu a estetické a prostorové vztahy a hodnoty 

A. Vyznačuje se ráz krajiny v prostoru dotčeném 
vlivem záměru znaky přírodní, kulturní a historické 
charakteristiky KR a hodnotami estetickými, mají 
přítomné znaky a hodnoty jedinečný význam? 

Ráz krajiny v PDoKP se vyznačuje přítomností znaků 
přírodní charakteristik KR i znaků kulturní a 
historické charakteristiky. Přírodní a kulturní a 
historické charakteristiky se vtiskávají do 
charakteristik vizuálních/estetických hodnot, pro 
všechny pak platí, že svou cenností nezřídka dosahují 
význačného či dokonce jedinečného významu.  

(V rámci posouzení není šetřeno s identifikací 
význačnosti či dokonce jedinečnosti znaku, což 
odpovídá hodnotám řešeného území (záměr na 
území chráněné krajinné oblasti mimořádných 
krajinářských hodnot – nejen na národní, ale v 
mnohém i na mezinárodní úrovni), stejně jako 
vhodnosti využití celé škály klasifikace znaku pro 
dosažení maximální citlivosti posouzení ve vztahu k 
formulaci únosnosti záměru ve vztahu ke krajinnému 
rázu území). 

B. Pokud jsou přítomny znaky jedinečného a 
neopakovatelného významu, bude do nich záměr 
nepříznivě zasahovat a jakou měrou? 

Záměr, vzhledem ke svému charakteru a vzhledem k 
charakteru dotčeného území, přímo (fyzicky) i 
nepřímo (vizuálně) zasahuje do znaků, které nabývají 
jedinečného či neopakovatelného významu. Tyto 
znaky jsou realizací záměru dotčeny až středně silně. 

C. Ovlivní navrhovaná změna podstatným 
způsobem krajinná panoramata, bude zasahovat do 
cenných dílčích scenerií? 

Vzhledem k charakteru a umístění záměru budou 
ovlivněny především dílčí scenérie, z nichž některé 
lze označit jako cenné. Realizace záměru bude jistě 
představovat změnu KR (i cenných dílčích krajinných 
scenérií), nikoliv však – vzhledem k charakteru 
záměru a omezeným možnostem jeho vizuálního 
uplatnění v krajině převážně v širších krajinných 
souvislostech – významné prostorové snížení či 
setření cenných hodnot stávající krajiny. 

Záměr je navržen a realizován s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a je proto vyhodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu 
chráněného dle zákona. Posouzení je obecně provedeno spíše při zohlednění surového provedení technicistního 
liniového prvku pozemní komunikace a jeho umístění do stávajících znaků a hodnot krajiny. Nad rámce tohoto je 
vhodné na základě proběhnuvšího posouzení postulovat doporučení pro potenciální zmírněních některých vlivů 
vhodným provedením vegetačních úprav tělesa dálnice. Cílem návrhu vegetačních úprav by měla být dle možností 
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pestrá struktura typů vegetačních formací, neboť v této rozmanité podobě je vegetace přítomna v rámci PDoKP. 
Začlenění technického prvku do krajiny by nemělo být činěno pouze prostým návrhem vizuálně izolační kompaktní 
zeleně podél tělesa dálnice, nýbrž kombinací různých rozsahů, forem, struktur a druhových skladeb. Vizuálně 
izolační kompaktní zeleň musí být v rámci této kombinace významnou složkou (zejména v případě rozsáhlejších, 
resp. vyšších násypových těles), doprovodná zeleň však nesmí mít souvislý lemující charakter, musí být ve 
vhodných místech rozvolněná, nebo dokonce přerušená a její hmotová struktura minimalizována. Tím se docílí, že 
doprovodná zeleň v krajinných pohledech nevytvoří cizí a dominantní prvek, jakkoliv sice přírodě relativně blízký. 
Vegetační úpravy, které jsou součástí hodnocené stavby (objekty A 801 a F 801) byly navrženy a realizovány 
v souladu s tímto doporučením. 

Samozřejmostí by pak mělo být striktní odmítnutí realizace jakýchkoliv dalších doprovodných prvků přímo 
nesouvisejících se záměrem dálnice (např. vznik doprovodných halových objektů podél dálnice), což je 
v současnosti také dodržováno. 

V územním řízení vydala správa CHKO České středohoří závazné stanovisko dle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb. (značka: 00294; 00839; 01129/CS/11 ze dne 15.3.2011). Toto rozhodnutí navazovalo na starší rozhodnutí a 
souhlasy vydané v předchozích fázích přípravy stavby. Podmínkou bylo splnění 4 bodů, které mj. požadují 
předložení projektů jednotlivých stavebních objektů k posouzení z hlediska krajinného rázu. Tyto body, stejně jako 
podmínky z předchozích rozhodnutí, byly průběžně plněny. 

 

SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA KRAJINU A JEJÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE 

Trasa stavby 4 je s malými výjimkami vedena v dostatečné vzdálenosti od sídel a začlenění do krajiny bylo 
v projektové dokumentaci řešeno pečlivým přístupem projektantů ve spolupráci s architekty, včetně posudku 
vlivu na krajinný ráz, a pomocí návrhu vhodných vegetačních úprav. 

Vzhledem k členitosti dotčeného území došlo k lokálním změnám místní topografie. Členitost terénu hlavní trasa 
překonává prostřednictvím zářezů, násypů, mostních objektů a tunelů. Maximální výška násypu na trase D8 0805 
je 12 m, maximální hloubka zářezu 14 m. Větší rozdíly nivelety dálnice a terénu jsou překonávány tunely a mosty, 
čímž jsou nepříznivé vlivy na reliéf krajiny zmenšeny. V rámci zde hodnocené trasy však hloubky zářezů a výšky 
násypů dosahují nejvíce 10 m. Zmírnění těchto vlivů je řešeno vegetačními úpravami okolí dálnice. 

Záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, a zásah je proto vyhodnocen jako únosný.  

Vzhledem k realizaci řady zmírňujících opatření během stavby (zachování prostupnosti území, zachování 
obslužnosti zemědělských pozemků, výsadba zeleně s bariérovým účinkem) je vliv stavby na ekologické funkce 
krajiny také přijatelný. 

 

REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Stanovisko EIA z roku 1996 obsahuje v bodě C3 tuto podmínku pro vlastní fázi provozu: 
„Zajistit udržování nové vysázené zeleně a v případě úhynu zajistit její náhradu.“ 
Tato podmínka je dodržována pouze částečně. Některé výsadby realizované v rámci vegetačních úprav se i přes 
průběžnou péči neuchytily.  
Z důvodu relativně velkého úhynu sazenic navrhujeme pokračovat ke 100% naplnění této podmínky následovně:  
C3.1  Je nutné pravidelně kontrolovat realizované vegetační výsadby podél stavby a zajistit jim dostatečnou péči 

po dobu nejméně 3 vegetačních sezón (zálivka, ochrana proti okusu). V případě úhynu je nutná náhradní 
dosadba. Toto opatření je uvedeno již v rozhodnutí MŽP ČR (č.j. 100410/00-OOP/4666/00) ze dne 
13.7.2000 jako podmínka č. 19, je však nutné jej důsledně plnit. 

 
Ostatní podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně krajinného rázu a krajiny jsou splněny. 
Stanovení nových podmínek pro zmírnění vlivů na půdy není nutné. 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že stavba je z hlediska vlivů na krajinu a její 
funkce přijatelná. 
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 
architektonických a archeologických aspektů 

D.I.9.1 Vliv na hmotný majetek 

 

Období výstavby a provozu 

Během realizace záměru nebyla nutná demolice žádné budovy a během provozu není plánována. 

 

D.I.9.2 Vliv na kulturní dědictví 

Období výstavby a provozu 

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních 
právních předpisů (zejména dle §22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). 
Záchranný archeologický průzkum prováděl na základě smluvního vztahu s ŘSD ČR Ústav archeologické 
památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Významné nálezy archeologických artefaktů potvrdily velký 
rozsah osídlení oblasti v minulém věku od neolitu až po dobu slovanskou.  

Záchranný archeologický průzkum v trase byl zahájen před vlastní realizací stavby, a to v roce 2007. Průzkum byl 
na nálezy bohatý. Významné naleziště bylo objeveno v Řehlovicích. V roce 2008 zde bylo objeveno např. přes sto 
zahloubených sídlištních jam z doby laténské (mladší doba kamenná). Kromě nich zde byla zjištěna také mělce 
zahloubená polozemnice z doby laténské s pozůstatkem pece a jediná zásobní jáma z hradištního období. Odkryt 
byl kostrový hrob z mladší či pozdí doby kamenné. 

| Obrázek 59: Kostrový hrob odkrytý během archeologického průzkumu ve výzkumné sezóně 2009 (Jan Blažek, 
Daniela Franková, Věra Sušická, foto D. Franková) 

 

V prostoru Stavby 4 se nacházely dva drobné objekty sakrální architektury (boží muka) – v km 62,0 podél stávající 
polní cesty (úprava v rámci SO A157 stavby „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“) a v km 64,0 podél stávající silnice 
III/25832 (úprava v rámci SO A131 a SO A113, větev R11 Stavby 4). Tato boží muka by byla úpravami stávajících 
komunikací v rámci Stavby 4 zasáhnuta, proto byla vždy o několik metrů přemístěna, aby vlivem výstavby nedošlo 
k jejich poškození. 

Přímo v trase posuzované stavby se v období přípravy stavby nenacházel žádný objekt, který je zapsán do 
Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. Několik kulturních památek je evidováno na k. ú. obce 
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Stadice. Nachází se zde jednak pomník Přemysla Oráče a Královská pole (ve vzdálenosti 150 m od stavby), jednak 
hájenka, která stojí u křížení Radejčínského potoka dálnicí D8 (50 m od stavby). Uvnitř obce je pak ještě Zvonička 
vidlák a socha P. Marie, oba objekty vzdálené cca 430 m od stavby. 

Žádná z uvedených nemovitých kulturních památek nebyla stavbou během realizace ovlivněna. 

 

SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

Z uváděných skutečností vyplývá, že během realizace nedošlo k demolici staveb. 

Kulturní památky nebyly záměrem dotčeny. V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, byl před zahájením výstavby proveden záchranný archeologický průzkum. Během realizace byly 
pouze přemístěny dva drobné sakrální objekty. 

 

 

REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Nejsou navrhována žádná upřesnění ani doplnění. 

Podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně hmotného majetku a kulturního dědictví jsou 
splněny. Stanovení nových, nebo upřesňujících podmínek pro zmírnění vlivů není nutné. 

 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že z hlediska vlivů na hmotný majetek a kulturní 
památky neměla stavba během realizace významné negativní vlivy. Nepředpokládají se ani během dalšího 
provozu. 

 

 

D.I.10. Vlivy na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. 
Stav institutů ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. je popsán v části C.I dokumentace (Přehled nejvýznamnějších 
environmentálních charakteristik dotčeného území). 

 

D.I.10.1 Vliv posuzované stavby na prvky ÚSES  

Posuzovaný záměr se dostává do střetu s prvky územního systému ekologické stability na všech úrovních. Jedná 
se o vlivy, spadající zejména do období výstavby, ale neustávající ani v období provozu. Vlivy v těchto dvou 
obdobích jsou proto dále hodnoceny souhrnně. Obecně lze říci, že vlivy vzniklé v období realizace jsou v období 
provozu postupně, ale ne zcela, stírány (obnova vegetace a společenstev). 

Pro vyhodnocení míry narušení jednotlivých prvků ÚSES stavbou byla v následujícím textu a tabulkách použita 
následující stupnice:  

0 – bez vlivu 

1 – okrajový vliv - záměr prochází v blízkosti, či okrajově zasahuje do segmentů ÚSES, případně je kříží na kapacitním 
mostním objektu.  Nebude narušena funkčnost těchto segmentů ÚSES (funkčnost viz kap. C.1.5).  

2 – středně silný vliv - biokoridor bude přerušen, jeho funkčnost však bude zajištěna, nebo bude částečně snížena 
ekologická funkce biocentra. 

3 – silný vliv - biokoridor bude přerušen a jeho funkčnost nebude zajištěna ani nahrazena v blízkém okolí nebo 
záměr znemožní ekologickou funkčnost biocentra 

Závažnost jednotlivých střetů je uvedena v následující tabulce. 
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| Tabulka 42: Přehled střetu záměru s prvky ÚSES 

název 
prvek 
ÚSES 

střet/ 

míra vlivu 
řešení 

Nadregionální prvky (NRBC, NRBK) 

Milešovka NRBK nenastal/0 
stav NRBK zůstal zachován, nachází se 1,5 km 
jihovýchodně od stavby.  

NRBK 9 Stříbrný roh (19) - 
Milešovka (17) 

NRBK 
křížení tunely a 
mostem/1 

přes záměr veden společně s NRBK 10 v místě 
Prackovického a Radejčínského tunelu a na estakádě 
přes Uhelnou strouhu (SO F211). Funkčnost zůstala 
nenarušena. 

NRBK 10 Stříbrný roh (19) 
- Polabský luh (7) 

NRBK 
křížení tunely a 
mostem/1 

Přes záměr veden společně s NRBK 9 v místě 
Prackovického a Radejčínského tunelu a na estakádě 
přes Uhelnou strouhu (SO F211). Druhé křížení jižně 
od Dobkoviček (km 56,0) řešeno mostem. Funkčnost 
zůstala nenarušena. 

Regionální prvky ÚSES (RBC, RBK) 

RBC 1314 Kubačka RBC nenastal/0 
Nachází se cca 450 m jižně od stavby (Uhelné strouhy). 
Původní stav nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

RBC 1315 Stadické srázy, 
Široký kámen 

RBC nenastal/0 
Nachází se 240 m východně od konce stavby. Původní 
stav nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

RBK 566 Hradiště - 
Stadické srázy, Široký 
kámen 

RBK nenastal/0 
Minimální vzdálenost stavby od osy RBK je cca 680 m. 
Původní stav nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

RBK 595 Stadické srázy, 
Široký kámen - Vrkoč 

RBK nenastal/0 
Minimální vzdálenost stavby od osy RBK je cca 3 km 
východně od konce stavby. Původní stav nebyl 
hodnocenou stavbou ovlivněn. 

Lokální prvky ÚSES (LBC, LBK) 

LBC K19 + K10/4 Debus LBC tečuje/1 

Přiléhá ke stavbě v místě estakády přes Uhelnou 
strouhu (SO F211) a Prackovického tunelu. Ovlivněno 
pouze nepřímo (hluk, světla, emise, atd.). Funkčnost 
zůstala zachována. 

LBC K10/3 Pod Kubačkou LBC nenastal/0 
Leží cca 300 m severovýchodně od začátku stavby. 
Původní stav nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 250 LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 750 m. Původní stav nebyl 
hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 251 LBC tečuje/1 

Přiléhá těsně ke stavbě v oblasti Záhořského potoka, 
vymezeno již s ohledem na umístění stavby. Ovlivněno 
pouze nepřímo (hluk, světla, emise, atd.). Funkčnost 
zůstala zachována. 

LBC 264 LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 450 m. Původní stav nebyl 
hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 1 LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 320 m západně. Původní stav 
nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 2 LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 1200 m jihozápadně. 
Původní stav LBC nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 3 LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 1300 m jihozápadně. 
Původní stav LBC nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 
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název 
prvek 
ÚSES 

střet/ 

míra vlivu 
řešení 

LBC 202 LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 770 m severně. Původní stav 
LBC nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 204 LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 740 m severně. Původní stav 
LBC nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 205 LBC nenastal/0 
Nachází se cca 440 m severovýchodně od stavby, 
křížen na estakádě navazujícím úsekem dálnice D8, 
stavba 0806. LBC nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn 

LBC 206 LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 1,7 km severovýchodně. 
Původní stav LBC nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 229 LBC nenastal/0 
Leží cca 50m severně od konce stavby. Křížen na 
estakádě navazujícím úsekem silnice I/63. Původní 
stav LBC nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 230 LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 220 m východně. Původní 
stav LBC nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBC 231 (k.ú. Řehlovice) LBC tečuje/1 

Přiléhá těsně ke stavbě v oblasti Žimského potoka, 
vymezeno již s ohledem na umístění stavby. Ovlivněno 
pouze nepřímo (hluk, světla, emise, atd.). Funkčnost 
zůstala zachována. 

LBC 231 (k.ú. Moravany u 
Dubic) 

LBC nenastal/0 Vzdálenost od stavby cca 2,8 km východně. Původní 
stav LBC nebyl hodnocenou stavbou ovlivněn. 

LBK 3 LBK nenastal/0 

Nekříží se se stavbou, vede v blízkostil východní strany 
předcházejícícho úseku D8 (tunel Prackovice, 
prackovická estakáda). Funkčnost nebyla hodnocenou 
stavbou ovlivněna. 

LBK 4/729 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 790 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 728 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 695 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 717 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 700 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 1/716 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 2 (k.ú. Žim) LBK nenastal/0 
Je křížen stavbou na mostě v km 61,5 (není součást 
úseku hodnoceného v dokumentaci EIA). Funkčnost 
nebyla hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 3 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 4 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 5 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 
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název 
prvek 
ÚSES 

střet/ 

míra vlivu 
řešení 

LBK 6 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 2 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 690 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 692 LBK křížení/0 

Stavbou je LBK křížen mostním objektem A251. Toto 
křížení existovalo již před realizací hodnocené stavby 
0805, částí A + F. V rámci stavby došlo pouze k jeho 
rekonstrukci (rozšíření).  I když není křížení ekologicky 
vhodné (betonové koryto toku, asfaltová polní cesta) 
funkčnost LBK  nebyla hodnocenou stavbou ovlivněna, 
neboť se oproti stavu před realizací nezměnila. 

LBK 693 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 694 LBK křížení/2 

Stavbou křížen mostním objektem A216, který není 
příliš vhodně řešen (nízký mostní objekt, nevhodná 
úprava podmostí, příčné prahy v korytě toku). Celková 
funkce biokoridoru však narušena není. 

LBK 696 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

LBK 697 LBK nenastal/0 V dostatečné vzdálenosti od stavby. Funkčnost nebyla 
hodnocenou stavbou ovlivněna. 

 

Hodnocená stavba kříží dva prvky nadregionálního systému (nadregionální biokoridory NRBK 9 a NRBK 10). 
K jejich křížení dochází ve stejném místě (km 58,5 a jeho okolí), neboť v prostoru vrchu Debus se oba biokoridory 
setkávají. V ZÚR Ústeckého kraje je NRBK vymezen jako pás území široký 400 m na každou stranu od středové osy. 
Tento prostor je určen pro další zpodrobnění v rámci územních plánů, přičemž šíře NRBK 9 ani 10 by v místě 
křížení s D8 neměla být užší než 40 m. 

Toto kritérium je v rámci stavby splněno. Jsou zde 3 komfortní propojení NRBK, a to formou 2 tunelů (Prackovický, 
Radejčínský) a formou estakády mezi tunely (SO F211). Podmostí estakády bylo ponecháno v co nejpřirozenějším 
stavu (hliněné podmostí). Okolní lesní vegetace byla ponechána co nejblíže estakádě a křížený vodní tok byl 
ponechán nezpevněný. Vzhledem k dostatečné výšce estakády a k tomu, že oba dálniční směry jsou vedeny na 
oddělených mostech, je v podmostí přítomen zelený pás vegetace, který ještě zlepšuje celkové napojení podmostí 
na okolí stavby. Celkově lze konstatovat, že křížení toku a údolí je řešeno velice dobře a vliv na funkčnost NRBK je 
nevýznamný.   

Regionální systém ÚSES není hodnocenou stavbou dotčen. 

Na lokální úrovni došlo stavbou ke dvěma křížením lokálních biokoridorů a třem tečováním biocenter stavbou. 
LBC K19 + K10/4 Debus přiléhá ke stavbě v místě estakády přes Uhelnou strouhu (SO F211) a Prackovického 
tunelu. Estakáda je opatřena protihlukovou stěnou. K přímému zásahu do LBC nedošlo. LBC je ovlivněno pouze 
nepřímo (hluk, světla, emise, atd.). Funkčnost zůstala zachována. 

LBC 251 přiléhá těsně ke stavbě v oblasti Záhořského potoka. Biocentrum bylo vymezeno již s ohledem na 
umístění stavby. ÚP obcí Žim i Řehlovice s vymezením LBC byl schválen před zahájením realizace stavby v roce 
2012. LBC je ovlivněno stavbou pouze nepřímo (hluk, světla, emise, atd.). Funkčnost zůstala zachována. 
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LBC 231 (k.ú. Řehlovice) přiléhá těsně ke stavbě v oblasti Žimského potoka. LBC bylo vymezeno již s ohledem na 
umístění stavby. ÚP obce Řehlovice s vymezením LBC byl schválen před zahájením realizace stavby v roce 2012. 
Provozem na stavbě je ovlivněno pouze nepřímo (hluk, světla, emise, atd.). Funkčnost zůstala zachována. 

LBK 692 podél Radejčínského potoka je stavbou křížen na mostě A251. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace 
došlo pouze k rozšíření mostního objektu, který už dříve existoval, nedošlo k podstatné změně z hlediska 
funkčnosti LBK. Je však nutné konstatovat, že způsob křížení toku je z ekologického hlediska nevhodný a mohl být 
během realizace stavby 0805 zlepšen.  Bylo zde zachováno betonové koryto toku, v podmostí se nenalézá 
nezpevněná plocha pro migraci živočichů.  

LBK 694 podél Žimského potoka je křížen nízkým mostním objektem A216. I když k celkovému narušení funkce 
biokoridoru nedochází (krátké křížení), není tento mostní objekt ani úprava toku příliš vhodně řešena (nízký 
mostní objekt, nevhodná úprava podmostí, příčné prahy v korytě toku). Proto navrhujeme dosypat na stávající 
hrubé kamenivo na vodorovných plochách podmostí hlínu o mocnosti 5 cm. Tím dojde ke zlepšení průchodnosti 
biokoridoru pro drobné a střední savce (viz kap. D.4). 

Celkově lze zásahy do prvků ÚSES na nadregionální a lokální úrovni hodnotit jako okrajové, funkčnost všech prvků 
bude zachována a nebude výrazně snížena ekologická funkce těchto prvků. Při křížení s biokoridory byly 
realizovány mostní objekty, zásahy do biocenter jsou pouze okrajové. V místě křížení záměru s nadregionálními 
biokoridory jsou realizovány dva tunelové objekty. 

 

D.I.10.2 Vliv posuzované stavby na Zvláště chráněná území 

Trasa dálnice kříží chráněnou krajinnou oblast České středohoří. 

Vlivy výstavby 

Celkový zábor posuzovaného záměru byl 586 112 m2 (dle aktualizovaného záborového elaborátu z roku 2014 - 
Pragoprojekt a.s.), přičemž celá stavba (s výjimkou části silnice I/63 severně od obce Řehlovice) je vedena územím 
CHKO. Jelikož se jednalo o novostavbu, znehodnotila hodnocená stavba přes 58 ha volné krajiny – převážně orné 
půdy a lučních porostů, ale i vodních toků a lesních porostů. Dotčeny byly i sady a zahrady.  

Celková rozloha CHKO České středohoří je 1070 km2, jednalo se tedy o zásah do 0,054 % rozlohy CHKO, převážně 
ve IV., v oblasti Radejčínského tunelu a Volské hory i III. zóny ochrany. Nejcennější části - okolí rozhledny Radejčín 
a údolí Uhelné strouhy, které jsou zařazeny do III. zóny ochrany CHKO, byly maximálně ušetřeny negativních vlivů. 
Dálnice je zde vedena v tunelu, resp. na estakádě, přičemž samotná Uhelná strouha i podmostí mostu F211 
zůstalo v přirozeném stavu, nezpevněné.  Pod estakádou i na tunelu jsou doloženy stezky zvěře. Evidováno zde 
bylo (3 roky po zprovoznění stavby) množství zvláště chráněných druhů (např. lilie zlatohlavá, silná populace 
bramborníčka černohlavého, ťuhýk obecný, strnad luční). Tyto skutečnosti dokládají, že zásah byl v území únosný. 

Pro lepší hlukovou i vizuální izolaci oblasti tunelu od dálnice navrhujeme dosadbu stromů a keřů nad severním 
portálem Radejčínského tunelu. Ten je v současnosti zcela odkrytý. Jedná se o pozemky ŘSD ČR.  

Z ostatních cennějších biotopů došlo především k zásahům do vodních toků a jejich lužních a břehových porostů. 
Nejvýznamnější byl zásah do Záhořského a Žimského potoka. Obě křížení s sebou přinesla rozsáhlé kácení lužního 
lesa a okolních porostů. V případě Záhořského potoka šlo o cca 3,2 ha kvalitních lužních porostů, převážně olšin. 
V blízkosti Žimského potoka bylo vykáceno cca 3,4 ha břehových porostů, porostů okolního lesa nebo křovin. Tyto 
zásahy bylo možné významně minimalizovat citlivější projektovou přípravou vzhledem k životnímu prostředí. 
K nadměrnému kácení došlo při přeložkách silnic III. třídy č. 258 30 a 258 29. Místo ponechání uvedených 
komunikací v původní trase a jejich převedení pod zvětšenými mostními objekty spolu s potoky, bylo provedeno 
nadzemní křížení přeložek, které významně zvětšilo zábor lesa (násyp tělesa silnice, napojení navazujících polních 
cest (viz obrázky níže). 
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| Obrázek 60: křížení Záhořského potoka a silnice č. 
| III/258 30 (ortofoto2008©čuzk) 

 
| Obrázek 61: křížení Žimského potoka a silnice č. 

III/258 29 (ortofoto2008©čuzk) 

 

Celkově lze ale konstatovat, že trasa stavby je vedena územím citlivě a při povrchovém vedení se v maximální 
možné míře vyhýbá cenným částem v rámci CHKO. Vliv na CHKO se tak ukazuje i po realizaci dálnice D8, jako 
přijatelný. Problematické je však již její samotné umístění do prostoru CHKO. Přijatelnost tohoto zásahu nicméně 
byla potvrzena již vydáním výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří dle zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění (č.j. 100410/00-OOP/4666/00, 600/2275/00) dne 13.7.2000. 

 

Vlivy provozu 

Během provozu dálnice (v případě hodnocené stavby od prosince 2016) dochází standardně k těmto vlivům: 

znečišťování jednotlivých složek životního prostředí emisemi z vozidel a údržbou komunikace 

– vyhodnoceno v příslušných kapitolách dokumentace EIA (vlivy na vodu, půdu, eutrofizace biotopů) 

rušení živočichů žijících v CHKO  

– rušení živočichů CHKO hlukem a světly působí zejména na citlivější druhy živočichů, kteří se nejsou 
schopni adaptovat na nový zdroj rušení, pročež může docházet k opuštění dříve obývaných biotopů 
v blízkosti dálnice 

– rušení hlukem nastává v poměrně širokém pásu území v okolí záměru. Dle hlukové studie pro tuto stavbu 
(EKOLA 2019) je hodnotou více než 50 dB v noční době zatíženo území až do vzdálenosti 500 m od osy 
stavby. Eliminace hluku byla provedena technickými opatřeními (umístěním stavby v tunelu, vedení částí  
stavby v zářezu a protihlukovými stěnami). Hlukem nejvíce zatížené území je při vedení komunikace na 
násypu (zde mezi km 59,6 – 61,0 a v okolí km 62,5). V obou případech je vliv hluku zmírněn výsadbou 
stromů a keřů na násypech (zvýšení protihlukové funkce v čase) a instalací jednostranné protihlukové 
stěny na ochranu obce Radejčín (SO A856). Další protihlukové stěny se nacházejí na mostě nad Uhelnou 
strouhou (F856.1) a v prostoru MÚK Řehlovice (A588, A859). Další snížení hlukové zátěže bylo dále 
docíleno výsadbou širších pásů husté vegetace na několika místech podél stavby. I přes lokální zatížení 
širšího území stavby nadměrným hlukem, jsou protihluková opatření i současný stav přijatelné. 

– nejvýraznější světelné rušení (oslnění zvěře v blízkosti stavby) nastává při vedení dálnice na násypu a 
v oblouku. Světelné rušení lze eliminovat tunelem, umístěním stavby v zářezu nebo protioslnivými 
bariérami po okrajích dálnice (palisády, výsadba). Tato opatření jsou aplikována v rámci hodnocené stavby 
dostatečně. Jedná se o tunel Radejčín, vedení v zářezu před MÚK Řehlovice, na násypech neprůsvitné 
bariéry nebo bohatá výsadba stromů a keřů. 
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ruderalizace území 

– v místech, kde byl půdní a vegetační povrch během stavby narušen, dochází ke snadnějšímu šíření 
invazních druhů a ruderalizaci území, která byla výstavbou indukována nebo přinejmenším akcelerována 

– celkově lze ale říci, že míra šíření invazních rostlin v dotčeném území je nízká (a to plošně i druhově – 
významná je pouze invaze rukevníkem východním; zlatobýl kanadský se vyskytuje na jedné lokalitě 
v nízkém počtu; úplně chybí např. častý topinambur, křídlatky nebo netýkavka žláznatá) 

– míra ruderalizace (zarůstání oportunistickými ruderálními druhy, např. kopřivami a třtinou křovištní) byla 
výstavbou dálnice nepochybně akcelerována; trend ruderalizace však v současné době prostupuje celou 
krajinou z více příčin, proto lze konstatovat, že vliv dálnice je z tohoto pohledu přijatelný. 

Obrázek 62: Ruderální porost v místě úpravy přístupové komunikace k tunelu Radejčín (km 58,75). Po narušení 
vegetačního krytu zde došlo k ruderalizaci prostoru. 

 
 

fragmentace území a omezení migrační prostupnosti 

– stavbou komunikace a provozem na ní došlo k fragmentaci území dosud významně nezasaženého 
negativními vlivy do menších celků, které spolu hůře komunikují. Díku tomu zde nacházejí horší životní 
podmínky živočichové vázaní na větší neporušená území. Dálnice také snížila migrační prostupnost území 
pro všechny druhy živočichů. Byla zde však realizována řada objektů, které živočichové mohou využít k 
překonání stavby (tunel Radejčín, mostní objekty, propustky). Podél celé stavby je buď dokončeno, nebo 
je realizováno oplocení, které snižuje riziko střetů pozemních živočichů s vozidly na komunikaci. Za 
stejným účelem jsou na vybraných místech instalovány trvalé bariéry proti vstupu drobných živočichů na 
vozovku. 

– Z výše uvedených informací je zřejmé, že realizace stavby sice nížila migrační prostupnost území, ale díky 
tunelům a řadě kapacitních mostních objektů je negativní vliv snížení prostupnosti území pro živočichy 
přijatelný. 
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Provoz dopravní stavby s sebou přináší celou řadu negativních vlivů na ekosystémy, jež jsou chráněny v rámci 
CHKO. Je však možné konstatovat, že tyto vlivy byly očekávané již v době přípravy stavby a byla přijata celá 
řada opatření, která je pomáhají minimalizovat. Většina z nich je již v současné době funkční (tunel, umístění 
v zářezech, citlivé úpravy koryt toků a podmostí, protihlukové stěny, odvedení odpadních vod, předcházení 
haváriím). Další budou nabývat na funkčnosti s postupem času (vegetační výsadby).  

 

D.I.10.3 Vliv posuzované stavby na soustavu Natura 2000  

V širším zájmovém území se nachází 3 evropsky významné lokality. Jedná se o lokalitu EVL Porta Bohemica, EVL 
Lovoš, EVL Milešovka. Ostatní EVL se nacházejí dále než 5 km od záměru. Ptačí oblasti se v blízkém okolí záměru 
nenacházejí.  

Z EVL Porta Bohemica se nejblíže k hodnocené stavbě nachází oblast Doerellovy vyhlídky, a to cca 400 m 
severovýchodně.  

Významné ovlivnění lokalit soustavy Natura mimo působením stavby během stavby nenastalo, ani se 
v budoucnosti nepředpokládá. Důvodem je typ předmětů ochrany v kombinaci se vzdáleností od hodnocené 
stavby – především stanovištní předměty ochrany, přástevník kostivalový a bobr s lososem. 

V souvislosti se záměrem byla vydána následující stanoviska týkající se soustavy Natura 2000. 

 Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří,  č.j. 
SR/0636/UL/2019 – 2 ze dne 1.4.2019  

 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j. KUUK/45411/2019/ZPZ ze dne 3.4.2019 

Obě tato stanoviska vyloučila významný vliv na lokality soustavy Natura 2000. Stanoviska jsou součástí Textové 
přílohy 2.  

 

D.I.10.4 Vliv posuzované stavby na Přírodní parky 

V blízkosti záměru se nenachází žádný přírodní park. Ovlivnění přírodního parku tedy během realizace a 
současného provozu nenastalo, ani se v budoucnu nepředpokládá. 

 

D.I.10.5  Vliv posuzované stavby na významné krajinné prvky 

Stavba se při průchodu dotčeným územím nedostala do střetu s registrovanými významnými krajinnými prvky.  

Ovlivněny jsou pouze významné krajinné prvky tzv. „ze zákona“.  

Pro vyhodnocení míry narušení jednotlivých VKP během výstavby byla v následujícím textu a tabulkách použita 
následující stupnice:  

0 – bez vlivu 

1 – okrajový vliv – VKP je stavbou ovlivněn přímo nebo nepřímo, ale přirozená ekologicko-stabilizační funkce není 
narušena 

2 – středně silný vliv – VKP z části přestalo vlivem realizace stavby plnit své přirozené ekologicko-stabilizační funkce 

3 – likvidační vliv – VKP zcela přestalo vlivem realizace stavby plnit své přirozené ekologicko-stabilizační funkce 

Přirozenou ekologicko-stabilizační funkcí rozumíme schopnost ekosystému udržovat na základě autoregulačních 
mechanismů a vyváženosti energomateriálních toků dynamickou rovnováhu a odolávat působení stresových 
faktorů. 

Definice ekologické stability je uvedena v zákoně o životním prostředí č. 17/1992 Sb. Jde nebo má jít o „schopnost 
ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce“. 
Podrobněji také „schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a reprodukovat své 
podstatné charakteristiky v podmínkách narušování zvenčí. Tato schopnost se projevuje minimální změnou za 
působení rušivého vlivu nebo spontánním návratem do výchozího stavu“ (Míchal 1994). 
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Tabulka 43: Přehled střetů záměru s významnými krajinnými prvky (VKP) „ze zákona“ 

km název biotop 
povaha střetu/ 

míra vlivu 
řešení střetu 

58,5 – 58,7 
Debus a údolí 
Uhelné strouhy 

les a vodní tok křížení/1 

Stavba kříží VKP na estakádě F211 mezi 
tunely Prackovice a Radejčín. Vodní tok 
ponechán přírodní, nezpevněný v hliněném 
korytě. Podmostí estakády hliněné. Les 
ponechán i v blízkosti estakády. Migrace 
zvěře pod objektem nepřerušeny. Celkový 
stav VKP dobrý. 

  

pohled na křížení VKP údolí Uhelné strouhy detail koryta Uhelné strouhy pod mostem F211 

  

Pohled na VKP před výstavbou (rok 2008) Pohled na zásah do VKP (rok po zprovoznění, 2017) 
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km název biotop 
povaha střetu/ 

míra narušení 
řešení střetu 

59,0 – 59,1 
vrch Radejčín - 
sever 

les  
zásah 
nenastává/0 

Vlivem převedení záměru v tunelu Radejčín 
byl vliv na VKP zcela vyloučen. Všechny 
funkce VKP zůstaly zachovány. 

 

V levé části fotografie pohled na VKP les u rozhledny Radejčín (březen 2019).  

  

Pohled na VKP před výstavbou (rok 2008) Pohled na VKP (rok po zprovoznění, 2017) 
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km název biotop 
povaha střetu/ 

míra narušení 
řešení střetu 

59,1 – 59,2 
vrch Radejčín - 
jih 

les 
zásah 
nenastává/0 

Vlivem převedení záměru v tunelu Radejčín 
byl vliv na VKP zcela vyloučen. Všechny 
funkce VKP zůstaly zachovány. 

 

V pravé části fotografie pohled na VKP les, jižně od trasy (březen 2019) 

  

Pohled na VKP před výstavbou (rok 2008) Pohled na VKP (rok po zprovoznění, 2017) 
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km název biotop 
povaha střetu/ 

míra narušení 
řešení střetu 

59,6 – 60,5 
les západně od 
stanice 
Radejčín 

les 
prochází v 
blízkosti/1 

Stavba prochází v nejbližším místě cca 60 m 
od okraje lesa na násypu. K přímému střetu 
nedochází. Na násypu jsou vysázeny stromy a 
keře, které v budoucnu sníží rušivý vliv 
dálnice na VKP (vizuální, hlukový, světelný). 
Všechny funkce VKP zůstaly zachovány. 

 

Nad dálnicí je vidět okraj lesního VKP (pravá strana). Foceno v místě největšího přiblížení VKP ke stavbě. 

  

Pohled na VKP před výstavbou (rok 2008) Pohled na VKP (rok po zprovoznění, 2017) 
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km název biotop 

povaha 
střetu/ 

míra narušení 

řešení střetu 

60,8 Záhořský potok 
vodní tok a 
niva 

křížení/2 

Při křížení VKP a přeložce polní cesty č. III/25830 (SO A128) 
došlo k vykácení části lužního lesa u Záhořského potoka. 
Zároveň bylo zpevněno a stabilizováno koryto Záhořského 
potoka v délce 355 m. Vyloučeny jsou pravidelné rozlivy toku a 
přirozený pohyb koryta (ovlivnění vodního režimu). Podmostí 
bylo upraveno šetrně – ponecháno hliněné. V oblasti křížení 
bylo realizováno množství výsadeb stromů a keřů, které 
v budoucnu pomohou propojit obě části Záhořského potoka a 
přilehlých porostů. Ekologicko stabilizační funkce VKP byla 
stavbou narušena, nikoli však zlikvidována. 

Lužní les (olšina s devětsilovým lemem) jižně od křížení 
způsob úpravy Záhořského potoka s příčnými prahy 
podél přeložky polní cesty A162. 

Pohled na VKP před výstavbou (rok 2008) Pohled na VKP (rok po zprovoznění, 2017) 
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Podmostí mostu A213 zůstane nezpevněné, hliněné. Úprava Záhořského potoka (A312) je v celé délce včetně dna 
provedena kamenným záhozem. 

 

 

 

 

km název biotop 

povaha 
střetu/ 

míra 
narušení 

řešení střetu 

62,8 Žimský potok 
les a vodní 
tok 

křížení/2 

Při úpravě Žimského potoka a přeložce silnice č. III/25829 došlo 
k vykácení části lesního porostu a starého sadu v rámci VKP. Dále 
byla omezena ekologická funkce Žimského potoka (znemožnění 
přirozených rozlivů a pohybů koryta díky opevnění a stabilizaci 
(SO A313)). Celková délka takto zasaženého toku je 82 m. 
Migrační prostupnost podél toku je taktéž omezená. Mostní 
objekt nad Žimským potokem je velmi nízký a je zde proveden 
nevhodný povrch z hlediska migrací (hrubý kamenný zához). 
Vodorovné plochy podmostí je nutné překrýt hlínou o min. 
mocnosti 5 – 10 cm. Ekologicko stabilizační funkce VKP byla 
stavbou narušena, nikoli však zlikvidována. 
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Pohled na řešení podmostí a úpravu koryta Žimského 
potoka. 

Stabilizace koryta příčnými prahy. 

 

Pohled na starý zarostlý sad u Žimského potoka, který je součástí VKP. Jeho část byla stavbou zlikvidována. 

 

Pohled na VKP před výstavbou (rok 2008) Pohled na VKP (rok po zprovoznění, 2017) 
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km název biotop 

povaha 
střetu/ 

míra 
narušení 

řešení střetu 

62,9 – 
63,4 

Řehlovický 
potok 

vodní tok a 
břehové 
porosty 

zásah 
nenastává/0 

Ačkoli je stavba vedena v relativní blízkosti VKP, přímý zásah 
nenastal. Navíc je zde trasa vedena převážně v zářezu, takže i 
rušivé vlivy komunikace jsou minimální. Funkce VKP zůstávají 
zachovány. 

Pohled na tok Řehlovického potoka a jeho břehové porosty. Místy je rozvinuta také niva. 

Pohled na VKP před výstavbou (rok 2008) Pohled na VKP (rok po zprovoznění, 2017) 

 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/1798 196

 

km název biotop 

povaha 
střetu/ 

míra 
narušení 

řešení střetu 

64,45 
Radejčínský 
potok 

vodní tok a 
břehové 
porosty 

křížení/0 

V místě křížení toku došlo pouze k rekonstrukci tělesa a povrchu. 
Tok je zde upraven do rovného betonového koryta s dlažbou. Stav 
se oproti stavu před realizací stavby nezměnil. I když je současné 
řešení z ekologického hlediska nevhodné, je nutné na něj pohlížet 
jako na stav již dříve realizovaný, u kterého nebyly požadovány 
změny. Funkce VKP zůstaly po realizaci stavby nezměněny. 

Pohled na křížení Radejčínského potoka v km 64,45.  
Způsob úpravy koryta a podmostí je z ekologického 
hlediska nevhodný. 

 

Pohled na VKP před výstavbou (rok 2008) Pohled na VKP (rok po zprovoznění, 2017) 
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km název biotop 

povaha 
střetu/ 

míra 
narušení 

řešení střetu 

64,4 – 
64,7 

Volská hora les tečuje/0 
Těleso dálnice bylo v místě střetu s VKP pouze rekonstruováno. 
Nové zásahy do VKP během stavby nenastaly. Všechny funkce VKP 
zůstaly zachovány jako v době před realizací stavby. 

Pohled na porosty Volské hory v blízkosti dálnice D8. 

Pohled na VKP před výstavbou (rok 2008) Pohled na VKP (rok po zprovoznění, 2017) 
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Střety s VKP „ze zákona“ - vodní toky, jsou technicky řešeny formou přemostění (Uhelná strouha, Záhořský, 
Žimský a Radejčínský potok).  Většina vodních toků (kromě Uhelné strouhy) byla v nejnutnější míře upravena, u 
žádného nenastal likvidační vliv významného krajinného prvku z hlediska jeho ekologicko-stabilizační funkce. 
V případě Žimského potoka navrhujeme v rámci opatření dosypání vodorovných ploch podmostí hlínou (viz kap. 
D.IV). Stávající hrubý kamenný zához je z hlediska migrace zvěře nevhodný. 

Střety s VKP – lesy nejsou technicky řešeny, jednalo se převážně o střety při okraji lesního porostu, s minimálním 
vlivem (lesy v okolí Radejčína, Volská hora). Zde z hlediska ekologicko-stabilizační funkce okrajový, případně i 
nulový vliv na VKP. Podstatně významnější zásahy nastaly při křížení lužních lesů Záhořského a břehových porostů 
Žimského potoka. Proběhlo zde poměrně rozsáhlé kácení umocněné ještě umístěním přeložek silnic III. třídy do 
tohoto prostoru. Zmírnění negativních vlivů nastalo poměrně bohatou výsadbou stromů a keřů v rámci 
vegetačních výsadeb, zejména v případě Záhořského potoka. V obou případech se jedná o středně silné vlivy, kdy 
Žimský i Záhořský potok přestaly lokálně plnit svou ekologicko-stabilizační funkci. Z celkového pohledu však obě 
VKP zůstala funkční. Je ale nutné se vyvarovat dalších zásahů do obou prvků. Vliv byl v rámci území únosný. 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na území CHKO České středohoří, bylo závazné stanovisko k zásahu do VKP 
dle §4 ZOPK nahrazeno řadou rozhodnutí a odborných stanovisek SCHKO, vydaných během přípravy a realizace 
stavby. Tato stanoviska a rozhodnutí se týkají nejen podoby stavebních objektů, ale i pracovních postupů na 
území VKP.  

Během provozu se očekávají již pouze nepřímé vlivy do VKP, a to v částech VKP blízkých stavbě. Obecně lze říci, že 
vlivy vzniklé v období realizace jsou v období provozu postupně, ale ne zcela, stírány (obnova vegetace a 
ekosystémů). Znečištění složkových částí životního prostředí vlivem provozu (voda, půda, ovzduší) je detailně 
řešeno v příslušných kapitolách dokumentace EIA. Můžeme však konstatovat, že nepřekračuje zákonem povolené 
limity. Vliv provozu na VKP není významný. 

 

D.I.10.6 Vliv posuzované stavby na památné stromy 

V bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru se nenachází památné stromy. Nejbližší památný strom Lípa u 
královského pramene se nachází u řeky Bíliny (k.ú. Stadice) ve vzdálenosti cca 850 m severovýchodně od záměru.  
Záměr nezasahuje do ochranného pásma památného stromu.  

 

 

SHRNUTÍ Z HLEDISKA VLIVU NA INSTITUTY OCHRANY 

Z pohledu ovlivnění institutů ochrany řešeného území byly dotčeny prvky zvláště chráněných území (CHKO České 
středohoří), ÚSES (územní systém ekologické stability) a VKP ze zákona (významný krajinný prvek). Střety se 
soustavou Natura 2000, památnými stromy ani přírodními parky nenastaly. 

Střety se skladebnými prvky ÚSES jsou jen okrajové, funkčnost všech prvků byla zachována i díky tomu, že stavba 
byla zohledněna ve všech územních plánech dotčených sídel. Střety jsou technicky řešeny mosty nebo 
převedením v tunelu (nadregionální biokoridory). 

Na úrovni VKP nemají střety závažnější charakter. Nejvýznamnější byly zásahy do VKP údolní niva a vodní tok 
(Žimský a Záhořský potok), kde došlo k plošnějším kácením lesních porostů a opevňování koryt obou potoků. U 
ostatních VKP došlo většinou pouze k přiblížení stavby k VKP. V případě Uhelné strouhy došlo k velmi citlivě 
provedenému křížení na estakádě. Koryto toku zůstalo nezpevněné. 

Z hlediska vlivů na CHKO jsou vlivy stavby nejvážnější, neboť celá její trasa prochází přes CHKO. Byla však splněna 
řada podmínek uložených v rámci výjimky z ochranných podmínek CHKO České středohoří, které negativní vlivy 
významně minimalizují.  Přijatelný vliv stavby na území CHKO a zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb. 
byl doložen v rámci řízení o vydání výjimek ze základních ochranných podmínek těchto institutů. 
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REVIZE PODMÍNEK STANOVISKA EIA 

Stanovisko EIA z roku 1996 obsahuje v bodě A19 tuto podmínku pro fázi přípravy: 
„Zpracovat návrh oplocení dle DOKUMENTACE a projednat jej se SCHKO.“ 
Tato podmínka je splněna pouze částečně. Oplocení bylo dle moderních požadavků umístěno podél celé stavby, a 
to oboustranně.  
Nejsou však zcela splněny požadavky na kvalitu zpracování oplocení, uvedené v Dokumentaci EIA z roku 1995. 
Zejména se jedná o tyto podmínky: 
- musí být zabráněno podhrabávání plotu 
- nepřerušovat oplocení u křížení vodotečí, či vedlejších silnic a jejich napojení 
 
Proto navrhujeme pokračovat v plnění této podmínky následujícími opatřením, které zabezpečí její 100% 

naplnění: 

A19.1 Během terénních průzkumů v území byly na několika místech zjištěny nedostatky v provedení oplocení 
dálnice, které umožňují vnikání menších, případně i velkých živočichů do prostoru dálnice, čímž jsou 
ohroženi jak tito živočichové, tak účastníci silničního provozu. Proto požadujeme úpravy oplocení v tomto 
rozsahu: 

 Zabezpečení míst přerušení oplocení pro potřeby služebních sjezdů: Pokud se v oploceném úseku 
nachází napojení místních nebo účelových komunikací, je nutné tento prostor zabezpečit proti 
vnikání živočichů do oploceného prostoru. Sjezd je možné vybavit bránou s pružinovým zavíráním, 
aby se udržela v zavřeném stavu. Tam, kde je veřejná cesta a větší provoz se klasická brána 
neosvědčuje, protože její uživatelé ji často nezavřou. V takových případech je vhodná tzv. texaská 
brána, která umožňuje plynulý průjezd bez potřeby jejího otevírání a zavírání. 

 Zabezpečení míst přechodu oplocení přes odvodňovací příkopy: Při přechodu oplocení přes 
odvodňovací příkopy je nutné místo řešit tak, aby nedocházelo k zanášení příkopového prostoru a 
zároveň bylo bráněno živočichům v průchodu. Možným řešením je doplnění oplocení svařovanou 
pozinkovanou sítí zavěšenou na spodní dostatečně zesílený napínací drát oplocení. Síť však musí 
mít dostatečnou velikost ok sítě tak, aby byl zajištěn průtok příkopem včetně drobných nečistot. 
Síť je možné ve svahu síť zakotvit do terénu tak, aby byla zajištěna tuhost a nepropustnost. Toto 
řešení však není vhodné na místech, kde je předpokládán výskyt větších nečistost v příkopu 
(větve, odpadky). Dalším možným řešením je vytvoření optické zábrany zavěšením krátkých 
řetězů (popř. textilních nebo plastových pásků) na spodní napínací drát oplocení. Tato zábrana 
navozuje dojem neprůchodnosti, ale zároveň umožňuje průtok příkopem. Toto řešení je vhodné 
na místech, kde je předpokládán výskyt větších nečistost v příkopu. 

 Doplnit chybějící pletivo mezi křídly mostu a konci stávajícího oplocení (např. u objektu 216). 

 
A19.2 Oplocení dálnice a trvalé bariéry proti vniknutí obojživelníků a dalších drobných živočichů na vozovku je 

nutno udržovat ve funkčním stavu. Za tímto účelem budou nutné pravidelné kontroly a opravy. 
Bezprostřední okolí trvalých bariér je nutné udržovat sečí – v opačném případě hrozí jejich přerostení 
vysokou a hustou vegetací, které umožní jejich překonání obojživelníky a dalšími drobnými živočichy. Na 
některých místech bude nutné přisypat bariéry zeminou tak, aby fungovaly pouze jako jednostranná 
bariéra, tedy aby znemožňovaly vnik živočichů do nevhodného prostoru (tj. k vozovce nebo do retenčních 
nádrží) a zároveň aby byl umožněn jejich únik v případě proniknutí do nevhodného prostoru. 

 
A19.3 Vývařiště a některé výústní objekty jsou zhotoveny tak, že se mohou stát pastí pro drobné živočichy – 

tento stav je nutné napravit provedením dodatečných úprav (např. dodání únikové stěny se sklonem 1:2 
se zdrsněným povrchem, únikové rampy, úniková konstrukce v podobě prkna připevněného u horního 
okraje nádrže).  
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Obrázek 63: Nevhodně řešená vývařiště se stávají pastí pro drobné živočichy (příklad z km cca 61,9) 

 
 

Stanovisko EIA z roku 1996 dále obsahuje v bodě A20 tuto podmínku pro fázi přípravy: 
„Zpracovat návrh komunikačního spojení (migračních tras) v souladu s DOKUMENTACÍ a projednat jej s SCHKO. 
Tato podmínka je splněna pouze částečně. Migrační objekty jsou v území rozmístěny v souladu s návrhem v 
dokumentaci EIA z roku 1995.  
Nejsou však zcela splněny další požadavky na zvýšení funkčnosti jednotlivých objektů, které jsou uvedeny v 
dokumentaci. 
Zejména se jedná o tyto podmínky: 

- migrační profil musí být pohledově izolován od provozu na dálnici a jeho povrch by měl výt vhodně 
upraven. 

- trasu dálnice v co největším rozsahu uzavřít pláštěm vzrostlé vegetace. Tato zeleň bude mj. plnit funkci 
optické clony, ... 

Proto navrhujeme pokračovat v plnění této podmínky následujícími opatřeními, které zajistí její 100 % naplnění: 
 
A20.1 V křížení dálnice se Žimským potokem (most A216) a souběžnou silnicí č. III/25829 Žim – Řehlovice (most 

A215) je podmostí nevhodně vysypáno hrubým kamenivem, což znesnadňuje průchodnost těchto 
mostních objektů pro savce i jiné živočichy. V případě podmostí mostu A215 zároveň nastává potenciálně 
nebezpečná dopravní situace, jelikož vysoká nebo černá zvěř, procházející pod mostem, je z důvodu 
nevhodného povrchu v podmostí nucena projít po silnici, čímž zbytečně vzniká nebezpečí srážek s vozidly. 
Proto je žádoucí provést dosypání kamenitých ploch v podmostí mostů A215 a A216 zeminou ve vrstvě 
minimálně 5–10 cm. 

A20.2 Z důvodu zlepšení migrační prostupnosti pro drobné živočichy je žádoucí doplnit do podmostí mostů F211 
(Uhelná strouha), A213 (Záhořský potok) a A216 (Žimský potok) větší kameny, dřeva nebo větve 
(v podobě pásů po stranách nebo v podobě nepravidelně rozmístěných hromad), které budou migrujícím 
živočichům sloužit jako úkryt a sníží jejich případný strach z překonání podmostí. 

A20.3 Za účelem potlačení vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice v prostoru nad Radejčínským 
tunelem (biotop bramborníčka černohlavého, strnada lučního, ťuhýka obecného a dalších živočichů) 
doporučujeme provést výsadby nad jeho ústeckým portálem. Jedná se o parcely č. 724/26, 739/9 a 593/6 
na k.ú. Radejčín, vlastníkem je ŘSD ČR. Mělo by se jednat o pás keřů minimálně 10 m široký. 

A20.4 Propustky přes Záhořský potok na SO 161 a SO 162 by měly být nahrazeny jiným typem propustku, který 
zachová mokrou i suchou migrační cestu; popřípadě je možná úprava dna stávajících propustků do tvaru 
kynety s bermami na obou stranách – zpevněním dna v propustku pomocí oblázků o velikosti 6–8 cm se 
spárou hlubokou minimálně 2 cm.  Nové dno musí na obou stranách navazovat na okolní terén. 

A20.5 Z důvodu zlepšení prostupnosti dálnice pro netopýry a z důvodu zmírnění rizika jejich střetů s vozidly je 
žádoucí doplnit k jižní straně tubosideru mezi obcí Radejčín a žst. Radejčín (F212, km cca 59,9) naváděcí 
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pletivo o výšce 1,5–2 m s vpletenou textilií přírodního původu, případně osázení plotu popínavými 
rostlinami – dle projednání na AOPK. K tomuto účelu lze použít stávající oplocení komunikace. Úprava 
bude provedena mezi jižní stranou tubosideru a pásem keřů, tzn. v délce 110 m (modrá linie na 
následujícím obrázku).  

Obrázek 64: Návrh úpravy stávajícího oplocení komunikace pro navádění netopýrů pod dálnici v km cca 59,9 

 
 

Ostatní podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně institutů ochrany jsou splněny. Stanovení 
nových podmínek pro zmírnění vlivů na ně není nutné. 

 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že při dodržení navržených upřesňujících 
opatření (která zajistí úplné naplnění podmínek z původního stanoviska EIA), je vliv posuzovaného záměru 
z hlediska institutů ochrany nevýznamný. 
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D.II.  Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní 
dědictví a životní prostředí při možných nehodách, 
katastrofách a nestandardních stavech a 
předpokládaných významných vlivů z nich 
plynoucích 

Pro hodnocenou stavbu byl zpracován Havarijní plán, který byl přílohou žádosti o zahájení územního a stavebního 
řízení v roce 2011. Jedná se konkrétně o tyto dva dokumenty:  

Havarijní plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb. pro dálnici D8, část A – trasa dálnice 
(zpracoval Ing. Petr Mikl, EnviCon G s.r.o., v prosinci 2007 pro ŘSD ČR) 

Havarijní plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb. pro dálnici D8, část F – tunel Radejčín 
(zpracoval Ing. Petr Mikl, EnviCon G s.r.o., v prosinci 2007 pro ŘSD ČR) 

 

Pro řešené území a posuzovaný záměr jsou relevantní následující rizika plynoucí z možných havárií a 
nestandardních stavů vznikajících vlivem klimatických změn. 

Jedná se o tato potenciální rizika: 

- Kontaminace povrchových a podzemních vod (zdrojů pitné vody) 
- Kontaminace půdy a půdního podloží 
- Kontaminace cenných biotopů v území 
- Požáry, exploze 
- Riziko zranění a usmrcení účastníků silničního provozu při dopravních nehodách 

 

Většina výše uvedených rizik plyne z možných havárií. S ohledem k charakteru záměru, dopravní stavby, lze za 
potenciálně nejčastější havárii považovat dopravní nehody osobních a nákladních automobilů.  

Z pohledu možných dopravních nehod existuje především riziko úniku ropných látek a olejů, které mohou mít 
negativní vliv na jakost vody a půdu v území a s tím související biotopy navázané na dotčené vodní toky.  

Riziko kontaminace povrchových a podzemních vod (zdrojů pitné vody) 

Závažným ekologickým nebezpečím v zájmovém území jsou úniky ropných látek a olejů a následná kontaminace 
povrchových a podzemních vod (zdrojů pitné vody). A to jednak při běžném provozu, zejména však při dopravních 
nehodách a haváriích osobních a nákladních automobilů. Odvedení dešťových vod (veškeré vody ze zpevněných 
ploch vozovek, které by mohly být při vzniku havárie kontaminovány) je řešeno prostřednictvím dálniční 
kanalizace s vyústěním do recipientů přes navržené DUN, ORL a retenční nádrže. Vzhledem k celkové koncepci 
odvodnění posuzovaného záměru lze riziko ohrožení povrchových i podzemních vod hodnotit jako nízké, tzn. 
odvedení dešťových vod z hodnoceného záměru je navrženo uspokojivě. 

Riziko kontaminace půdy a půdního podloží 

Jedná se o riziko shodné s výše popsaným rizikem kontaminace povrchových a podzemních vod, kdy v důsledku 
úniku ropných látek a olejů hrozí kontaminace půdy a půdního podloží. Ochrana před rizikem a minimalizace jeho 
dopadů je navržena v rámci celkového odvodnění záměru a technickými opatřeními (příkopy odvodnění stavby), 
které zabraňují rovněž i negativnímu ovlivnění půdy a půdního podloží. Riziko ohrožení půdy a půdního podloží lze 
hodnotit jako nízké.  

Riziko kontaminace cenných biotopů v území 

S ohledem k riziku kontaminace cenných biotopů v území, které by mohly být výrazně negativně ovlivněny úniky 
ropných látek při haváriích, se nacházejí především v místech křížení vodních toků. Ochrana cenných biotopů 
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v území je navržena v rámci celkového odvodnění záměru a technickými opatřeními, které zabraňují negativnímu 
ovlivnění vodních toků (dálniční kanalizace v celé délce záměru s DUN a ORL). Riziko ohrožení cenných biotopů 
v území lze hodnotit jako nízké.  

Riziko požárů a exploze 

Významné riziko pro veřejné zdraví a životní prostředí mohou představovat požáry nebo exploze většího rozsahu, 
které mohou vzniknout při dopravní nehodě. Protipožární ochrana je řešena dle platné legislativy. Riziko ohrožení 
požáry a explozemi lze hodnotit jako přijatelné. 

Riziko zranění a usmrcení účastníků silničního provozu při dopravních nehodách 

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru se v souvislosti s dopravními nehodami předpokládá vysoké riziko 
zranění a usmrcení účastníků silničního provozu. V rámci minimalizace tohoto rizika je bezpečnost účastníků 
silničního provozuje z hlediska technického řešení posuzovaného záměru dána dodržením platných norem a 
technických předpisů – směrových, výškových a šířkových parametrů stavby.  V rámci technického řešení stavby je 
realizováno vybavení systémem tísňového volání na celé stavbě 0805. Jedná se o tzv. hlásky SOS, které jsou 
nasazeny z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu a pro větší operativnost zásahu při řešení krizových a havarijních 
situací v dopravě. Dále je v rámci technického řešení minimalizováno ohrožení vozidel možnou kolizí se zvěří 
realizovaným oplocením dálnice.  Rizika zranění a usmrcení účastníků silničního provozu při dopravních nehodách 
jsou v rámci posuzovaného záměru minimalizována a lze je tudíž hodnotit ve vztahu k posuzovanému záměru jako 
přijatelná.  

Z pohledu klimatických změn a z nich předvídaných extrémních projevů počasí (přívalové deště, vichřice, extrémní 
teploty, ledovka atd.) se zvyšuje nebezpečí havárií a s nimi výše popsaných rizik na veřejné zdraví a životní 
prostředí. Extrémní projevy počasí mohou vést ke snížení viditelnosti a vzniku nebezpečných situací zvyšující riziko 
dopravní nehodovosti.  

 

Výše uvedené kategorie rizik lze rozdělit do skupin ohrožených oblastí: 

Rizika pro veřejné zdraví 

- Riziko kontaminace povrchových a podzemních vod (zdrojů pitné vody) 
- Požáry, exploze 
- Riziko zranění a usmrcení účastníků silničního provozu při dopravních nehodách 

 

Rizika pro kulturní dědictví 

- Identifikované riziko vzniku požárů/exploze při dopravních nehodách, haváriích na 
silnici/dálnicipravděpodobně neovlivní kulturní památky nacházející se v bezpečné vzdálenosti. Jediným 
možným ohroženým objektem je hájovna (číslo dle památkového katalogu 42375/5-5043) na k.ú. Stadice, 
která se nachází v bezprostřední blízkosti stavby (50 m). Při větší explozi by mohla být ohrožena 
drobnějším poškozením. 

Rizika pro životní prostředí 

- Kontaminace povrchových a podzemních vod (zdrojů pitné vody) 
- Kontaminace půdy 
- Kontaminace cenných biotopů v území 
- Požáry, exploze 
 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jednotlivá identifikovaná rizika jsou v rámci technického řešení 
záměru dle platných norem minimalizována a tudíž jsou přijatelná.  
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D.III  Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D 
bodu I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti 
včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním 
zřetelem na možnost přeshraničních vlivů 

Konkrétní popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných kapitolách části D.I. a D.II. 
Dokumentace EIA. V této kapitole je uvedeno pouze shrnutí vlivů vzhledem k jejich významnosti a k velikosti 
zasaženého území. 

Pro popis rozsahu vlivů na jednotlivé složky je použito měřítko lokální (cca území katastru), regionální (několik 
katastrů – okres) a nadregionální (několik okresů – kraj). 

 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Vlivem záměru není třeba očekávat překročení směrné hodnoty u akutních ani chronických účinků NO2, ani u 
akutních účinků CO. U benzenu byl nárůst zdravotního rizika i v nejvíce dotčené části obytné zástavby vypočten 
pod hranicí reálného zvýšení výskytu účinků. V případě suspendovaných částic lze v lokalitách s nárůstem imisní 
zátěže očekávat zvýšení zdravotního rizika vyjádřeného jako kojenecká úmrtnost v řádu desetitisícin nového 
případu v dotčené populaci a v řádu setin případu úmrtnosti u dospělých. Jedná se o hodnoty, které jsou 
nevýznamné ve smyslu ohrožení zdraví dotčené populace, které budou v praxi nepostřehnutelné a budou vysoce 
převáženy jinými faktory, jako jsou životní styl (například kouření) nebo expozice dalším zdrojům znečišťování. Ani 
v případě benzo[a]pyrenu nebylo zaznamenáno rozpoznatelné zvýšení zdravotního rizika vlivem záměru. 

Z provedeného hodnocení hlukové zátěže vyplývá, že v dotčené části zástavby je možné očekávat počet hlukem 
obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu stovek. V případě míry kardiovaskulárního rizika lze očekávat, 
že v dotčené populaci se bude počet případů infarktu myokardu pohybovat v řádu jednotek. Jak je patrné 
z provedeného vyhodnocení, bude zvýšení počtu případů vlivem hluku z dopravy (oproti běžnému výskytu IM) 
pohybovat v řádu setin nového případu. Záměr tak nebude mít vliv na zvýšení počtu případů. 

Z porovnání výsledků pro oba hodnocené časové horizonty (2019 a 2037) vyplývá, že vyšší míra zátěže bude 
v horizontu k roku 2037, kdy se zvýší počet obyvatel v pásmech vyšší hlukové zátěže a naopak v případě nižší 
hlukové zátěže se počet obyvatel sníží. Rozdíly však nejsou příliš významné a výše uvedené závěry tak platí pro 
oba hodnocené horizonty. 

Vlivy dosahují regionálního měřítka (liniový zdroj), avšak z hlediska svého významu jsou přijatelné (nevýznamné). 

Záměr přináší pozitivní socioekonomické vlivy a vliv na snížení nehodovosti a negativních vlivů na veřejné zdraví 
na průtazích obcemi podél silnic I/8 a I/30 . 

 

Ovzduší a klima  

Vliv stavby na ovzduší již v současnosti probíhá. Příspěvky provozu stavby jsou součástí imisního pozadí. Nejvyšší 
hodnoty imisního příspěvku jsou dosahovány v okolí MÚK Řehlovice a portálu tunelu Radejčín. Nejvyšší vypočtené 
imisní příspěvky NO2 a NOx, tedy látek, jejichž dominantním zdrojem je automobilová doprava, se pohybují 
v rámci vyšších desítek procent limitu. Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku se v případě ročního 
průměru benzo[a]pyrenu, benzenu, PM10 a PM2.5 a osmihodinového průměru CO pohybují v rámci nižších desítek 
až jednotek procent limitu. Maximální vypočtené hodnoty jsou vázány na bezprostřední okolí komunikace a 
s rostoucí vzdáleností poměrně rychle klesají. 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že z hlediska vlivů na ovzduší je záměr 
přijatelný. Žádná z vypočtených hodnot imisního příspěvku nedosahuje limitní hodnoty a limitní hodnota pozadí (v 
pětiletém průměru) nebude překročena u žádné modelované škodliviny. 
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Vlivy dosahují regionálního měřítka (liniový zdroj), avšak z hlediska svého významu jsou přijatelné (nevýznamné). 

 

Obecně lze konstatovat, že vlivy stavby na klima jsou převážně mírné. Rozhodujícími faktory jsou jednak zpevněné 
plochy, jednak vegetační úpravy na svazích zemního tělesa. Vlivem zpevnění ploch lze očekávat snížení retenční 
schopnosti krajiny a mírné zvýšení průměrné teploty i extrémních teplot v bezprostředním okolí stavby. Na druhé 
straně lze očekávat mírné snížení teploty v širším okolí díky ozelenění doprovodnou vegetací. Pozitivní vlivy lze 
díky vegetačním bariérám očekávat také u faktoru poryvů větru.  

V případě působení faktorů, spojených se změnou klimatu na stavbu, je posuzována odolnost a zranitelnost 
projektu vůči zjištěným rizikům. Z hodnocení vyplývá, že rizika pro stavbu, spojená se změnami klimatu, jsou 
převážně mírná až střední. Za významnější jsou považována rizika poškozování vozovky, případně stavebních 
objektů a konstrukcí, v důsledku teplotních výkyvů a vlivy na řidiče spojené s extrémními teplotami vzduchu. Tato 
rizika jsou minimalizována, popř. eliminována pomocí stavebně-technických opatření. 

Vlivy dosahují lokálního až regionálního měřítka (liniový zdroj), avšak z hlediska svého významu jsou přijatelné 
(nevýznamné). 

 

Hluk 

Na základě provedeného výpočtu a měření hluku v oblasti bylo prokázáno, že v žádném kontrolním výpočtovém 
bodě v okolí řešeného úseku dálnice D8, kromě výpočtového bodu na objektu čp. 37 ve Stadicích, nedochází 
vlivem provozu dopravy na D8 k překročení hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích a silnicích I. a II. třídy 
a místních komunikacích I. a II. třídy LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). 

Řešení vlivu provozu dálnice D8 v části obce Stadice bude předmětem detailního akustického posouzení 
zpracovaného pro tento navazující úsek dálnice. Výstupem akustického posouzení bude návrh protihlukových 
opatření (např. formou PHS, případně realizací nízkohlučného povrchu) pro zajištění splnění hygienického limitu 
60/50 dB (den/noc) z provozu dopravy na dálnici D8. ŘSD ČR na základě zjištěných výsledků měření hluku v oblasti 
již zadalo zpracování detailního akustického posouzení pro lokalitu Stadice. 

Stávající protihluková opatření v okolí řešeného úseku dálnice D8 jsou pro ochranu chráněných staveb, kromě 
objektu čp. 37 ve Stadicích, dostatečná a vyhovují současným požadavkům pro splnění hygienických limitů hluku 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Povrchové a podzemní vody 

Chráněná oblast akumulace vod (CHOPAV) se v prostoru trasy hodnoceného úseku D8 nenachází. Do 
posuzovaného území zasahuje pouze okraj ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (stavba jej kříží v prostoru 
tunelu Radejčín).  
Největší nebezpečí pro vodní útvary představují možné úniky ropných látek do recipientů dešťových vod, avšak 
vzhledem k návrhu celkové koncepce odvodnění stavby, kdy jsou dešťové vody odváděny do recipientů 
prostřednictví nově navržené dešťové kanalizace s bezpečnostními prvky pro ochranu vod (podrobněji viz kap. 
2.4.2. Odvodnění a kanalizace) a posléze svedeny přes nádrže s retenční a sedimentační funkcí do recipientů, je 
možné usuzovat, že k významnějšímu vnosu ropných látek do povrchových vod nebude při provozu stavby 
docházet. Proto byla hlavní pozornost věnována chloridům, které prakticky nelze z vody odváděné z vozovky 
dostupnými technologiemi odstranit. Pro posouzení možných vlivů souvisejících s vnosem chloridů do toků 
v dotčeném území byly spočítány předpokládané koncentrace chloridů v recipientech v období provozu stavby. Co 
se týče stávajících koncentrací chloridů, použity byly získané hodnoty, anebo bylo uvažováno s hodnotou 40 mg/l 
(zejména vzhledem k vysokému podílu orné půdy).  

Na základě provedené analýzy možných vlivů zájmové stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa 
dálnice a F – tunel Radejčín na stav vod a dotčených vodních útvarů je možné konstatovat, že realizace ani provoz 
posuzovaného úseku dálnice D8 nepředstavuje riziko zhoršení ekologické stavu/potenciálu ani chemického stavu 
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dotčených útvarů povrchových vod, ani kvantitativního a chemického stavu dotčených útvarů podzemních vod a 
ani není překážkou pro zlepšení jejich stavu a dosažení dobrého stavu v budoucnu.  

Vlivy dosahují regionálního měřítka (ovlivnění vodních toků), avšak z hlediska svého významu jsou přijatelné 
(nevýznamné). 

 

Půda 

Celkový zábor posuzovaného záměru byl 586 112 m2 (z toho trvalý zábor ve výši 41,78 ha a dočasný zábor ve výši 
16,8 ha). Největší část záboru tvoří orná půda - ve výši 434 250 m2, tj. cca 74,1 %, a to převážně na půdách ve III. a 
IV. třídě ochrany. Rozsáhlý zábor nastal také v případě trvalých travních porostů (6,4 % z celkového záboru). 
Pozemky určené k plnění funkci lesa byly záměrem dotčeny v minimální míře (cca 2,2 % z celkového záboru). 
V malé míře budou dotčeny i další přírodně cenné druhy půd (sady, zahrady, vodní plochy). Postup vynětí ze ZPF 
(včetně nakládání se skrytou ornicí) probíhal v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., v platném znění.  

Během provozu úseku dochází ke kontaminaci půdy. Míru znečištění a velikost znečišťované plochy je však do 
značné míry možno zmírnit funkčním odvedením dešťových vod z prostoru dálnice a jejich předčištěním, 
vegetačními pásy kolem vozovky nebo umístěním komunikace v terénním zářezu. Všechny tyto faktory jsou na 
hodnocené stavbě již v současnosti aplikovány. Po zprovoznění hodnoceného úseku také došlo ke snížení 
znečišťování půd podél stávající silniční sítě (hlavně silnice I/8, I/30).  

Vlivy dosahují regionálního měřítka (liniový zdroj znečištění), avšak z hlediska svého významu jsou přijatelné 
(nevýznamné). 

 

Přírodní zdroje a horninové prostředí 

Provoz na hodnocené stavbě nevyvolává žádné požadavky ani nezpůsobuje významné negativní vlivy na 
horninové prostředí. Realizace stavby si vyžádala přesuny hornin a půd vyčíslené v celkové bilanci zemních prací. 
Během jara 2019 došlo k likvidaci posledních 2 skládek zemin v blízkosti Záhořského potoka. 

Během realizace hodnocené stavby ani během jejího provozování, které trvá od prosince roku 2016, nedošlo 
k významným zásahům do přírodních zdrojů. Blízký lom na stavební kámen Dobkovičky nebyl tímto úsekem 
ovlivněn. 

Vlivy dosahují regionálního měřítka (liniové působení), avšak z hlediska svého významu jsou přijatelné 
(nevýznamné). 

 

Biologická rozmanitost (fauna, flora a ekosystémy) 

Po provedení analýzy stavu území a vyhodnocení únosného zatížení jednotlivých složek životního prostředí tak, 
jak jsou definovány zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí7, lze konstatovat, že přes zastoupení cenných 
segmentů krajiny, sídel, kvalitní půdy a kulturních památek, představuje realizace záměru únosné zatížení území. 

Důvodem je zejména citlivé vedení trasy dotčeným územím, přičemž trasa relativně dobře koresponduje 
s prostorovými dominantami okolí stavby. Také niveleta trasy je volena převážně vhodně (vedení po povrchu 
nebo v zářezech). Místa vedená v násypech jsou z velké části odizolována od negativních vlivů (hluk, světla, 
vizuální rušení) protihlukovými stěnami, palisádami nebo realizovanou rozsáhlou výsadbou izolační zeleně. 

Z hlediska technického provedení stavby jsou negativní vlivy dále mírněny realizací tunelu Radejčín v celkové 
délce 595 m, kapacitními mosty a estakádami na trase. Ty spolu s oplocením dálnice zabezpečují také dostatečnou 
migrační prostupnost území. 

Hůře jsou řešena křížení vodních toků (zejména Žimský a Záhořský potok). U těchto křížení došlo k rozsáhlému 
kácení lesních porostů (v obou případech okolo 1 ha), které bylo možné významně minimalizovat citlivější 

                                                           

 
7
 ovzduší, voda, horniny, půda, organismy a ekosystémy 
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projektovou přípravou vzhledem k životnímu prostředí. K nadměrnému kácení došlo při přeložkách silnic III. třídy 
č. 258 30 a 258 29. Místo ponechání uvedených komunikací v původní trase a jejich převedení pod zvětšenými 
mostními objekty spolu s potoky, bylo provedeno nadzemní křížení přeložek, které významně zvětšilo zábor lesa 
(násyp tělesa silnice, napojení navazujících polních cest. 

Z hlediska populací rostlin a živočichů má největší význam destrukce jejich biotopů. Výstavbou záměru však 
nebylo zasaženo žádné unikátní společenstvo s mimořádným výskytem rostlinných nebo živočišných druhů a 
zasažené biotopy se hojně nacházejí v blízkém i širokém okolí záměru. Vlivy realizace a provozu stavby na 
ekosystémy a jednotlivé skupiny živočichů byly proto vyhodnoceny pouze jako mírně negativní. Významně 
negativní vliv nebyl identifikován u žádného zvláště chráněného druhu. Vliv na populace rostlin, včetně zvláště 
chráněných druhů, byl nevýznamný. 

Migrační prostupnost území zůstala i po realizaci stavby a jejím zprovoznění uspokojivá, jak je prokázáno 
z pobytových stop jednotlivých kategorií živočichů. Při realizaci navržených opatření bude zajištěno zlepšení 
migrační prostupnosti dálnice pro všechny zjištěné kategorie živočichů. 

V rámci kapitoly D.IV dokumentace EIA byla navržena některá upřesňující opatření, která pomohou ještě více 
minimalizovat negativní vlivy stavby na biotu. Navržená upřesňující opatření vycházejí z konkrétních  podmínek 
souhlasného stanoviska EIA z roku 1996 a mají za cíl odstranění některých nedostatků vzniklých během realizace 
záměru tak, aby byly podmínky zcela naplněny. 

Vlivy dosahují regionálního měřítka (liniový zdroj), avšak z hlediska svého významu jsou přijatelné (nevýznamné). 

 

Krajina a její ekologické funkce 

Ráz krajiny v potenciálně dotčeném krajinném prostoru se vyznačuje přítomností znaků přírodní charakteristik KR 
i znaků kulturní a historické charakteristiky. Přírodní a kulturní a historické charakteristiky se vtiskávají 
do charakteristik vizuálních/estetických hodnot, pro všechny pak platí, že svou cenností nezřídka dosahují 
význačného či dokonce jedinečného významu. Stavba, vzhledem ke svému charakteru a vzhledem k charakteru 
dotčeného území, přímo (fyzicky) i nepřímo (vizuálně) zasahuje do znaků, které nabývají jedinečného či 
neopakovatelného významu. Tyto znaky jsou realizací záměru dotčeny až středně silně. Vzhledem k charakteru a 
umístění záměru budou ovlivněny především dílčí scenérie, z nichž některé lze označit jako cenné. Realizace 
stavby představuje změnu KR (i cenných dílčích krajinných scenérií), nikoliv však – vzhledem k charakteru záměru 
a omezeným možnostem jeho vizuálního uplatnění v krajině převážně v širších krajinných souvislostech – 
významné prostorové snížení či setření cenných hodnot stávající krajiny.  

Stavba je navržena s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., a je proto 
vyhodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného dle zákona.  

Vlivy dosahují regionálního měřítka (liniová stavba), avšak z hlediska svého významu jsou přijatelné (nevýznamné). 

 

Hmotný majetek a kulturní dědictví 

Z  uváděných skutečností vyplývá, že během realizace nedošlo k demolici obytných staveb. Kulturní památky 
nebyly záměrem dotčeny. V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, byl 
před zahájením výstavby proveden záchranný archeologický průzkum. Byly přemístěny dva drobné sakrální 
objekty. 

Vlivy dosahují lokálního měřítka, z hlediska svého významu jsou přijatelné (nevýznamné). 

 

Instituty ochrany dle §114/1992 Sb. 

Z pohledu ovlivnění institutů ochrany řešeného území byly dotčeny prvky zvláště chráněných území (CHKO České 
středohoří), ÚSES (územní systém ekologické stability) a VKP ze zákona (významný krajinný prvek). Střety se 
soustavou Natura 2000, památnými stromy ani přírodními parky nenastaly. 
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Střety se skladebnými prvky ÚSES jsou jen okrajové, funkčnost všech prvků byla zachována i díky tomu, že stavba 
byla zohledněna ve všech územních plánech dotčených sídel. Střety jsou technicky řešeny mosty nebo vedením 
dálnice v tunelu (nadregionální biokoridory). 

Na úrovni VKP nemají střety závažnější charakter. Nejvýznamnější byly zásahy do VKP údolní niva a vodní tok 
(Žimský a Záhořský potok), kde došlo k plošnějším kácením lesních porostů a opevňování koryt obou potoků. U 
ostatních VKP došlo většinou pouze k přiblížení stavby k VKP. V případě Uhelné strouhy došlo k velmi citlivě 
provedenému křížení na estakádě. Koryto toku zůstalo nezpevněné. 

Z hlediska vlivů na CHKO jsou vlivy stavby nejvážnější, neboť stavba prochází CHKO téměř v celé délce. Byla však 
splněna řada podmínek uložených v rámci výjimky z ochranných podmínek CHKO České středohoří, které 
negativní vlivy významně minimalizují.  Přijatelný vliv stavby na území CHKO a zvláště chráněné druhy dle zákona 
č. 114/1992 Sb. byl doložen v rámci řízení o vydání výjimek ze základních ochranných podmínek těchto institutů. 

Vlivy dosahují regionálního měřítka (liniová stavba), avšak z hlediska svého významu jsou přijatelné (nevýznamné). 

 

Možnost přeshraničních vlivů 

Žádné vlivy přesahující státní hranice nebyly zaznamenány ani se v budoucnu nepředpokládají. 
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek 
navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a 
snížení všech významných negativních vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví a popis 
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, 
popřípadě opatření k monitorování možných 
negativních vlivů na životní prostředí, které se 
vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně 
opatření týkajících se připravenosti na mimořádné 
situace podle kapitoly II a reakcí na ně 

Vzhledem k tomu, že pro záměr již bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona EIA (zákon 
č.244/1992 Sb.) a bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA, které bylo reflektováno v navazující projektové přípravě i 
v realizaci a bylo také zohledněno ve stavebních povoleních, nebylo potřeba navrhovat nové podmínky a opatření. 
Byla ovšem provedena analýza podmínek původního stanoviska EIA a u těch, které dle zjištění během zpracování 
dokumentace EIA, nebyly splněny na 100 %, byla navržena upřesnění, která toto stoprocentní naplnění umožní. 

Pozn.: Plnění podmínek je posuzováno ve vztahu k posuzovanému záměru v této dokumentaci EIA, nikoli ve vztahu 
k celé stavbě 0805. 

| Tabulka 44:  Podmínky stanoviska MŽP č.j. 400/3144/1618/OPVŽP/96 e.o. k záměru Dálnice D8, stavba 0805 
Lovosice – Řehlovice, vydaného dne 15.11.1996  

A) Pro fázi přípravy: 

A1 Zpracovat dopravní prognózu silniční dopravy 
se zřetelem na rok zprovoznění úseku 0805 a 
dynamiku dokončování jednotlivých úseků 
dálnice D8. Na základě těchto údajů dopracovat 
hlukovou a rozptylovou studii a tím upřesnit 
definitivní návrh opatření. V případě, že by 
mohlo dojít k výraznějšímu zhoršení stavu 
ovzduší a překročení imisních limitů znečistění 
ovzduší v obcích, je třeba situaci řešit event. 
kompenzačními opatřeními. 

Podmínka splněna. 

Během přípravy stavby byla zpracována řada hlukových 
i rozptylových studií, které vycházely z dopravních 
prognóz. 
 Dopravní studie porovnání intenzit před a po 

zprovoznění stavby 0805 (CityPlan spol. s.r.o., 
11/2007) 

 Analýza dopravního zatížení objízdných tras úseku 
dálnice D8 – 805 kamionovou dopravou (CityPlan 
spol. s.r.o., 11/2007) 

 Hluková studie z výstavby (Pragoprojekt, a.s., 
02/2008) 

 Hluková studie z provozu (DSP, Pragoprojekt, a.s., 
08/2003)  

 Aktualizace hlukové studie (aktualizace DSP, 
Pragoprojekt, a.s., 11/2006) 

 Rozptylová studie (DSP, Pragoprojekt, a.s., 02/2007) 
 Rozptylová studie - doplněk (DSP, Pragoprojekt, a.s., 

02/2008) 
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A2 Při upřesnění studií zohlednit též lokality, po 
kterých bude probíhat staveništní doprava. 

Podmínka splněna. 

Bylo řešeno zatížení okolí přístupových tras nadměrným 
hlukem z výstavby (Pragoprojekt, a.s., 09/2003, 
aktualizace v roce 2006), což je hlavní relevantnější 
zátěž během výstavby. Studie navrhla organizační i jiná 
opatření pro zmenšení hlukové zátěže během výstavby. 

A3 Zpracovat režim používání jednotlivých strojů a 
zařízení v průběhu výstavby. 

Podmínka splněna. 

Harmonogram prací na stavbě, z nějž byla odvozována 
potřeba jednotlivých strojů, je uvedena 
v harmonogramu výstavby (aktualizace DSP, 12/2010).  

A4 Odvedení dešťových vod realizovat jedině 
formou odkanalizování přes sedimentační nádrž 
a zpevněnými příkopy. S ohledem na vedení 
trasy územím CHKO a pásmy hygienické 
ochrany řešit všechny nádrže s lapoly a se 
zřetelem na minimalizaci povodňové vlny (s 
úpravou odtokových poměrů). 

Podmínka splněna. 

Sedimentační nádrže a odlučovače ropných látek jsou 
přítomny na všech vyústěních do recipientů. Stejně tak i 
zpevněné příkopy (betonové tvárnice).  

Řešeno v Aktualizaci DSP (Pragoprojekt, a.s., 09/2004) - 
Celkové vodohospodářské řešení  

A5 Zpracovat bilanci odvedení dešťových vod 
z komunikace se zřetelem na obsah NEL a na 
základě výsledků upravit kapacity 
sedimentačních nádrží. 

Podmínka splněna. 

Sedimentační nádrže a odlučovače ropných látek byly 
navrženy s ohledem na výsledky bilance dešťových vod. 

Řešeno v Aktualizaci DSP (Pragoprojekt, a.s., 09/2004) - 
Celkové vodohospodářské řešení. 

A6 Technické řešení nádrží zpracovat tak, aby byly 
začleněny do okolního prostředí (ozelenění, 
zapuštění pod terén). 

Podmínka splněna. 

Retenční nádrže (objekty A344 a A345) byly navrženy 
zaoblené, zapuštěné, k jejich začlenění do krajiny 
přispívá i ozelenění (SO A801). Pro dešťovou usazovací 
nádrž je použita podzemní  oválná nádrž (projednáno se 
SCHKO z 8.2.2005 resp. 04/2006. 

A7 V rámci inženýrskogeologického a 
hydrogeologického (IG a HG) průzkumu prověřit 
kvalitu, vydatnost podzemních vod, zásah do 
hydrogeologického režimu a zdrojů pitných vod. 
V případě ohrožení zdrojů pitných vod vyřešit 
náhradu. Zpracovat projektové řešení 
s důrazem na citlivá místa Bílinka, Opárno, 
Prackovice na Ladbem, Řehlovice, Radejčín a 
Habrovany. 

Podmínka splněna. 

Podrobný geotechnický průzkum byl proveden v roce 
1997. Na základě průzkumu byly vytipovány lokality, 
kde je riziko ztráty vodních zdrojů. Bylo počítáno 
s možným ohrožením vodního zdroje u hájovny 
Radějčín. Proto bylo počítáno se SO F370 vodní zdroj 
pro hájovnu v prostoru nádraží – km 59,3. 

Situace byla průběžně sledována od roku 1998 (režimní 
monitoring HPV). Režimní pozorování hladin 
podzemních vod v hydrologickém roce 2017 (11/2016 – 
10/2017)  - Jäger (04/2017) potvrdilo, že 
z dlouhodobého hlediska stavba nezpůsobila negativní 
změny na zdrojích pitné vody v území. 

A8 Na základě výsledků předběžných IG a HG 
průzkumů realizovat další terénní práce se 
zřetelem na geotechnické parametry 
jednotlivých objektů stavby – mosty, MÚK, 
tunely. 

Podmínka splněna. 

Před vlastní realizací byl zpracován Podrobný 
geotechnický průzkum, na základě jehož výsledků bylo 
dále postupováno při další přípravě stavebních objektů. 

(Podrobný geotechnický průzkum pro dálnici D8, stavba 
D0805, PÚDIS a.s., 10/1997). 
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V letech 1998, 2001, 2004 a 2005 následovaly další 
podrobné (2. etapa) nebo doplňující GTP. 

A9 Na základě předběžného IG průzkumu zpřesnit 
geotechnické parametry a podle nich upravit 
bilanci zemních prací, potřeb zemního 
materiálu a technologické postupy. Vyhodnotit 
využitelnost místních výkopových zemin i se 
zřetelem na jejich úpravu. Kalkulovat s použitím 
vhodných zemin z přebytků ostatních úseků 
dálnice D8. 

Podmínka splněna. 

Před vlastní realizací byl zpracován Podrobný 
geotechnický průzkum, na základě jehož výsledků byla 
zvážena využitelnost jednotlivých typů zemin a hornin 
při stavbě tělesa. Stavba 0805 byla v součtu bilance 
zemin v přebytku. 

(Podrobný geotechnický průzkum pro dálnici D8, stavba 
D0805, PÚDIS a.s., 10/1997). 

V letech 1998, 2001, 2004 a 2005 následovaly další 
podrobné (2. etapa) nebo doplňující GTP. 

A10 Specifikovat zařízení staveniště, svozové trasy, 
dopravní omezení. 

Podmínka splněna. 

Uvedené informace jsou součástí Zásad organizace 
výstavby (DSP, 12/2010). Dopravně inženýrská opatření 
jsou součástí SO A184 a F184. 

A11 Do bilance potřeb zemního materiálu zohlednit 
využití výsypkového materiálu z lomu 
Prackovice a materiálů z provozovaných 
kamenolomů. Neotvírat v CHKO nové zemníky. 

Podmínka splněna. 

Vhodnost materiálu z odvalu lomu Prackovice byla 
prověřena studií Geotechnické posouzení vhodnosti 
materiálu z odvalu lomu Prackovice (PUDIS a.s., 
02/2004). Materiál byl vyhodnocen jako velmi dobrý 
z hlediska využití do těles dálničních násypů, zásypů atp. 
Materiál byl využit. Nové zemníky v CHKO nebyly 
otevřeny. 

A12 Na základě IG průzkumu ověřit možnost snížení 
nivelety obou tunelů ve směru vertikálním 
z důvodu vhodnějšího začlenění portálů do 
krajiny i z důvodu prodloužení tunelů a snížení 
procenta stoupání. 

Podmínka splněna. 

Bylo respektováno, podélný sklon byl snížen na 3,2 %. 

A13 Upřesnit trvalé a dočasné zábory zemědělského 
půdního fondu. Zpracovat záborový elaborát, 
projekt rekultivace a využití ornice a ostatních 
kulturních zúrodnění schopných zemin. Při 
návrhu využití ornice musí investor (projektant) 
spolupracovat s obcemi a orgány ochrany ZPF. 

Podmínka splněna. 

Záborový elaborát byl zpracován (aktualizace březen 
2014).  

Plán rekultivace dočasně odňaté půdy byl schválen dne 
31.5.2001 Ministerstvem životního prostředí, společně 
se souhlasem o vynětí půdy ze ZPF (č.j. OEK/1375/01). 

Přebytky ornice byly poskytovány na žádost místním 
občanům (v souladu s podmínkou MŽP k udělení 
souhlasu s vynětím ze ZPF). 

A14 Zajistit zpracování projektu ozelenění celého 
úseku dálnice, který bude dbát na geograficky 
původní materiál. Výběr i projekt bude schválen 
příslušným orgánem SCHKO. 

Podmínka splněna 

Ozelenění stavby je součástí projektu jako stavební 
objekty A801 a F801. Objekty byly projednány se SCHKO 
v roce 2004, která dne 9.8. vydala souhlasné oborné 
stanovisko. 

A15 Vyřešit otázku smluvního zajištění sadebního 
materiálu v dostatečném předstihu před 
zahájením stavby. 

Podmínka splněna. 

Výsadby jsou již kompletně realizovány. 
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A16 Zpracovat program odpadového hospodářství 
pro etapu výstavby, do kterého budou zahrnuty 
nejen přebytečné zeminy, ale i ostatní odpady 
vznikající při vlastní výstavbě. Doplněno bude i 
množství odpadů, využitelných pro recyklaci. 

Podmínka splněna. 

Projekt nakládání s odpady z výstavby částí A  a F, který 
obsahuje vše požadované, byl součástí aktualizace DSP 
(Pragoprojekt, a.s., 10/2004). 

A17 Vypracovat plán organizace výstavby a plán 
havarijních opatření pro případ úniku 
závadných látek při výstavbě komunikace.  

Podmínka splněna. 

Zásady organizace výstavby (dříve plán organizace 
výstavby) byl součástí DSP (Pragoprojekt, a.s., 12/2010). 
Havarijní plán pro stavbu byl zpacován v roce 2007 a 
řádně schválen. 

A18 Zpracovat program monitoringu v souladu 
s návrhem DOKUMENTACE a s upřesněním dle 
POSUDKU. Měřící místa budou event. doplněna 
po konzultaci s referátem ŽP OkÚ Litoměřice.  

Podmínka splněna. 

Program monitoringu ŽP byl zpracován v dubnu 2004 
pro celou stavbu 0805 pravidelně mezi roky 1998 – 
2017. 

A19 Zpracovat návrh oplocení dle DOKUMENTACE a 
projednat jej se SCHKO.  

Podmínka téměř zcela splněna 

Oplocení bylo navrženo po konzultaci se SCHKO (SO 
A191). Oplocení bylo dle moderních požadavků 
umístěno podél celé stavby, a to oboustranně.  

Nejsou však zcela splněny požadavky na kvalitu 
zpracování oplocení, uvedené v Dokumentaci EIA z roku 
1995. Zejména se jedná o tyto podmínky: 

- musí být zabráněno podhrabávání plotu 
- nepřerušovat oplocení u křížení vodotečí, či 

vedlejších silnic a jejich napojení 

Pro 100 % naplnění této podmínky doporučujeme 
realizovat následující opatření: 

A19.1 

Během terénních průzkumů v území byly na několika místech zjištěny nedostatky v provedení oplocení 
dálnice, které umožňují vnikání menších, případně i velkých živočichů do prostoru dálnice, čímž jsou 
ohroženi jak tito živočichové, tak účastníci silničního provozu. Proto doporučujeme úpravy oplocení 
v tomto rozsahu: 

a. Zabezpečení míst přerušení oplocení pro potřeby služebních sjezdů: Tam, kde se v oploceném úseku 
nachází napojení místních nebo účelových komunikací, je nutné tento prostor zabezpečit proti vnikání 
živočichů do oploceného prostoru. Sjezd je možné vybavit bránou s pružinovým zavíráním, aby se 
udržela v zavřeném stavu. Tam, kde je veřejná cesta a větší provoz se klasická brána neosvědčuje, 
protože její uživatelé ji často nezavřou. V takových případech je vhodná tzv. texaská brána, která 
umožňuje plynulý průjezd bez potřeby jejího otevírání a zavírání. 

b. Zabezpečení míst přechodu oplocení přes odvodňovací příkopy: Při přechodu oplocení přes 
odvodňovací příkopy je nutné místo řešit tak, aby nedocházelo k zanášení příkopového prostoru a 
zároveň bylo bráněno živočichům v průchodu. Možným řešením je doplnění oplocení svařovanou 
pozinkovanou sítí zavěšenou na spodní dostatečně zesílený napínací drát oplocení. Síť však musí mít 
dostatečnou velikost ok sítě tak, aby byl zajištěn průtok příkopem včetně drobných nečistot. Síť je 
možné ve svahu síť zakotvit do terénu tak, aby byla zajištěna tuhost a nepropustnost. Toto řešení však 
není vhodné na místech, kde je předpokládán výskyt větších nečistost v příkopu (větve, odpadky). 
Dalším možným řešením je vytvoření optické zábrany zavěšením krátkých řetězů (popř. textilních 
nebo plastových pásků) na spodní napínací drát oplocení. Tato zábrana navozuje dojem 
neprůchodnosti, ale zároveň umožňuje průtok příkopem. Toto řešení je vhodné na místech, kde je 
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předpokládán výskyt větších nečistost v příkopu. 

c. Doplnit chybějící pletivo mezi křídly mostu a konci stávajícího oplocení (např. u objektu 216). 

A19.2 

Oplocení dálnice a trvalé bariéry proti vniknutí obojživelníků a dalších drobných živočichů na vozovku je 
nutno udržovat ve funkčním stavu. Za tímto účelem budou nutné pravidelné kontroly a opravy. 
Bezprostřední okolí trvalých bariér je nutné udržovat sečí – v opačném případě hrozí jejich přerostení 
vysokou a hustou vegetací, které umožní jejich překonání obojživelníky a dalšími drobnými živočichy. Na 
některých místech bude nutné přisypat bariéry zeminou tak, aby fungovaly pouze jako jednostranná 
bariéra, tedy aby znemožňovaly vnik živočichů do nevhodného prostoru (tj. k vozovce nebo do retenčních 
nádrží) a zároveň aby byl umožněn jejich únik v případě proniknutí do nevhodného prostoru. 

A19.3 

Vývařiště a některé výústní objekty jsou zhotoveny tak, že se mohou stát pastí pro drobné živočichy – 
tento stav je nutné napravit provedením dodatečných úprav (např. dodání únikové stěny se sklonem 1:2 se 
zdrsněným povrchem, únikové rampy, úniková konstrukce v podobě prkna připevněného u horního okraje 
nádrže). 

Obrázek 65: Nevhodně řešená vývařiště se stávají pastí pro drobné živočichy (příklad z km cca 61,9) 

 
A20 Zpracovat návrh komunikačního spojení 

(migračních tras) v souladu s DOKUMENTACÍ a 
projednat jej s SCHKO. 

Podmínka téměř zcela splněna 

Migrační objekty jsou v území rozmístěny v souladu 
s návrhem v dokumentaci EIA z roku 1995.  

Nejsou však zcela splněny další požadavky na zvýšení 
funkčnosti jednotlivých objektů, které jsou uvedeny 
v dokumentaci. 

Zejména se jedná o tyto podmínky: 
- migrační profil musí být pohledově izolován od 

provozu na dálnici a jeho povrch by měl výt 
vhodně upraven. 

- trasu dálnice v co největším rozsahu uzavřít 
pláštěm vzrostlé vegetace. Tato zeleň bude mj. 
plnit funkci optické clony, ... 

Pro 100 % naplnění této podmínky doporučujeme 
realizovat následující opatření:  

A20.1 

V křížení dálnice se Žimským potokem (most A216) a souběžnou silnicí č. III/25829 Žim – Řehlovice (most 
A215) je podmostí nevhodně vysypáno hrubým kamenivem, což znesnadňuje průchodnost těchto 
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mostních objektů pro savce i jiné živočichy. V případě podmostí mostu A215 zároveň nastává potenciálně 
nebezpečná dopravní situace, jelikož vysoká nebo černá zvěř, procházející pod mostem, je z důvodu 
nevhodného povrchu v podmostí nucena projít po silnici, čímž zbytečně vzniká nebezpečí srážek s vozidly. 
Proto je žádoucí provést dosypání kamenitých ploch v podmostí mostů A215 a A216 zeminou ve vrstvě 
minimálně 5–10 cm. 

Obrázek 66: Podmostí mostů A216 (vlevo) a A215 (vpravo) je nutné dosypat vrstvou zeminy 

 

 

A20.2 

Z důvodu zlepšení migrační prostupnosti pro drobné živočichy je žádoucí doplnit do podmostí mostů F211 
(Uhelná strouha), A213 (Záhořský potok) a A216 (Žimský potok) větší kameny, dřeva nebo větve (v podobě 
pásů po stranách nebo v podobě nepravidelně rozmístěných hromad), které budou migrujícím živočichům 
sloužit jako úkryt a sníží jejich případný strach z překonání podmostí. 

 

Obrázek 67: příklady doplnění kamenů a dřevní hmoty do podmostí 
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A20.3 

Za účelem potlačení vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice v prostoru nad Radejčínským 
tunelem (biotop několika ZCHD ptáků a významná migrační cesta savců) doporučujeme provést výsadby 
nad jeho ústeckým portálem. Jedná se o parcely č. 724/26, 739/9 a 593/6 na k.ú. Radejčín, vlastníkem je 
ŘSD ČR. Mělo by se jednat o pás keřů (případně nižších stromů) minimálně 10 m široký. 

A20.4 

Propustky přes Záhořský potok na SO 161 a SO 162 by měly být nahrazeny jiným typem propustku, který 
zachová mokrou i suchou migrační cestu; popřípadě je možná úprava dna stávajících propustků do tvaru 
kynety s bermami na obou stranách – zpevněním dna v propustku pomocí oblázků o velikosti 6–8 cm se 
spárou hlubokou minimálně 2 cm.  Nové dno musí na obou stranách navazovat na okolní terén. 

 

 A20.5  

Z důvodu zlepšení prostupnosti dálnice pro netopýry a z důvodu zmírnění rizika jejich střetů s vozidly je 
žádoucí doplnit k jižní straně tubosideru mezi obcí Radejčín a žst. Radejčín (F212, km cca 59,9) naváděcí 
pletivo o výšce 1,5–2 m s vpletenou textilií přírodního původu, případně osázení plotu popínavými 
rostlinami – dle projednání na AOPK. K tomuto účelu lze použít stávající oplocení komunikace. Úprava 
bude provedena mezi jižní stranou tubosideru a pásem keřů, tzn. v délce 110 m (modrá linie na 
následujícím obrázku). 

Obrázek 68: Návrh úpravy stávajícího oplocení komunikace pro navádění netopýrů pod dálnici v km cca 
59,9 

 

A21 Prověřit průchodnost všech značených 
turistických tras. Týká se i trasy Litochovice – 
Dobkovičky – nádr. Radejčín – Dubnický 
kostelík. 

Podmínka splněna 

Přes trasu dálnice jsou převedeny tři turistické trasy a 
dvě cyklotrasy. Žádná z nich nebyla trvale přerušena. 
Nyní jsou všechny funkční. 

A22 Prověřit minimalizaci plošného rozsahu 
navržené MÚK Řehlovice.  

Podmínka splněna 

Možnost minimalizace MÚK Řehlovice byla prověřena a 
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MÚK byla upravena, s ohledem na nezbytnost připojení 
všech směrů. 

A23 Protihlukové stěny, mostní objekty, portály a 
další objekty architektonicky řešit tak, aby 
nevznikaly pohledové dominanty. Projednat 
s SCHKO. 

Podmínka splněna 

Faktor zachování krajinného rázu v rámci jednotlivých 
objektů byl řešen průběžně se správou CHKO při 
vydávání rozhodnutí a stanovisek dle §12 ZOPK. 

A24 Mostní objekt přes Oparenské údolí řešit se 
spodním obloukem bez zásahu do údolní nivy 
vodoteče.  

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. 

A25 Počítat v úseku Dobkovičky – Radejčín se 
zelenými mosty v souladu s návrhem zaměřené 
trasy dálnice. 

Podmínka splněna 

V uvedeném úseku byly zrealizovány tunely Radejčín a 
Prackovice a jeden ekodukt v předcházejícím úseku 
stavby 0805 (mimo úsek hodnocený v EIA). 

A26 Počítat s ochrannými protihlukovými a 
protiexhalačními opatřeními (např. zemní 
bariéry) kolem NPR Lovoš v místech, kde trasa 
vede v úrovni terénu nebo na nízkém násypu. 
Typ projednat se SCHKO. 

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. 

A27 V dotčených lokalitách zpracovat posouzení 
světelně technických poměrů se zřetelem na 
oslunění obytných objektů a přírodní prostředí. 
Projednat s SCHKO, Krajským hygienikem.  

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. Bylo řešeno na 
stavbě 0805, část B. 

A28 Zvážit možnost technického a architektonického 
řešení ochranných bariér při průtahů obcí 
Vchynice s ev. plným překrytím. 

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. Řeší SO B202 

A29 Zajistit stanovisko organizací pověřených 
ochranou a evidencí ložisek.  

Podmínka splněna 

Stanovisko Obvodního báňského úřadu v Mostě bylo 
vydáno pro celou stavbu 0805. 

A30 Vedení dálnice v obci Vchynice v trase stávající 
silnice I/8 je možno řešit za předpokladu 
dodržení těchto podmínek: 

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. 

Investor nabídne vlastníkům obytných objektů, 
u kterých dochází k překročení hladiny hluku 
vykoupení těchto objektů s alternativní 
možností provedení protihlukových opatření. 
Na případně vykoupených parcelách bude 
zřízena veřejná zeleň, o kterou bude pečovat 
obec.  

Doporučuje se investorovi, aby dále jednal 
s obcí Vchynice o dalších možnostech 
kompenzací.  

Podle technických a ekonomických možností 
bude prověřeno prodloužení mostního objektu 
směrem JV. 

V obci Vchynice bude součástí stavby 
sedimentačních nádrží i navazující úprava 
odvodňovacího systému a koryta stávající 
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vodoteče tak, aby celkový odvodňovací systém 
vylepšil stávající povodňové ohrožení obce.  

Investor zajistí v případě potřeby náhradní 
výstavbu kabin sportovců FK Vchynice včetně 
příslušných inženýrských sítí a přístupové 
komunikace na pozemcích poskytnutých obcí.  

A31 Oznámit záměr a zajistit na základě dohody 
vstupy na trasu dálnice MŽP ČR a SCHKO.  

Podmínka splněna 

Bylo akceptováno a zajištěno prostřednictvím TDS 
Lovosice. Průběh stavby byl pod průběžným dohledem 
zejména SCHKO, která dohlížela na plnění podmínek 
stanovených v navazujících řízení. 

A32 Oznámit záměr Archeologickému ústavu a 
Okresnímu Muzeu a umožnit jim v dotčeném 
území provedení předběžného archeologického 
průzkumu.  

Podmínka splněna 

Záchranný archeologický průzkum v trase byl zahájen 
před vlastní realizací stavby, a to v roce 2007. Průzkum 
byl na nálezy bohatý. Významné naleziště bylo objeveno 
v Řehlovicích. 

A33 Počítat se záchranným biologickým průzkumem 
se zvláštním zřetelem na významnou 
entomologickou lokalitu – sady mezi Bílinkou a 
Lovošem. Seznam ovlivněných kriticky 
ohrožených, silně ohrožených a ohrožených 
druhů rostlin konzultovat se SCHKO.  

Podmínka splněna 

Po celou dobu stavby probíhal biologický dozor (2007 – 
současnost) – Juros, s.r.o. Závěrečné roční správy 
z činnosti ekodozoru byly předkládány SCHKO ČS a ČIŽP. 
V roce 2009 byl proveden inventarizační průzkum 
(Bejček V.). 

A34 Další stupně dokumentace zpracovávat ve 
spolupráci s příslušným orgánem ochrany 
přírody – SCHKO.  

Podmínka splněna 

SCHKO byla dotčeným i konzultačním orgánem. Se 
SCHKO byly projednávány všechny objekty uvedené 
v ÚR i SP. 

A35 Pro SSÚD Řehlovice kromě společných 
podmínek, uváděných v předchozích bodech 
řešit rozmístění jednotlivých objektů, jejich 
architektonicko-urbanistické začlenění do 
krajiny a kapacity tak, aby byly dodrženy 
všechny podmínky ochrany životního prostředí. 
Zaměřit se zejména na podzemní a povrchové 
vody a ÚSES. Realizovat příslušné průzkumné 
práce.  

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. 

A36 Vyloučit pro umístění areálu SSÚD Řehlovice 
prostor navrhovaného biocentra (JZ část 
staveniště). Řešit doprovodnou zeleň se 
zřetelem na navrhovaný lokální biokoridor. 
Nutno projednat možnosti spolupráce 
s příslušným orgánem na realizaci či úpravě 
lokálního biokoridoru a biocentra.  

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. 

B) Pro fázi realizace 

B1 V období výstavby je nutno dodržovat všechna 
opatření navržená v projektu stavby. 

Podmínka splněna 

Dodržování opatření bylo průběžně kontrolováno 
technickým dozorem investora i biologickým dozorem 
stavby a řešeno na kontrolních dnech. 



D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín Opakovaná dokumentace EIA

 Textová část 

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/1798 218

B2 Realizovat záchranný biologický průzkum.  Podmínka splněna 

Po celou dobu stavby probíhal biologický dozor (2007 – 
současnost) – Juros, s.r.o. se všemi souvisejícími 
činnostmi, tedy i záchrannými transfery. Závěrečné 
roční správy z činnosti ekodozoru byly předkládány 
SCHKO a ČIŽP. V roce 2009 byl proveden inventarizační 
průzkum (Bejček V.). 

B3 V případě archeologických a paleontologických 
nálezů umožnit záchranný archeologický 
výzkum.  

Podmínka splněna 

Záchranný archeologický průzkum v trase byl zahájen 
před vlastní realizací stavby, a to v roce 2007. Průzkum 
byl na nálezy bohatý. Významné naleziště bylo objeveno 
v Řehlovicích. 

B4 Před zahájením stavby provést skrývku ornice. 
Pro odvoz přebytečné zeminy a převoz 
materiálů používat v maximální míře vlastní 
trasu dálnice.  

Podmínka splněna 

Skrývka ornice byla provedena před zahájením stavby 
(pro umožnění archeologického průzkumu), a to 
v souladu se souhlasem o vynětí půdy ze ZPF ze dne 
31.5.2001, vydaného Ministerstvem životního prostředí 
(č.j. OEK/1375/01). 

B5 Omezit rozsah staveniště, deponií stavebního 
materiálu, či odpadu na nezbytnou míru a 
bezprostředně po skončení jejich využívání 
provést rekultivace s důrazem na lom 
Prackovice. Projekt předložit k odsouhlasení 
CHKO.  

Podmínka splněna 

Rozsah staveniště a deponií byl součástí aktualizace DSP 
– 12/2010 (část E – Zásady organizace výstavby). Projekt 
byl odsouhlasen SCHKO v rámci stavebního řízení. 
Rekultivace dočasného záboru probíhaly ještě v roce 
2019, a to v souladu s Plánem rekultivace dočasně 
odňaté půdy, který byl schválen dne 31.5.2001 
Ministerstvem životního prostředí, společně se 
souhlasem o vynětí půdy ze ZPF (č.j. OEK/1375/01). 

V současnosti se rekultivace některých ploch ještě 
dokončují. 

B6 Provádět průběžnou kontrolu mechanizmů 
používaných při výstavbě. Na staveništi zajistit 
dostatečné prostředky pro likvidaci případného 
úniku nebezpečných látek. 

Podmínka splněna 

Dodržování opatření bylo průběžně kontrolováno 
technickým dozorem investora i biologickým dozorem 
stavby a řešeno na kontrolních dnech. 

B7 Nezbytné kácení zeleně provádět především 
v době vegetačního klidu. Minimalizovat zásahy 
do porostů. Ochránit vzrostlou zeleň dřevěným 
bedněním. Prověřit dopad odvedení vod 
z dálnice na alej v Litochovicích a na zastavěná 
území sídel Litochovice a Prackovice nad Labem 
včetně přilehlých zemědělských pozemků.  

Podmínka splněna 

Dodržování opatření bylo průběžně kontrolováno 
biologickým dozorem stavby a řešeno na kontrolních 
dnech. 

B8 Výstavbu organizovat tak, aby vegetační úpravy 
byly realizovány již v průběhu výstavby. 

Podmínka splněna 

Vegetační výsadby jsou již kompletně dokončeny. 

B9 Na každém křížení se stávající vodotečí 
vybudovat provizorní zemní hráz pro zachycení 
splachů z otevřeného staveniště.  

Podmínka splněna 

Dodržování opatření bylo kontrolováno technickým 
dozorem investora i biologickým dozorem stavby a 
řešeno na kontrolních dnech. 
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B10 Zajistit monitorování v souladu s podmínkou 
bodu A/18 tohoto stanoviska. Dle výsledků 
korigovat postup prací a technická opatření.  

Podmínka splněna 

Bylo dodrženo dle Programu monitoringu životního 
prostředí (Pragoprojekt, 09/2004).  

B11 V případě zásahu do vodního zdroje realizovat 
okamžitou náhradu (nová studna, napojení na 
vodovod). 

Podmínka splněna 

Dodržování opatření bylo kontrolováno dozorem stavby 
a řešeno na kontrolních dnech. 

B12 Při zásahu do koryta vodoteče provést úpravu 
s přírodním opevněním a vegetační úpravu. 

Podmínka téměř zcela splněna 

Koryta byla opevněna kamenným záhozem a břehy dle 
možností osázeny. Během zpracování dokumentace EIa 
a terénních šetření však byly zjištěny některé 
nesrovnalosti. 

Pro 100 % naplnění této podmínky doporučujeme 
realizovat následující opatření: 

B12.1 

Doporučujeme zrušení zatrubnění levobřežního přítoku Záhořského potoka při křížení v km 61,55 stavby a 
vytvoření otevřeného koryta přírodního charakteru, které by prospělo udržení kontinuity toku se všemi 
ostatními pozitivy na biotu a ekosystémové funkce. Také je zde žádoucí doplnění dřevní hmoty – viz 
opatření č. A20.4 

A12.2 

Dále doporučujeme úpravu vybetonovaného koryta Radejčínského potoka pod mostem A251, které 
v současném stavu není schopno plnit téměř žádné ekologické funkce. Betonové koryto potoka by mělo 
být nahrazeno kamennou dlažbou s ponecháním hlubších a širších spár. Obrubník mezi asfaltovou cestou 
pod mostem a korytem by měl být upraven tak, aby byl umožněn přístup migrujícím drobným živočichům 
do koryta. Stávající propustek na polní cestě by měl být nahrazen jiným typem propustku, který zachová 
mokrou i cestou migrační cestu. 

Obrázek 69: Vlevo stávající stav Radejčínského potoka pod mostem A251. Vpravo příklad vhodného 
propustku pro suchou i mokrou migrační cestu, s dlážděním s velkými spárami (dálnice D49). 

 

 

B13 Plochy, které byly dočasně vyjmuty ze ZPF, 
navrátit původnímu účelu. 

Podmínka v plnění 

Rekultivace probíhají v souladu s Plánem rekultivace 
dočasně odňaté půdy, který byl schválen dne 31.5.2001 
Ministerstvem životního prostředí (č.j. OEK/1375/01). 
V současnosti se některé rekultivace ještě dokončují. 

B14 Zabezpečit funkčnost meliorační a závlahové 
sítě, které by mohly být stavbou narušeny. 

Podmínka v plnění 

Řešeno v SO A390 Sanace meliorací km 62.4 – 62.7 
vlastníci pozemků 
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B15 Zajistit přístupy na zemědělské a lesní pozemky. Podmínka splněna 

Přístupy na zemědělské a lesní pozemky byly zajištěny 
zejména realizací sítě polních cest se sjezdy (SO A155, 
A158, A161, A162, F161, F166). 

B16 Odpady vznikající v průběhu výstavby 
zneškodňovat v souladu se schváleným 
programem odpadového hospodářství. 

Podmínka splněna 

Dodržování opatření bylo kontrolováno technickým 
dozorem investora stavby a řešeno na kontrolních 
dnech. 

B17 V průběhu výstavby zajistit odborný dozor 
zejména se zřetelem na problematiku 
sesuvných území, tunelových staveb a 
hydrogeologii.  

Podmínka splněna 

Odborný dozor byl zajištěn jak ze strany zhotovitele 
stavby, tak ze strany investora (technický dozor). Byly 
zřízeny monitorovací body. 

B18 Dle dohody umožnit vstupy na stavbu 
pracovníkům uvedeným v bodě A/31 a A/32 
tohoto stanoviska.  

Podmínka splněna 

Průběh stavby byl pod průběžným dohledem zejména 
SCHKO, která dohlížela na plnění podmínek 
stanovených v navazujících řízení. 

B19 Zajistit zpracování či aktualizaci programu 
odpadového hospodářství budoucího správce 
komunikace se zřetelem na nezávadné 
zneškodňování dnových sedimentů ze 
sedimentačních nádrží.  

Podmínka splněna 

V rámci DÚR a DSP byl zpracován Plán odpadového 
hospodářství. Každý stavební objekt má zhotovený plán 
sledování a údržby, kde byly podmínky plánu 
odpadového hospodářství zohledněny. 

B20 Po dokončení stavebních prací v nejkratším 
možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení 
staveniště.  

Podmínka splněna 

Zařízení staveniště byla po dokončení stavebních prací 
průběžně likvidována. V současnosti jsou již všechna 
odstraněna. 

B21 Pro SSÚD Řehlovice kromě společných 
podmínek je nutné zpracovat samostatně 
program odpadového hospodářství pro provoz 
areálu se zřetelem na nezávadné 
zneškodňování jednotlivých odpadů a dále se 
zřetelem na skladování materiálů.  

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. 

B22 Provést radonový průzkum pro objekty areálu 
SSÚD Řehlovice a bytové jednotky a navrhnout 
ev. příslušná opatření.  

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. 

B23 Provést nezbytné opravy komunikací, 
využívaných při stavbě dálničního úseku a SSÚD 
Řehlovice.  

Podmínka splněna 

Podmínka byla součástí projektu (DSP, část E ZOV). 

C) Pro fázi vlastního provozu: 

C1 V rámci provozu dálnice je nutno zajistit stálou 
údržbu dálničního tělesa, technickou 
provozuschopnost zařízení mostů, DUN, tunelů, 
podchodů, oplocení atd. a též síť hlásek SOS. 

Podmínka v plnění 

Podmínka je jednou z náplní činnosti SSÚD.  

C2 Vyhodnotit dosavadní výsledky monitoringu a 
v případě zjištění negativních dopadů realizovat 
nápravná opatření. Vyhodnotit protihluková a 
protiexhalační opatření a v případě nutnosti 

Podmínka v plnění 

V současnosti je v řešení neuspokojivý výsledek 
monitoringu hlukového zatížení na k.ú. Stadice. 
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provést jejich dodatečné doplnění.  Vzhledem k výsledkům měření na objektu čp. 37 ve 
Stadicích doporučujeme dále realizovat dlouhodobější 
monitoring hluku na tomto objektu, např. po dobu 7 
dní. Na základě výsledků detailního akustického 
posouzení bude u tohoto objektu dále řešen rozbor 
možných akustických opatření z provozu na dálnici D8 
(na fasádě nebo PHS). 

ŘSD ČR již zadalo zpracování detailního akustického 
posouzení pro vyhodnocení objektu čp. 37 ve Stadicích. 

C3 Zajistit udržování nové vysázené zeleně a 
v případě úhynu zajistit její náhradu.  

Podmínka částečně v plnění 

Některé výsadby realizované v rámci vegetačních úprav 
se i přes průběžnou péči neuchytily.  

Z důvodu relativně velkého úhynu sazenic navrhujeme 
pokračovat v plnění této podmínky následovně:  

C3.1 Je nutné pravidelně kontrolovat realizované vegetační výsadby podél stavby a zajistit jim dostatečnou 
péči po dobu nejméně 3 vegetačních sezón (zálivka, ochrana proti okusu). V případě úhynu je nutná 
náhradní dosadba. Toto opatření je uvedeno již v rozhodnutí MŽP ČR (č.j. 100410/00-OOP/4666/00) ze dne 
13.7.2000 jako podmínka č. 19, je však nutné jej důsledně plnit. 

C4 Zajistit zpracování a projednání plánu zimní údržby 
komunikace s příslušnými orgány, ve kterém budou 
navrženy z hlediska životního prostředí málo agresivní 
posypové materiály. 

Podmínka v plnění 

Užívané množství použité soli je každoročně 
projednáváno na SCHKO, a to od zprovoznění 
komunikace v roce 2016. Před zprovozněním 
stavby bylo v roce 2016 proveden průzkum 
bioty v Litochovickém, Radejčínském, 
Záhořském a Žimském potoce (Peterka, 
2016).  

C5 S ohledem na vedení trasy CHKO zabezpečit technické 
zařízení na posyp, který minimalizuje dávky při zachování 
bezpečnosti provozu.  

Podmínka v plnění 

Užívané množství použité soli je každoročně 
projednáváno na SCHKO, a to od zprovoznění 
komunikace v roce 2016. 

C6 Zpracovat havarijní plán pro případ úniku nebezpečných 
látek v důsledku dopravních nehod s ohledem na její 
vedení CHKO a PHO.  

Podmínka splněna 

Havarijní plán pro části 0805 A+F byl součástí 
žádosti o zahájení stavebního a územního 
řízení v roce 2011. 

C7 Projednat s MD ČR možnost vyloučení sjezdu z dálnice na 
silnici I/8 Bílinka – Žalany pro veškerou těžkou nákladní 
dopravu s dodatkem, který umožňuje výjimkou pro vozidla 
zásobování a technologickou dopravu v oblasti.  

Nevztahuje se k hodnocenému úseku. 

C8 V místech, kde dálnice prochází CHKO České středohoří 
umístit značky označující průjezd Chráněnou krajinnou 
oblastí České středohoří. Konečné řešení dle požadavků 
SCHKO a Dopravní policie.  

Podmínka v plnění 

Umístění značek je v procesu přípravy. 

C9 Prověřit liniový systém řízení dopravy dle návrhu 
v DOKUMENTACI. 

Podmínka splněna 

Byla realizována koordinovaná obsluha 
tunelů na stavbě 0805 a 0807 (možnost jejich 
společného uzavření). Koordinované 
pracoviště je na SSÚD Řehlovice. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a 
výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení 
významných vlivů záměru na životní prostředí 

D.V.1 Vlivy na obyvatelstvo 
Použitá metodika hodnocení vychází ze základních metodických postupů hodnocení zdravotních rizik (Health Risk 
Assessment) vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a s využitím 
Autorizačního návodu k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší AN 
17/15 a AN 15/04 verze 4, které zpracoval Státní zdravotní ústav (SZÚ) (Havel B., Kazmarová H., 2015; Kazmarová, 
2017). Postup hodnocení zdravotního rizika je sestaven ze čtyř navazujících kroků: 

 Identifikace nebezpečnosti – jedná se o určení faktorů, které mají být hodnoceny, popis jejich 
vlastností se zaměřením na nebezpečnost pro člověka a podmínky, za kterých se může projevit. 

 Určení vztahu dávky a účinku – kvantitativně hodnotí vztah mezi úrovní expozice danému faktoru 
(látce v ovzduší a mírou rizika).  

 Hodnocení expozice – obsahuje kvalitativní vyjádření kontaktu hodnoceného faktoru s hranicemi 
organismu a kvantitativní vyjádření intenzity tohoto kontaktu. Cílem je získat informaci, jakými 
cestami, v jaké míře a v jakém množství je konkrétní populace vystavena působení hodnocené 
chemické látky, apod. 

 Charakterizace rizika – obsahem této etapy je vyjádření míry zdravotního rizika exponované populace 
na základě poznatků o nebezpečnosti působícího faktoru a odhadu konkrétní expoziční úrovně. Jedná 
se o kvalitativní a kvantitativní popis odhadnutého zdravotního rizika pro sledovanou populaci, tj. 
výčet všech možných zdravotních poškození u sledované populace a uvedení pravděpodobnosti jejich 
vzniku. Je nutno popsat všechny výchozí podmínky a fakta zahrnutá do postupu hodnocení rizik, jakož 
i všechna zjednodušení a nejistoty, které se zde promítají. Takto hodnocená rizika je vždy nutno 
považovat za potenciální, avšak dostatečně pravděpodobná pro populaci v zájmovém území. 

 

V souladu s Autorizačním návodem AN 17/15 je pak hodnocení členěno do následujících částí: 

 podklady pro hodnocení expozice obyvatel, zahrnující též identifikaci hodnocených znečišťujících látek 

a podklady pro stanovení imisního pozadí 

 charakteristika obytné zástavby v okolí záměru 

 identifikace nebezpečnosti a vztahů dávka – účinek 

 vyhodnocení expozice a charakterizace rizik 

 nejistoty v hodnocení 

 závěr 

Hodnocení vlivů imisní a hlukové zátěže, vyvolaných v souvislosti s realizací záměru, na zdraví obyvatel vychází ze 
zpracované rozptylové (Expertní příloha 2) a akustické studie (Expertní příloha 3). Tyto studie jsou tedy základním a 
jediným podkladem pro hodnocení expozice obyvatel.  

C10 V SSÚD Řehlovice je nutné dbát na technickou údržbu 
všech objektů a zařízení, které vzniku havárií zabraňují 
(ČOV, kanalizace, požární zařízení, sedimentační nádrže 
atd.). Udržovat čistotu celého areálu, zajistit bezpečný 
pohyb mechanizace atd. 

Podmínka v plnění 

Podmínka je jednou z náplní činnosti SSÚD.  
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V rozptylové studii a následně i v předkládaném hodnocení jsou posuzovány změny koncentrací oxidu dusičitého, 
benzenu, suspendovaných částic frakcí PM10 a PM2,5, oxidu uhelnatého a benzo[a]pyrenu. Výběr látek tak 
respektuje doporučení autorizačního návodu SZÚ pro hodnocení vlivů dopravy, přičemž proti tomuto doporučení 
rozsah sledovaných polutantů dále rozšiřuje o CO. Výběr látek odpovídá charakteru provozu. V hodnocení je 
zohledněno i imisní pozadí, tedy je uvažováno s celkovými hodnotami jednotlivých imisních charakteristik v 
zájmovém území. 

V případě akustické studie je pak hodnocena úroveň hlukové zátěže z dopravy v okolní zástavbě. Součástí studie je 
také vyhodnocení rozložení počtu obyvatel v jednotlivých pásmech hlukové zátěže. 

Pro kvantitativní vyhodnocení zdravotních rizik pro vliv znečištění ovzduší byly počty obyvatel odhadnuty dle 
charakteru zástavby, v případě hlukové studie byly odhady počtu obyvatel převzaty z hlukové studie. 

 

D.V.2 Vlivy na ovzduší 
Způsob výpočtu imisního zatížení 

Výpočet imisních příspěvků hlavních znečišťujících látek byl proveden referenční metodou Systém modelování 
stacionárních zdrojů – SYMOS‘97, programem SYMOS97, verze 7.0.6295.24465. 

Metodická příručka modelu SYMOS‘97 je zveřejněna v Metodickém pokynu MŽP (2013). 

Emise jednotlivých znečišťujících látek byly odvozeny v programu MEFA 13 (verze 1.0.6). Pro odvození emisí pro 
následný výpočet imisních příspěvků programem SYMOS97 byla použita tzv. fiktivní 24hodinová intenzita 
dopravy, tedy špičková hodina vynásobená 24. 

Pro stanovení emisí bylo použito v programu MEFA 13 přednastavené schéma dynamické skladby vozového parku 
kategorie „dálnice“, pro rok 2015. 

Z hlediska principu předběžné opatrnosti tak byla pro výpočet emisí a následný odhad imisí použita kombinace 
dvou více zatěžujících vstupních parametrů, tedy vyšší intenzity dopravy a dynamická skladba vozového parku 
odpovídající současnosti, bez přihlédnutí k obnově do roku 2037. 

Šířka komunikace byla zadávána dle skutečnosti, v rozsahu 6 (křižovatkové větve)-22 (dálnice) m. Rychlost 
dopravního proudu byla zadávána 60-130 km/h, plynulost 1 (volný tok), v souladu s TP 219 [9]. Výška vznosu 
vlečky byla stanovena 10 (dálnice) m. Počet hodin v provozu Pd = 7.09, relativní roční využití maximálního výkonu 
α = 0.30. 

Trasování stávajících silničních úseků zahrnutých do výpočtu bylo převzato ze Základní báze geografických dat 
České republiky (ZABAGED). 

Odborný odhad reprezentativní větrných růžic pro dotčené území provedl ČHMÚ Praha. Vzhledem k charakteru 
území bylo třeba území popsat dvěma větrnými růžicemi – oblast 1 zahrnuje většinu území jižně od MÚK 
Řehlovice, oblast 2 zahrnuje menší část území v okolí MÚK Řehlovice. 

Výpočet imisního zatížení z automobilového provozu na dotčené silniční síti byl proveden pro území 7,5 x 7,5 km. 
V tomto území byla stanovena trojúhelníková síť referenčních bodů o různé hustotě, v závislosti na vzdálenosti od 
osy silniční komunikace, a to následovně: síť bodů v kroku 25 m v pásu 10-60 m od osy, krok 50 m v pásu 60-160 
m od osy, krok 100 m v pásu 160-460 m od osy, krok 200 m v pásu 460-1 060 m od osy a krok 400 m ve zbylém 
území (celkem 4 831 referenčních bodů). 

Výpočet byl proveden pro intenzity dopravy odpovídající prognóze k roku 2037 pro jednu modelovou situaci – 
stávající stav silniční sítě, s dálnicí D8 v provozu v plném rozsahu. 
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D.V.3 Vlivy na hlukovou situaci 
Hlukový model byl zpracován v prostředí programu CadnaA . 

Výstupem vertikální hlukové mapy jsou vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve 
výpočtových bodech vygenerované ve vzdálenosti 2 metry před fasádami posuzovaných obytných staveb 
v definovaném horizontálním i vertikálním rastru, tzv. fasádní hluk. Výpočet je proveden bez zahrnutí odrazů 
akustické energie ve smyslu § 20, odstavce 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci 
výpočtů akustického posouzení je tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru 
staveb stanovena pro dopadající zvukovou vlnu.  

Pro vyhodnocení akustických účinků bylo přihlédnuto k požadavkům a ustanovením Nařízení vlády č. 272/2011 
Sb. v plném znění a k příslušným normám z oblasti akustiky.  

Pro hodnocenou stavbu jsou pak hygienické limity hluku následující: 

pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy 

pro den od 6 00 - 2200  hod LAeq,T = 60 dB 

pro noc od 2200 - 6 00 hod  LAeq,T = 50 dB 

Pro vyhodnocení hlukové situace byly použity hygienické limity hluku bez korekce na starou hlukovou zátěž.  

Jako výpočtový rok byl použit rok 2019 a 2037. Intenzity dopravy byly převzaty z Dopravní studie (Expertní příloha 
5).  

Mezi faktory ovlivňující přesnost výsledku výpočtu patří především vstupní údaje, přesnost mapových podkladů, 
neurčitost výpočtu – zaokrouhlování výpočtu, stupeň projektové dokumentace apod. Vlastní 3D výpočtový model 
byl ověřen na základě provedeného kontrolního měření hluku v zájmovém území. Na základě ověření modelu 
a zkušeností při realizaci obdobných akcí realizovaných společností EKOLA group, spol s r.o., které bylo možné 
ověřit měřením, lze předpokládat, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou při 
hodnocení akustické situace uváděny s přesností výsledku výpočtu ±2,0 dB. 

 

D.V.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Znečišťující látky se do povrchových vod mohou dostávat prostřednictvím dešťových vod odváděných z tělesa 
dálnice. Obecně je třeba brát v úvahu možné zatížení recipientů ropnými látkami (otěry pneumatik, úniky olejů či 
pohonných hmot) a chloridy z posypových solí.  

Vzhledem k celkové koncepci odvodnění dálnice, kdy jsou dešťové vody odváděné z povrchu vozovky do nové 
dešťové kanalizace a sváděny do recipientů přes navržené ochranné prvky v podobě retenčních a sedimentačních 
nádrží atd., je hlavní pozornost věnována chloridům, které prakticky nelze z vody odváděné z vozovky dostupnými 
technologiemi odstranit. Pro posouzení možných vlivů souvisejících s vnosem chloridů do toků v dotčeném území 
byly spočítány předpokládané koncentrace chloridů v recipientech v období provozu stavby (viz níže). Co se týče 
stávajících koncentrací chloridů, použity byly získané hodnoty (zdroje jsou citovány), anebo bylo uvažováno 
s hodnotou 40 mg/l (zejména vzhledem k vysokému podílu orné půdy).  

Při výpočtech bylo uvažováno s průměrnou spotřebou 0,42 kg NaCl na 1 m2 zpevněné plochy navrhované dálnice8 
a počítáno bylo s tím, že veškerá sůl použitá na údržbu vozovky se dostane s dešťovou vodou odtékající z povrchu 
komunikace do recipientů (ztráty rozstřikem do okolí apod. nebyly uvažovány). Vypočteny byly předpokládané 
roční průměrné koncentrace chloridů v jednotlivých recipientech dotčených vodních útvarů a tyto hodnoty byly 
porovnány s hodnotami přípustného znečištění, které stanoví nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kde obecně pro 

                                                           

 
8
 Hodnota 0,42 kg NaCl-/1 m2 zpevněné plochy dálnice vychází z reálné spotřeby NaCl- na zimní údržbu dálnice D 8 od jejího uvedení do provozu do konce 

zimní sezóny 2018/2019 (údaje poskytlo ŘSD, závod Praha).  
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povrchové vody hodnota přípustného znečištění chloridy činí 150 mg/l, ale pro povrchové vody užívané pro 
vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody je stanoven přísnější limit 65 mg/l (v obou případech 
se jedná o roční průměrné koncentrace Cl-).  

V případě dané stavby, která je již v provozu jsou však dostupná i reálně měřená data. Stavba úseku dálnice D8 
0805 prochází Chráněnou krajinnou oblastí České Středohoří a v ochranných podmínkách chráněných krajinných 
oblastí je zákonem č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny vyloučena chemická zimní údržba komunikací. 
Správa CHKO České Středohoří vydala dne 31.8.2011 výjimku (č.j. SR/0032/CS/2011), kterou povolila používání 
chemických posypových prostředků při údržbě dálnice D8 na úsecích stavby 0805 přes CHKO České Středohoří. 
Podmínkou používání chemických posypových prostředků při zimní údržbě stanovila SCHKO povinnost (v průběhu 
platnosti výjimky, tzn. do 31. 12. 2021) monitorování obsahu chloridových iontů (a také obsahu ropných látek a 
nerozpuštěných látek) v recipientech v okolí stavby. Dlouhodobý monitoring byl zahájen v předstihu dvou let před 
uvedením stavby do zkušebního provozu a stále probíhá (od roku 2015 dle vzoru projektu „Monitoringu zátěže 
povrchových toků v okolí trasy D0805 s ohledem na zimní údržbu vozovky“ odsouhlaseného Správou CHKO České 
Středohoří (č. j. SR/1858/CS/2015-2). Získané údaje dávají objektivní představu o koncentracích Cl- pro dotčené 
recipienty v jednotlivých letech a jsou rovněž v posouzení použita a výsledky komentovány.  

Mimo již uvedené, je posudek doplněn o výsledky průzkumu dotčených vodotečí se zaměřením na 
makrozoobentos a rybovité obratlovce (Výsledky průzkumu druhového složení a početnosti makrozoobentosu a 
rybovitých obratlovců v potocích Litochovický, Radejčínský, Záhořský a Žimský. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 
Hydrobiologický ústav, České Budějovice, 2016). Cílem tohoto průzkumu bylo zdokumentovat stav uvedených 
potoků před dokončením dálnice D8 a po jejím uvedením do provozu tak, aby bylo možno následně posoudit vliv 
zimní údržby dálnice v období provozu na ekosystémy těchto potoků. Předmětný průzkum byl proveden vždy na 
lokalitě bez a s potenciálním vlivem provozu dálnice D8 (tzn. nad a pod dálnicí ve směru toku) a dále na jedné 
lokalitě Radějčínského potoka mimo dotčené území. 

 

D.V.5 Vlivy na biologickou rozmanitost 
V řešeném území byl mezi říjnem 2018 a červencem 2019 realizován biologický průzkum. Celé území dotčené 
záměrem bylo pečlivě prozkoumáno a bylo vytipováno 6 lokalit pro podrobný botanický a zoologický průzkum. 
Lokality byly svým charakterem vegetace a stanoviště určeny tak, aby reprezentovaly dané území, zároveň aby se 
jednalo o lokality s výskytem zvláště chráněných druhů. 

Při průzkumech (botanický, entomologický, batrachologický, herpetologický, ornitologický, chiroptelogický, 
průzkum vodních toků, průzkum migrací) byly použity standardní metody výzkumu pro jednotlivé skupiny 
s využitím odborné literatury a doporučených metodik AOPK. Detailní metodické postupy průzkumů jsou uvedeny 
v Expertní příloze 4 – Hodnocení dle § 67.  

 

D.V.6 Vlivy na ráz krajiny 
Pro hodnocení vlivů záměru na krajinu bylo využito členění krajiny vytvořeného v gesci MŽP ČR „Typologie české 
krajiny“ (2005) a studie „Preventivního hodnocení krajinného rázu na území CHKO České středohoří“ (Löw a spol., 
s.r.o., 2010). 

Vlastní posouzení (Expertní příloha 9) vychází z terénních průzkumů a využívá postupu hodnocení dle 
metodického postupu Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz 
(VOREL, Ivan – BUKÁČEK, Roman – MATĚJKA, Petr – CULEK, Martin – SKLENIČKA, Petr; 2004), který vychází ze 
znění §12 zákona č. 114/1992 Sb.  

Informace o místních podmínkách byly získány rekognoskací terénu a použitím odborné literatury a studií.  
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D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků 
nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při 
zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich 
plynoucích 

 

 

Posouzení vlivu záměru D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín, bylo 
provedeno v rozsahu, který vyžaduje dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění, zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona, s přihlédnutím k zásadní skutečnosti, že 
posuzovaný záměr již je v provozu. 

Potřeba nového procesu EIA pro uvedené části stavby 0805 byla stanovena rozsudkem Nejvyššího správního 
soudu, který stanovil potřebu obnoveného stavebního řízení (byť je záměr již téměř zcela zrealizován), kde by 
mohly být alespoň částečně zhojeny procesní vady, pro které bylo zrušeno územní rozhodnutí a prostřednictvím 
nového stanoviska EIA byly posouzeny budoucí vlivy záměru, i vlivy již vzniklé při realizaci, a to za plnohodnotné 
účasti občanů. 

Posuzována byla realizace, stávající provoz a výhled dle požadavku NSS, který opakované posouzení stavby 
nařídil. 

V předložené Dokumentaci EIA bylo hodnoceno technické řešení záměru ve stupni DSP D8-0805 Lovosice – 
Řehlovice, část A+F – stavba 4 (Pragoprojekt a.s., prosinec 2010). Z uvedené projektové dokumentace byly 
čerpány detailní informace o záměru. Využita však byla i řada dalších podkladů, které se vztahují k fázi realizace 
stavby (dokumentace, doklady, průzkumy, monitoringy). Skutečné provedení stavby pak bylo prověřeno na 
základě DSPS (Pragoprojekt a.s., březen 2017). Tím bylo zajištěno vyhodnocení skutečně zrealizovaného stavu. 
Probíhaly pravidelné konzultace se zodpovědnými zástupci ŘSD ČR (Ing. Hulva, Ing. Tolar) a ekodozorem stavby 
(Ing. Majer, Juros , s.r.o.). Některé práce na objektech byly totiž ještě v roce 2019 dokončovány. 

Tímto způsobem se podařilo eliminovat většinu obtíží, které vyvstaly během tohoto specifického hodnocení. Pro 
provedení řádného vyhodnocení bylo nutné získat detailní informace nejen o současném (realizovaném) stavu, 
ale i o postupu výstavby. Důležité bylo také zajistit informace o stavu před realizací stavby, což bylo (vzhledem 
k velkému časovému odstupu) v některých případech poměrně náročné. První zásahy v území (skrývky před 
archeologickým průzkumem) nastaly v letech 2007 a 2008. Některé využité podklady byly vznikem datovány do 
80. let 20. století. Pouze tak však bylo možné zodpovědně provést porovnání obou stavů. 

Situace byla také komplikována tím, že některé podklady existovaly pouze ve stavu pro celou stavbu 0805, nikoli 
pro stavbu 4 hodnocenou v dokumentaci EIA (např. záborový elaborát, některé biologické průzkumy) a potřebné 
informace bylo nutno oddělit.  

 

V některých případech byla situace tím, že stavba je již prakticky plně realizována a v provozu, naopak významně 
zjednodušena. Reálné vlivy bylo možné ověřit empiricky. Např. v případě hlukové zátěže nebo znečištění vody 
chloridy probíhá pravidelný monitoring. Zajímavé bylo také ověření využívání jednotlivých migračních objektů 
živočichy. 

Je zřejmé, že nebylo možné detailně se věnovat všem nastalým situacím (zejména během výstavby). Závěry EIA 
vycházejí z předpokladu, který byl konzultován na MŽP ČR (Mgr. Doležal), že podstatné (významné) vlivy vzniklé 
během výstavby jsou zejména ty, které přetrvávají do současnosti.  
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Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno zohlednit nejistoty, kterými je vzhledem k 
současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech: 

– stanovení koncentrací pomocí emisně-imisního modelování 

– expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve vnějším 
prostředí 

– ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, životním stylem (zejména kouřením) a migrací 

– dostupné informace o vztahu mezi úrovní koncentrací znečišťujících látek a jejich zdravotními účinky. 
Zejména v případě účinků, zařazených v rámci projektu HRAPIE do skupiny B, je nutno brát v úvahu 
skutečnost, že s kvantifikací rizika je spojena vyšší míra nejistoty. Obdobně je tomu i v případě stanovení 
jednotkového rizika u karcinogenních polutantů (benzen, benzo[a]pyren). 

– stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky. 

Přes uvedené nejistoty lze údaje považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k závěrům o vlivu řešeného záměru 
na celkovou míru zdravotního rizika. 
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E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Údaje podle části B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou 
variantu řešení záměru. 

 

D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín, je v souladu s rozsudkem 
Nejvyššího správního soudu ze dne 23.2.2018 (č.j. 1 As 296/2017-56) posuzována pouze v jedné aktivní variantě. 

Porovnání variant řešení záměru tak nebylo provedeno. 

 

 

Na základě zjištěných skutečností, uvedených v předchozích kapitolách dokumentace EIA, lze z hlediska vlivu na 
životní prostředí považovat variantu Aktivní za únosnou. V aspektech týkajících se ochrany obyvatelstva 
převažují jednoznačně vlivy pozitivního charakteru.  
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F ZÁVĚR 
 

Předkládaná Dokumentace EIA ve smyslu ustanovení § 8 odst. 4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění, popisuje a hodnotí území v prostoru mezi Lovosicemi a Řehlovicemi a dále 
popisuje vlivy již zprovozněného záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel 
Radejčín“ na životní prostředí. 

 

V rámci Dokumentace EIA byl posouzen záměr v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu invariantně. 
Cílem práce bylo popsat a vyhodnotit únosnost území z hlediska jeho možného zatížení a dále popsat a posoudit 
vlivy záměru na životní prostředí, včetně ověření dostatečnosti opatření k eliminaci negativních vlivů, které již byly 
realizovány. V souladu s rozsudkem NSS byly vyhodnoceny vlivy během výstavby (červenec 2012 – prosinec 2016) 
a vlivy provozu (prosinec 2016 – budoucnost). 

 

Při zpracování Dokumentace EIA bylo zájmové území komplexně vyhodnoceno ve všech požadovaných oblastech 
(vliv na lidské zdraví, vliv na instituty ochrany přírody, klima, vodu, půdu, geologii, krajinu, kulturní a archeologické 
památky). Zároveň byla prověřena opatření, která jsou již zrealizována a byla navržena také upřesňující opatření 
za účelem odstranění konkrétních nedostatků v plnění podmínek stanoviska EIA z roku 1996. 

 

Na samotném hodnocení se významně odrazily dvě zásadní skutečnosti a to, že záměr byl již jednou podroben 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, dle zákona č.244/1992 Sb.) a že záměr již je v provozu. 
Posuzované technické řešení tak již obsahuje řadu opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí. 

Při vlastním hodnocení se vycházelo i ze všech relevantních podkladů, které byly pořízeny během přípravy a 
realizace stavby a také z vyjádření zainteresovaných subjektů.  

 

Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví považovat 
realizovanou stavbu za přijatelnou. Přesto navrhujeme některá upřesňující opatření, která zohledňují aktuální 
stav a potřeby v území. V aspektech týkajících se ochrany obyvatelstva převažují jednoznačně vlivy pozitivního 
charakteru. 
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G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Předložená Dokumentace EIA dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění, je zpracována pro stavbu “ D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel 
Radejčín“ ve fázi předčasného užívání stavby (provozu).  

Stavba je posuzována v jedné variantě Aktivní.  

Při zpracování Dokumentace EIA byly popsány charakteristiky území, jednotlivé složky životního prostředí a vlivy, 
kterými záměr působil, působí a v budoucnu bude působit na životní prostředí. Posouzeny byly tedy vlivy vzniklé 
během výstavby, provozu a vlivy výhledové. Ačkoliv je stavba již realizována, byly zásadní vlivy během výstavby 
rekonstruovány porovnáním stavu území před zahájením stavby a stavu současného a také na základě údajů, 
které se podařilo o průběhu stavby získat.  
 

STRUČNÝ POPIS POSUZOVANÝCH VARIANT 

V rámci dokumentace EIA byla posuzována jediná varianta, která je již téměř zcela realizovaná. 

Varianta Aktivní zahrnuje stavební objekty představující část SO vyjmutých ze stavby „D8 0805 Lovosice – 
Řehlovice“, která již prošla všemi fázemi projektové přípravy až k DSPS a nyní se nachází v konečné fázi realizace. 
K vyjmutí těchto objektů došlo na základě soudně zrušeného územního rozhodnutí vydaného v 03.2002 pro 
stavbu „D8 0805 Lovosice – Řehlovice“. Jedná se tedy o ty objekty, které v době zrušení územního rozhodnutí 
(07.2010) nedisponovaly pravomocným stavebním povolením.  

Jedná se o SO A101, km 60,460-61,100 + 62,300-64,690 a SO F101, km 58,550-59,380 + 59,660-60,460. Dálnice je 
realizována v základní kategorii D27,5/120. Přirozené překážky vyplývající z členitosti povrchu stávajícího území a 
existence stávající infrastruktury překonává pomocí dálničních mostů a tunelu Radejčín. V km 63,4 je postaven 
služební sjezd s elektromechanickými závorami. 

Vedle hlavní trasy a MÚK Řehlovice zahrnuje hodnocená stavba i množství přeložek stávajících silnic III. třídy, 
které byly výstavbou dálničního koridoru přerušeny. Jedná se o tyto stávající komunikace: silnici III/ 25832 (SO 
F126 a A131), silnici III/25834 (SO F127), silnici III/25830 (SO A128), silnici III/25829 (SO A129) a silnici III/25828 
(SO A130). Realizované přeložky prostřednictvím mostních objektů přechází přes nebo podchází pod hlavní trasou 
prostým mimoúrovňovým křížením bez propojení. 

Dálničním tělesem byly rozděleny i pozemky v trase. Pro obsluhu těchto přilehlých pozemků jsou v souběhu s 
hlavní trasou v rámci stavby realizovány polní cesty SO A155, SO A158, SO A161, SO A162, SO F161 a SO F166. 
Tyto polní cesty jsou napojeny na síť stávajících i přeložených komunikací III. třídy. 

Prakticky celá stavba 0805 je vedena před území CHKO České Středohoří. 

 

STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ 

Zájmové území leží v klimatické oblasti T2 teplé a MT11 mírně teplé. Ovzduší není v současnosti zatíženo 
nadlimitními hodnotami žádné ze znečišťujících látek produkovaných automobilovou dopravou. Mohou však být 
dosahovány a překračovány limitní hodnoty pro průměrnou denní koncentraci PM10, ovšem bez povoleného 
počtu překročení. Ostatní sledované látky limitních hodnot nedosahují. 

Hodnocená stavba je umístěna do přírodně i krajinářsky hodnotného území Českého středohoří. Vysokou přírodní 
hodnotu území dokládá existence Chráněné krajinné oblasti, která byla vyhlášena mezi obcemi Lovosice a 
Řehlovice, tedy téměř v celém úseku stavby 0805. Maloplošně chráněná území, památný strom, přírodní park ani 
lokality evropské soustavy Natura 2000 se v dotčeném území nenacházejí.  
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Dálnice je vedena venkovskou, mírně zvlněnou krajinou s mozaikou luk, polí a vesnickou zástavbou. Lesní plochy 
se nacházejí podél vodních toků (lužní lesy a břehová zeleň) a ve formě drobnějších remízků ve volné krajině. 
Rozsáhlejší lesní plochy se nacházejí v jižní části hodnocené stavby, v prostoru vrchu Kubačka, odkud plynule 
přecházejí do lesních porostů na svazích řeky Labe.  

V hodnoceném území se nachází řada významných krajinných prvků (lesní plochy, údolní nivy a vodní toky). 
Existuje zde také bohatá síť prvků územního systému ekologické stability všech úrovní.  

Dle kategorizace biotopů jsou v dotčeném území zastoupeny převážně nepřírodní biotopy (pole, intenzivní travní 
porosty, sady), ale je zde také nemalé zastoupení přírodních biotopů (lesy, křoviny, louky). Nejcennějšími 
ekosystémy, přímo zasaženými výstavbou záměru, jsou polopřirozený les mezi Prackovickým a Radejčínským 
tunelem a nivní les podél Záhořského potoka. Další lesní ekosystémy se nacházejí v těsné blízkosti trasy 
(dubohabřiny poblíž Záhořského potoka, starý sad (les) u Žimského potoka, podmáčená olšina podél Řehlovického 
potoka, les u Stadic).  

Vodní ekosystémy jsou zastoupeny drobnými vodními toky, které zjevně mají tendenci více či méně často 
vysychat. Z morfologického hlediska je většina přítomných toků v původním přirozeném stavu. V místech křížení s 
dálnicí D8 však došlo k úpravám koryt toků v podobě směrového usměrnění, zkapacitnění a opevnění břehů, 
lokálně i dna. Členitost koryt zde byla potlačena a v důsledku odstranění břehových porostů dochází k zarůstání 
koryt vlhkomilnou vegetací. 

Dále se v bezprostředním okolí záměru nacházejí poměrně hodnotné travobylinné ekosystémy s rozptýlenými 
dřevinami – nad Radejčínským tunelem, u Záhořského potoka, u Řehlovického potoka u MÚK Řehlovice. 

V prostoru stavby je evidováno několik sesuvných území (tunel Radejčín, MÚK Řehlovice). Nenachází se zde žádný 
dobývací prostor, chráněné ložiskové území, ložisko a prognózní zdroj ani žádné průzkumné území. V širším okolí 
jsou evidovány dvě staré ekologické zátěže (k.ú. Prackovice nad Labem). 

Dotčené území je velmi starou sídelní oblastí s řadou archeologických památek. Nejvýznamnější archeologická 
lokalita se nachází v prostoru MÚK Řehlovice a na k.ú. Stadice.  
 

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ 

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví není třeba očekávat překročení směrné hodnoty u akutních ani 
chronických účinků NO2, ani u akutních účinků CO. V případě benzenu a benzo[a]pyrenu nebylo zaznamenáno 
rozpoznatelné zvýšení zdravotního rizika vlivem záměru. V případě suspendovaných částic lze v lokalitách 
s nárůstem imisní zátěže očekávat zvýšení zdravotního rizika v hodnotách, které jsou nevýznamné ve smyslu 
ohrožení zdraví dotčené populace, které budou v praxi nepostřehnutelné a budou vysoce převáženy jinými 
faktory.  

Z provedeného hodnocení hlukové zátěže vyplývá, že v dotčené části zástavby je možné očekávat počet hlukem 
obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu stovek. V případě míry kardiovaskulárního rizika se bude 
zvýšení počtu případů vlivem hluku z dopravy (oproti běžnému výskytu infarktu myokardu) pohybovat v řádu setin 
nového případu. Záměr tak nebude mít vliv na zvýšení počtu případů. 

Na základě provedeného výpočtu a měření hluku v oblasti bylo prokázáno, že v žádném kontrolním výpočtovém 
bodě v okolí řešeného úseku dálnice D8, kromě výpočtového bodu na objektu čp. 37 ve Stadicích, nedochází 
vlivem provozu dopravy na D8 k překročení hygienických limitů hluku z dopravy. Řešení situace v části obce 
Stadice bude předmětem dalšího detailního akustického posouzení, které již bylo ŘSD zadáno a jehož výstupem 
bude návrh protihlukových opatření.  

Vliv stavby na ovzduší již v současnosti probíhá. Příspěvky provozu stavby jsou součástí imisního pozadí. Nejvyšší 
vypočtené imisní příspěvky NO2 a NOx, tedy látek, jejichž dominantním zdrojem je automobilová doprava, se 
pohybují v rámci vyšších desítek procent limitu. Maximální vypočtené hodnoty jsou vázány na bezprostřední okolí 
komunikace a s rostoucí vzdáleností poměrně rychle klesají.  
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Z hlediska vlivů na ovzduší je záměr přijatelný. Žádná z vypočtených hodnot imisního příspěvku nedosahuje limitní 
hodnoty a limitní hodnota pozadí (v pětiletém průměru) nebude ve výhledu překročena u žádné modelované 
škodliviny. 

Ovlivnění klimatu v těsné blízkosti záměru lze předpokládat pouze v úrovni mikroklimatu, popř. místního klimatu. 
Rozhodujícími faktory jsou zpevněné plochy na jedné straně a současně vegetační úpravy na svazích zemního 
tělesa. Vlivem zpevnění ploch lze očekávat snížení retenční schopnosti krajiny a mírné zvýšení průměrné teploty i 
extrémních teplot v bezprostředním okolí stavby. Na druhé straně lze očekávat mírné snížení teploty v širším okolí 
díky ozelenění doprovodnou vegetací. Pozitivní vlivy lze díky vegetačním bariérám očekávat také u faktoru poryvů 
větru.  

Rizika pro stavbu, spojená se změnami klimatu, jsou převážně mírná až střední. Za významnější jsou považována 
rizika poškozování vozovky, případně stavebních objektů a konstrukcí, v důsledku teplotních výkyvů a vlivy na 
řidiče spojené s extrémními teplotami vzduchu. 

U povrchových ani podzemních vod nedošlo k výraznému zásahu do charakteru odvodnění oblasti a tím postižení 
rozsáhlého území přesahujícího lokální charakter. Nedošlo ani k významnému ovlivnění kvality povrchových a 
podzemních vod a kvantity podzemních vod. 

Celkový zábor posuzovaného záměru byl 586 112 m2 (z toho trvalý zábor ve výši 41,78 ha a dočasný zábor ve výši 
16,8 ha). Největší část záboru tvoří orná půda - ve výši 434 250 m2, tj. cca 74,1 %, a to převážně na půdách ve III. a 
IV. třídě ochrany. Rozsáhlý zábor nastal také v případě trvalých travních porostů (6,4 % z celkového záboru). 
Pozemky určené k plnění funkci lesa byly záměrem dotčeny v minimální míře (cca 2,2 % z celkového záboru). 
V malé míře budou dotčeny i další přírodně cenné druhy půd (sady, zahrady, vodní plochy). 

Během provozu úseku dochází ke kontaminaci půdy. Míru znečištění a velikost znečišťované plochy je však do 
značné míry možno zmírnit funkčním odvedením dešťových vod z prostoru dálnice a jejich předčištěním, 
vegetačními pásy kolem vozovky nebo umístěním komunikace v terénním zářezu. Všechny tyto faktory jsou na 
hodnocené stavbě již v současnosti aplikovány. 

Z pohledu ovlivnění institutů ochrany řešeného území byly dotčeny prvky zvláště chráněných území (CHKO České 
středohoří), ÚSES (územní systém ekologické stability) a VKP ze zákona (významný krajinný prvek). Střety se 
soustavou Natura 2000, památnými stromy ani přírodními parky nenastaly. 

Střety se skladebnými prvky ÚSES jsou jen okrajové, funkčnost všech prvků byla zachována i díky tomu, že stavba 
byla zohledněna ve všech územních plánech dotčených sídel. Střety jsou technicky řešeny mosty nebo 
převedením v tunelu (nadregionální biokoridory). 

Na úrovni VKP nemají střety závažnější charakter. Nejvýznamnější byly zásahy do VKP údolní niva a vodní tok 
(Žimský a Záhořský potok), kde došlo k plošnějším kácením lesních porostů a opevňování koryt obou potoků. U 
ostatních VKP došlo většinou pouze k přiblížení stavby k VKP. V případě Uhelné strouhy došlo k velmi citlivě 
provedenému křížení na estakádě. Koryto toku zůstalo nezpevněné. 

Z hlediska vlivů na CHKO jsou vlivy stavby nejvážnější, neboť celá její trasa prochází přes CHKO. Byla však splněna 
řada podmínek uložených v rámci výjimky z ochranných podmínek CHKO České středohoří, které negativní vlivy 
významně minimalizují.  Přijatelný vliv stavby na území CHKO a zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb. 
byl doložen v rámci řízení o vydání výjimek ze základních ochranných podmínek těchto institutů. 

Ačkoliv je stavba umístěna v přírodovědně cenném území CHKO České středohoří, byla její trasa vybrána tak, aby 
se vyhýbala ekologicky nejcennějším územím, případně byla technicky navržena tak, aby je překonala co 
nejšetrnějším způsobem (tunel Radejčín, mostní objekty). Z hlediska ovlivnění biodiverzity a populací rostlin a 
živočichů má největší význam destrukce jejich biotopů. Výstavbou záměru však nebylo zasaženo žádné unikátní 
společenstvo s mimořádným výskytem rostlinných nebo živočišných druhů a zasažené biotopy se hojně nacházejí 
v blízkém i širokém okolí záměru. Vlivy realizace a provozu stavby na ekosystémy a jednotlivé skupiny živočichů 
byly proto vyhodnoceny pouze jako mírně negativní. Vlivy na populace rostlin, včetně zvláště chráněných, byly 
nevýznamné. 
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Migrační prostupnost území zůstala i po realizaci stavby a jejím zprovoznění uspokojivá, jak je prokázáno 
z pobytových stop jednotlivých kategorií živočichů. Po realizaci navržených opatření bude zlepšena migrační 
prostupnost dálnice pro všechny zjištěné kategorie živočichů. 

Provoz na hodnocené stavbě nevyvolává žádné požadavky ani nezpůsobuje významné negativní vlivy na 
horninové prostředí. Realizace stavby si vyžádala přesuny hornin a půd vyčíslené v celkové bilanci zemních prací.  

Během realizace hodnocené stavby ani během jejího provozování, které trvá od prosince roku 2016, nedošlo 
k významným zásahům do přírodních zdrojů. Blízký lom na stavební kámen Dobkovičky nebyl tímto úsekem 
ovlivněn. 

Záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, a zásah je proto vyhodnocen jako únosný.  

Vzhledem k realizaci řady zmírňujících opatření během stavby (zachování prostupnosti území, zachování 
obslužnosti zemědělských pozemků, výsadba zeleně s bariérovým účinkem) je vliv stavby na ekologické funkce 
krajiny také přijatelný. 

Během realizace nedošlo k demolici staveb. Kulturní památky nebyly záměrem dotčeny. V souladu se zákonem č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, byl před zahájením výstavby proveden záchranný 
archeologický průzkum. Během realizace byly pouze přemístěny dva drobné sakrální objekty. 

 

Z výše uvedeného je patrné, že na základě výsledků, ke kterým zpracovatel Dokumentace EIA dospěl, lze vlivy 
realizované stavby na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelné. Pro další minimalizaci vlivů je 
navrženo pokračovat v dalším plnění některých stávajících podmínek stanoviska EIA z roku 1996, které jsou 
uvedeny v kapitole D.IV. 

Ostatní podmínky stanoviska EIA z roku 1996 jsou již splněny nebo v plnění. Nové podmínky není nutné 
z hlediska ochrany životního prostředí navrhovat. 
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