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ÚVOD
Předložená dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění – dále jen Dokumentace EIA – je zpracována pro záměr „Přeložka silnice I/46
Týneček – Šternberk“. Oznamovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno.
Zpracovatelem Dokumentace EIA je Ateliér ekologie firmy HBH Projekt spol. s r.o., Brno.
Posuzovaný záměr představuje novostavbu čtyřpruhové směrově dělené silnice I. třídy o celkové délce
6,817 km (vzhledem k posunu počátku záměru –viz níže – je posuzovaná stavba oproti původnímu
řešení v Oznámení EIA o 368 m kratší). Trasa je vedena v koridoru stávající silnice I/46 mezi
Týnečkem (místní část města Olomouce) a Šternberkem. Součástí stavby jsou dvě mimoúrovňové
křižovatky a vyvolané přeložky nižších tříd a polních cest.
Proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí (Proces EIA) byl zahájen v prosinci roku 2006
podáním Oznámení EIA (dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu dle přílohy č. 4 tohoto zákona) na
Krajský úřad Olomouckého kraje.
V rámci zjišťovacího řízení se k Oznámení EIA vyjádřili samosprávy a státní správa. Vznesené
připomínky byly shrnuty v Závěru zjišťovacího řízení vydaném dne 15.ledna 2007 č.j. KUOK
121258/2006. Na základě vyjádření KHS Olomouc a obcí Bělkovice-Lašťany a Štarnov byl
výsledkem zjišťovacího řízení požadavek na podrobné posouzení předloženého záměru
v Dokumentaci EIA (dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.).
Aktuální technické řešení přeložky silnice I/46, posuzované v rámci Dokumentace EIA, reaguje na
připomínky týkající se doprovodné komunikace Štarnov a nového přivaděče do obce BělkoviceLašťany (III/44436). Další oblasti zmíněné v Závěru zjišťovacího řízení, jsou v Dokumentaci EIA
zpracovány odpovídajícím způsobem v příslušných kapitolách.
S ohledem na fakt, že přeložka silnice I/46 představuje v území dlouhodobě stabilizovaný záměr, je
záměr předložen k posouzení v jedné aktivní variantě (varianta Aktivní). Jako referenční bylo
posouzeno zachování stávajícího stavu dopravní sítě, jejíž osu tvoří stávající silnice I/46 (varianta
Nulová).
Dopravní řešení posuzovaného záměru vychází ze studie Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk,
technická studie (VIAPONT, 2003). Úprava MÚK Bohuňovice a návaznost na předchozí úsek
přeložky silnice I/46 Východní tangenta (včetně navázání počátku posuzované stavby a kilometráže)
bylo projekčně zajištěno v Ateliéru silnice a dálnic II firmy HBH Projekt v roce 2009 formou
zpracování „Podkladu pro vypracování Dokumentace EIA“.
Počátek posuzované stavby byl posunut o 368 m ve směru staničení, stavba je tedy o tuto hodnotu kratší.
Kilometráž byla navíc upravena tak, že je oproti původnímu řešení v Oznámení EIA posunuta o 2,831 km. To
znamená, že např. km 10,911 v Dokumentaci EIA odpovídá km 8,080 v Oznámení EIA (původní kilometráž dle
Oznámení EIA je pro větší přehlednost dále uváděna vždy v závorce za aktuálním značením kilometráže).

Při zpracování Dokumentace EIA byla použita řada samostatných expertních studií, jejichž hlavní
části a závěry byly převzaty do tohoto textu. Jedná se o následující studie:
Intenzity dopravy– Ing. Břetislav Regner, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, Ateliér ADIAS, 2005,
aktualizace 2009
Hluková studie – Ing. Vladimír Kryl, ENVIROAD s.r.o., Ostrava, 2009
Rozptylová studie – Ing. Petr Tovaryš, ENVIROAD s.r.o., Ostrava, 2009
Studie vlivů na lidské zdraví – Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc., Brno, 2009
Archeologická studie – Mojmír Bém, Archeologické centrum Olomouc, Olomouc, 2005,
aktualizace Mgr. Pavel Šlézar, Národní památkový ústav, 2009
Studie vlivu stavby na klimatické poměry – RNDr. Ladislav Plánka, Brno, 2005, aktualizace Mgr.
Lenka Křížová, HBH Projekt spol. s r.o., 2009
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČ:

65993390

3. Sídlo:

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Michal Příkazský
tel.: + 420 549 133 436
michal.prikazsky@rsd.cz
Mgr. Natálie Thonová
tel.: + 420 549 133 743
natalie.thonova@rsd.cz
ŘSD ČR, Odbor přípravy staveb Brno
Šumavská 33, 612 54 Brno

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk
Kategorie II, sloupec B, bod 9.1 – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy.

B.I.2. ROZSAH ZÁMĚRU
varianta Aktivní
− novostavba čtyřpruhové silnice I. třídy – přeložka silnice I/46 v délce 6,817 km
(km 10,400 – 17,216); šířkové uspořádání v kategorii S 24,5/100, tedy směrově rozdělená
silnice se středním dělícím pásem
− mimoúrovňové křižovatky (MÚK) – MÚK Týneček (se stávající silnicí I/46) a
MÚK Bohuňovice (se stávající silnicí I/46 a se silnicí III/44610)
− vyvolané přeložky – úpravy a přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí
v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou stavby

B.I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
kraj:
obce:
katastrální území:

HBH Projekt spol. s r. o.

Olomoucký
Olomouc, Tovéř, Dolany, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice
Chválkovice, Týneček, Tovéř, Dolany u Olomouce, Bělkovice,
Lašťany, Bohuňovice
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B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Charakter záměru
Svým rozsahem a budoucím využitím se jedná o zásadní liniovou novostavbu především
regionálního významu. Stávající silnice I/46 představuje významný dopravní tah zajišťující
propojení Olomouce se Šternberkem s pokračováním na Horní Loděnice a dále směrem na
Opavu, resp. po silnici I/45 na Bruntál a Krnov a po silnici I/57 přes Bartultovice do Polska.
Tento tah představuje východní alternativu tahu Olomouc – Mohelnice – Šumperk – Rapotín
– Jeseník – Mikulovice.
Posuzovaná přeložka je navržena jako čtyřpruhová, směrově rozdělená komunikace se
středním dělícím pásem o celkové délce 6,817 km. Přeložka je vedena částečně v nové trase,
částečně v trase stávající silnice I/46 v prostoru mezi Týnečkem (severovýchodní okrajová
část Olomouce) a Šternberkem. Součástí záměru jsou dvě mimoúrovňové křižovatky
zajišťující napojení přeložky na stávající silniční síť a dále vyvolané přeložky silnic nižších
tříd a polních cest.
Přeložka silnice I/46 bude na jihu, v prostoru MÚK Týneček, navazovat na tzv. Východní
tangentu města Olomouce (další úsek přeložky silnice I/46). Na severu na posuzovaný záměr
navazuje přeložka silnice I/46 v úseku Šternberk – obchvat.
Kumulace s jinými záměry
Možnosti kumulace záměru s jinými záměry v území je nutné posuzovat zejména ze dvou
pohledů:
a) Kumulace s existujícími stavbami v době realizace a provozu.
b) Kumulace s plánovanými záměry.
a) Kumulace s již existujícími záměry v době realizace a provozu.
• Silnice I/46 „Východní tangenta“ – stavba posuzované přeložky silnice I/46 navazuje
na tzv. Východní tangentu, která představuje východní obchvatovou trasu města
Olomouce a která propojuje posuzovaný záměr s již realizovaným úsekem rychlostní
silnice R35 – stavba R3509. Kumulace vlivů se zde nepředpokládá, neboť záměr je
pokračováním Východní tangenty a přispěje k plynulosti provozu ve směru na
Šternberk.
• Letiště v Bohuňovicích – v současnosti neveřejné sportovní letiště, které bude, dle
ÚPD obce Bohuňovice, rozšířeno na veřejné vnitrostátní letiště pro malá letadla.
Kumulace s tímto záměrem v podobě narůstajícího hlukového zatížení může
vzniknout během přistávání a vzlétání letadel.
Relativně významnější kumulaci negativních vlivů s již existujícími záměry lze
předpokládat převážně v období výstavby, a to hlavně v souvislosti s možnými
dopravními omezeními na komunikacích dotčených výstavbou. Další významnější
kumulace s existujícími záměry se během realizace ani během provozu
nepředpokládají.
b) Kumulace s plánovanými záměry.
• Silnice I/46 obchvat Šternberka – v navazujícím úseku přeložky silnice I/46 bude
umístěna MÚK Šternberk, křižovatka typu rozštěp, na kterou bude navazovat obchvat
Šternberka v kategorii S 11,5. Kumulace vlivů (kromě období výstavby) se zde
nepředpokládá, neboť záměr je pokračováním přeložky silnice I/46 v úseku Týneček Šternberk.

HBH Projekt spol. s r. o.
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•

Významným plánovaným záměrem v dotčeném území je průplav Dunaj-Odra-Labe
(D-O-L), jehož výhledová poloha byla v průběhu projektových prací koordinována ve
vztahu k přeložce silnice I/46. Na základě konzultace byla trasa D-O-L odkloněna
z MÚK Týneček. Kumulace s tímto záměrem znamená další zatížení řešeného území
vlivy z dopravy a díky případným mostním objektům též zásah do krajinného rázu. Je
ovšem nutné zdůraznit, že navrhovaná přeložka silnice I/46 řeší aktuálně neúnosný
stav v území způsobený nadlimitní dopravní zátěží. Otázku kumulace je tak nutno
posuzovat převážně z pohledu plavebního kanálu, jehož přínos pro území lze označit
za diskutabilní.

B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU
ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Posuzovaný záměr řeší do budoucna neudržitelný stav na stávající silnici I/46 mezi Olomoucí
a Šternberkem. Silnice I/46 je v současnosti charakteristická vysokým dopravním zatížením,
kdy převádí jak tranzitní dopravu, tak slouží k místní obsluze území. Doprava od jihu
(napojení na rychlostní silnici R35) přes Olomouc na Šternberk je vedena intravilánem
Olomouce, negativními dopady vysokých intenzit dopravy je zasažena také zástavba
Chválkovic, Týnečku a Dolánek (místní část obce Dolany). Závadami na stávající silnici I/46
jsou vzhledem k vysokým intenzitám nedostatečná kapacita či úrovňová křížení se silnicemi
nižších tříd a s polními cestami.
Přeložka silnice I/46 je v řešeném úseku v rámci schválených Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby nadmístního významu. Jako
veřejně prospěšná stavba byla rovněž definována v dnes již neplatném Územním plánu VÚC
Olomoucké aglomerace z roku 1997 i po 1. změně tohoto plánu z roku 2001.
Přehled posuzovaných variant

Posuzována byla jediná VARIANTA AKTIVNÍ (navrhovaná přeložka silnice I/46) a k ní,
jako referenční VARIANTA NULOVÁ (stávající vedení silnice I/46).
varianta Nulová –stávající dvoupruhová silnice I/46, šířkové uspořádání odpovídá kategorii
S 9,5/80. Počátek pomocného staničení, km 0,000, pro účely Dokumentace EIA byl umístěn
na severní hranici zastavěného území místní části města Olomouce Týneček
varianta Aktivní – novostavba čtyřpruhové silnice se středním dělícím pásem v délce
6,817 km, šířkové uspořádání odpovídající kategorii S 24,5/100, součástí stavby jsou dvě
mimoúrovňové křižovatky MÚK Týneček a MÚK Bohuňovice, nutné přeložky silnic nižších
tříd a polních cest.

HBH Projekt spol. s r. o.
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Obrázek B.1: Umístění posuzovaného záměru a související záměry

Důvody pro přijetí případně odmítnutí
varianta Nulová
Pro

–
–

žádné nové zábory půdy
zachování stávajícího rázu krajiny v území
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Proti – stále se zvyšující intenzity dopravy budou mít vliv na zhoršující hlukové a imisní
zatížení území, což povede k negativnímu ovlivňování zdraví, psychiky a
celkového života obyvatel
– bude se stále zvyšovat dělící efekt silnice v místí části Dolánky a snižovat celková
bezpečnost dopravy na silnici
– dlouhodobě neudržitelný vliv na recipienty v území, které je součástí CHOPAV
Kvartér řeky Moravy
varianta Aktivní
Pro

–
–
–

–
Proti –
–

snížení negativních vlivů z dopravy na lidské zdraví, především v obci Dolany
(místní část Dolánky)
pozitivní vliv na socioekonomickou situaci obyvatelstva v regionu (mimo jiné
zlepšení dostupnosti a prostupnosti území, nabídka pracovních příležitostí v době
výstavby)
vybudování účinného systému odvodnění silnice, včetně opatření pro minimalizaci
negativních vlivů na CHOPAV Kvartér řeky Moravy
zlepší se prostupnost krajiny z pohledu migrace živočichů
zásahy do významných krajinných prvků a do skladebných částí ÚSES (dle zákona
č.114/1992 Sb.)
významný zábor ZPF

B.I.6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
varianta Nulová
Varianta Nulová v rámci této Dokumentace EIA reprezentuje zachování stávajícího
uspořádání silniční sítě, kdy doprava prochází zájmovým územím po stávající silnici I/46.
Intenzivním provozem je za tohoto stavu negativně ovlivněna zástavba především v místní
části Dolánky (součást obce Dolany), kterou stávající silnice I/46 prochází v průtahu.
Pracovní staničení varianty Nulové začíná při severním okraji Týnečku a je ukončeno shodně
s variantou Aktivní. V této podobě má varianta Nulová celkovou délku 7,440 km.
varianta Aktivní
Trasa přeložky silnice I/46 v úseku Týneček – Šternberk navazuje na jihu na předchozí úsek
přeložky silnice I/46, tzv. Východní tangentu, která je de facto východním obchvatem
Olomouce.
Celková délka navrhované přeložky silnice I/46 v úseku Týneček – Šternberk je 6,817 km.
Komunikace je navržena v kategorii S 24,5/100, tj. jako čtyřpruhová, směrově rozdělená, se
středním dělícím pásem. Všechny podjezdy a mostní objekty na přeložce silnice I/46 jsou
navrženy na šířku odpovídající silniční kategorii R 25,5/100.
Posuzovaná přeložka začíná v km 10,400 (v Oznámení EIA km 7,200), kde je situována
MÚK Týneček. Jedná se o osmičkovou křižovatku se stávající silnicí I/46, která je kvůli úhlu
křížení přeložena v délce cca 1 300 m. Od MÚK Týneček trasa dále pokračuje směrem
k severu.
V km 10,911 (v Oznámení EIA km 8,080) navrhovaná trasa kříží trasu výhledového záměru
průplavu Dunaj-Odra-Labe. V km 11,826 (v Oznámení EIA km 8,995) kříží přeložka silnice
I/46 silnici III/44311 vedoucí od Hlušovic. Křížení silnic je řešeno mimoúrovňově, silnice 3.
třídy je vedena v nadjezdu nad řešenou přeložkou.
Dále trasa přeložky silnice I/46 pokračuje západně od Dolánek (místní části obce Dolany).
V km 12,521 (v Oznámení EIA km 9,690)stavba kříží bezejmennou vodoteč a polní cestu po
HBH Projekt spol. s r. o.
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jednopolovém mostním objektu o délce přemostění 13,1 m. V km 12,718 (v Oznámení EIA
km 9,887) trasa přeložky kříží Dolanský potok, a to po mostním objektu o jednom poli a
celkové délce přemostění 18,1 m.
Úvodní úsek přeložky silnice I/46 je veden prakticky v úrovni terénu. Niveleta odtud mírně
zvedá, aby pod mostem přes bezejmennou vodoteč a polní cestu v km 12,521 (v Oznámení
EIA km 9,690) a mostem v km 12,718 (v Oznámení EIA km 9,887) přes Dolanský potok bylo
možno dodržet podjezdnou výšku 4,20 m. Cca v km 13,831 (v Oznámení EIA km 11,000) se
niveleta přibližuje zpět k úrovni terénu.
Po překročení Dolanského potoka se trasa přeložky přibližuje ke stávající silnici I/46. V km
14,081 (v Oznámení EIA km 11,250) trasa přeložky postupně kříží přeloženou polní cestu,
Trusovický potok a cyklostezku, a to mostním objektu o čtyřech polích a celkové délce
přemostění 58,8 m.
V km 14,405 (v Oznámení EIA km 11,574) je navržena MÚK Bohuňovice, což je osmičková
křižovatka s přeloženou silnicí III/44610. Do křižovatky bude přivedena i odkloněná původní
silnice I/46. V těsné blízkosti křižovatky se nachází současná čerpací stanice pohonných hmot
ÖMV a motorest U vrtule. Oba objekty zůstanou zachovány, napojeny na silniční síť však
budou pouze přes silnici III/44610.
Za MÚK Bohuňovice pak trasa vede podél současné silnice I/46 s tím, že nové čtyřpruhové
uspořádání využije původní vozovku jako pravý jízdní pás a levý jízdní pás bude ze západní
strany přistaven. V km 15,311 (v Oznámení EIA km 12,480) a 16,101 (v Oznámení EIA
km 13,270) budou kříženy polní cesty, a to formou nadjezdu nad přeložkou silnice I/46.
V km 16,521 (v Oznámení EIA km 13,690) a 16,919 (v Oznámení EIA km 14,088) trasa
posuzované přeložky kříží dvě bezejmenné vodoteče. Obě křížení jsou realizována pomocí
prefabrikované rámové konstrukce.
Konec posuzované stavby je v km 17,216 (v Oznámení EIA km 14,385), kde na přeložku
silnice I/46 navazuje stavba Šternberk – obchvat.
Vyvolané přeložky nižších tříd (stávající silnice I/46 a III/44610) jsou navrženy v kategorii
S 7,5/50. Křižovatkové rampy jsou navrženy dvoupruhové, jednosměrné nebo obousměrné, o
šířce 9,00 m. Překládané polní cesty jsou navrženy v kategorii P6.

B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO

DOKONČENÍ

–
–

zahájení:
dokončení:

2012
2015

B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ:
kraj: Olomoucký kraj
obec s rozšířenou působností: Statutární město Olomouc
obec: Olomouc, Tovéř, Dolany, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice

B.I.9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10
ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT

ODST.

4

A SPRÁVNÍCH

územní rozhodnutí – správním úřadem bude některý ze stavebních úřadů – viz Příloha 1
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PŮDA
Realizací posuzovaného záměru dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků v dotčených
katastrálních územích. Vzhledem k fázi zpracování projektové dokumentace a míře její
přesnosti byl proveden pouze orientační výpočet trvalého záboru. Přesný rozsah záboru bude
specifikován až v dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR).
K výpočtu záboru byl použit obvod stavby dle technické studie a vrstva bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ) se zařazením do tříd ochrany půdy.
Posuzovaný záměr je veden téměř v celé své délce po pozemcích zemědělského půdního
fondu (ZPF). Pouze v km 14,080 (v Oznámení EIA km 11,249) dochází ke křížení drobného
lesního porostu Louková, který však není evidován jako PUPFL a je uveden v kategorii
„ostatní plochy“.
Celkový trvalý zábor posuzovaného záměru byl spočítán, na základě dostupných mapových
podkladů, ve výši 45,544 ha (ZPF – 45,404 ha, ostatní plochy – 0,140 ha).
V následující tabulce je uveden celkový zábor zemědělské půdy zahrnující hlavní trasu,
všechny přeložky a plochy mimoúrovňových křižovatek.
Tabulka B.1: Předběžný odhad záboru zemědělského půdního fondu (ZPF)
katastrální území
Týneček
Chválkovice
Tovéř
Dolany u Olomouce
Bělkovice
Lašťany
Bohuňovice
celkem

zábor v II. třídě ochrany1
ha
% ZPF
3,753
100,00
4,824
100,00
1,792
100,00
8,272
100,00
6,976
100,00
0,000
0,00
0,078
0,62

celkový zábor ZPF
(ha)
3,753
4,824
1,792
8,272
6.976
7,090
12.714
45,404

25,694

56,59

ZÁBOR POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL):
Přeložka silnice I/46 nezasáhne žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa.

B.II.2. ODBĚR A SPOTŘEBA VODY
Navrhovaná dopravní stavba neznamená v období výstavby ani provozu významnější zatížení
životního prostředí odběrem vody. V období výstavby se bude jednat prakticky výhradně
o vodu pro sociální část zařízení staveniště a o vodu pro stavební technologie:
– pitná voda pro sociální část zařízení staveniště bude odebírána z veřejných vodovodů
v množství, které je z kapacitního hlediska nevýznamné.
– technologická voda, například pro výrobu betonových směsí nebo pro výstavbu zemních
konstrukcí rovněž nebude pro dotčenou oblast kapacitně významná. Příprava betonových
1

Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou rozřazeny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy. Tyto
třídy ochrany vymezuje metodický pokyn Odboru ochrany lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996,
platný dnem 1. ledna 1997. Dle tohoto rozdělení jsou pro zemědělskou výrobu nejcennější půdy v I. a II. třídě
ochrany (popis viz kapitola C.II.3.).
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směsí vyžadující vyšší spotřebu vody se v současnosti zpravidla provádí ve
specializovaných betonářských provozech, a spotřeba technologické vody na stavbě je tak
relativně zanedbatelná.

B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
ELEKTRICKÁ ENERGIE
V období výstavby budou k odběru elektrické energie na staveništi zřizovány přípojky
vzdušného vedení NN závěsnými kabely, vycházející ze stávající distribuční sítě VVN,
doplněné transformátory v místech odběru elektrické energie. Předpokládaný příkon pro
zařízení staveniště mostních objektů je do 50 kW, v případě hlavního stavebního dvora se
uvažuje s příkonem do 200 kW.
Skutečná spotřeba elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele stavby na základě
použitých mechanizmů a technologií.
V období provozu nevyžaduje s výjimkou napájení systému S.O.S. a zásuvkových skříní pro
napojení mobilního výstražného zařízení u přejezdů středního dělícího pruhu střídavým
napětím 220 a 380V provoz navrhované silnice žádné energetické médium. Napájecí kabely
budou vedeny ve středním dělícím pruhu čtyřpruhové silnice a jejich napojení na stávající
rozvody bude řešeno prostřednictvím rozvaděčů.
V případě, že by komunikace byla zpoplatněna, je nezbytné uvažovat se spotřebou energie na
provoz mýtných bran. Průměrná spotřeba elektrické energie jedné mýtné brány činí
21,9 MWh/rok.

PLYN
V období výstavby bude zemní plyn využíván pro vytápění objektů hlavních stavebních
dvorů, kam bude přiváděn středotlakým potrubím od nejbližší stávající regulační stanice.
Denní předpokládaná spotřeba činí 100 m3.
V období provozu nebude provoz navrhované silnice vyžadovat spotřebu zemního plynu.

DALŠÍ DRUHY SUROVIN
V období výstavby vzniknou nároky na suroviny odpovídající charakteru stavby. Jedná se
zejména o: násypový materiál zemního tělesa, štěrkopísky, především pro konstrukční vrstvy
vozovek, drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi, materiál pro kryty
vozovek (ropné asfalty a modifikační přísady, portlandský a speciální silniční cement), ocel
(zejména betonářská výztuž a bezpečnostní zařízení), pohonné hmoty, oleje a maziva pro
stavební mechanizmy a dopravní techniku.
Zdroje pro uvedené suroviny budou upřesněny v rámci dalších stupňů projektové
dokumentace.
Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanizmy údržby silnice. Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál
zimní údržby, tj. zejména chlorid sodný v množství cca 1 kg na metr čtvereční vozovky.

B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
VÝSTAVBA
V současném stavu projekční přípravy není k dispozici plán organizace výstavby.
Předpokládá se výstavba při zachování stávajícího provozu, s dílčími omezeními vyvolanými
potřebou připojení konkrétních úseků, s provizorní objížďkou, či odstávkou provozu na
nejkratší možnou dobu.
HBH Projekt spol. s r. o.
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V případě výstavby úseku přeložky ve zcela nové trase (počátek záměru – km 14,405) se
výstavba jeví jako bezproblémová, provoz na stávající silnici I/46 nebude zásadně narušen.
Úsek přeložky od km 14,405 (v Oznámení EIA km 11,574) do konce stavby, kde dochází
k rozšíření stávajícího dvoupruhého uspořádání na čtyřpruhové, bude během dostavby levé
poloviny přeložky zachován provoz na pravé polovině budoucí přeložky (stávající silnici
I/46).
Organizace výstavby musí být pečlivě zpracována především v úsecích úprav souvisejících se
stávající silniční sítí tak, aby dopady na dopravu a potažmo na zástavbu v okolí komunikací
byly co nejmenší. Toto se týká zejména napojení obou mimoúrovňových křížení.

PŘELOŽKY KOMUNIKACÍ
Vzhledem ke čtyřpruhovému uspořádání řešené stavby bude stávající silniční síť na přeložku
silnice I/46 napojena v mimoúrovňových křižovatkách MÚK Týneček a MÚK Bohuňovice.
Veškeré ostatní křižující komunikace nižších tříd a polní cesty budou převedeny
mimoúrovňově. Napojení čerpací stanice pohonných hmot a motorestu na stávající silnici I/46
mezi Bohuňovicemi a Bělkovicemi bude zrušeno. Napojení bude řešeno přes silnici III/44610
(I/46 – Bohuňovice).
Realizací záměru bude zrušeno propojení Lašťan se stávající silnicí I/46 pomocí silnice
III/44437. Přístup do území bude zajištěn přes silnici III/4436 napojenou na přeložku silnice
I/46 pomocí MÚK Bohuňovice.
Veškeré stávající komunikace, dotčené výstavbou přeložky silnice I/46, budou v nezbytném
rozsahu rekonstruovány a propojeny tak, aby zůstala zachována fungující dopravní sít.

INTENZITY DOPRAVY
Intenzity dopravy na posuzované silniční síti byly zpracovány v rámci samostatné studie
„Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk, stanovení intenzit dopravy, aktualizace“
Ateliérem dopravního inženýrství (ADIAS) firmy HBH Projekt v říjnu 2009.
Intenzity dopravy pro stávající uspořádání silniční sítě byly převzaty z celostátního sčítání
dopravy v roce 2005 a byly upraveny podle výsledků vlastních průzkumů. Převod části
dopravní zátěže na výhledovou silnici I/46 a rovněž intenzity dopravy na křižovatkách
Bohuňovice a Týneček byl proveden podle výsledků modelování. Modelování intenzit
dopravy bylo provedeno systémem AUTO.
Veškeré intenzity dopravy byly zpracovány pro rok 2005, tedy pro rok posledního
celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR Praha. Pro výhledová období byly v tabulkách
přepočteny hodnoty intenzit dopravy koeficienty růstu (zdroj ŘSD ČR) a zaokrouhleny
(Tabulka B.2). Vypočtené intenzity dopravy jsou v Tabulce B.3 a B.4 uvedeny obousměrně za
24 hodin.
Tabulka B.2: Koeficienty růstu intenzit dopravy (ŘSD ČR)
rok
osobní
těžká

2005
1,00
1,00

2010
1,19
1,06

HBH Projekt spol. s r. o.

2015
1,33
1,10

2020
1,43
1,15

2025
1,50
1,18

14

2030
1,56
1,21

2035
1,63
1,24

2040
1,68
1,28
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Tabulka B.3: Intenzity dopravy na stávající silniční síti (bez výstavby) – varianta Nulová
úsek
stávající silnice I/46
Týneček – III/44311 Dolany
stávající silnice I/46
III/44311 Dolany – Bělkovice
stávající silnice I/46
Bělkovice – III/4468

rok

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Osobní
Nákladní
Celkem
Osobní
Nákladní
Celkem
Osobní
Nákladní
Celkem

10 400
2 900
13 300
9 700
2 700
12 400
8 400
2 500
10 900

12 400
3 500
15 900
11 500
3 200
14 700
10 000
3 000
13 000

13 800
3 900
17 700
12 900
3 600
16 500
11 200
3 300
14 500

14 900
4 100
19 000
13 900
3 900
17 800
12 000
3 600
15 600

15 600
4 400
20 000
14 600
4 100
18 700
12 600
3 800
16 400

16 200
4 500
20 700
15 100
4 200
19 300
13 100
3 900
17 000

17 000
4 700
21 700
15 800
4 400
20 200
13 700
4 100
17 800

17 500
4 900
22 400
16 300
4 500
20 800
14 100
4 200
18 300

Tabulka B.4: Intenzity dopravy na stávající silniční síti (po výstavbě) – varianta Aktivní
úsek

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Osobní
7 000 8 300
I/46 Východní tangenta
Nákladní 2 100 2 500
po MÚK Týneček
Celkem
9 100 10 800
Osobní
3 400 4 000
stávající silnice I/46
Nákladní
800 1 000
Týneček – MÚK Týneček
Celkem
4 200 5 000
Osobní
1 400 1 700
stávající silnice I/46
Nákladní
400
500
MÚK Týneček – III/44311 Dolany
Celkem
1 800 2 200
Osobní
700
800
stávající silnice I/46
Nákladní
200
200
III/44311 Dolany – MÚK Bohuňovice
Celkem
900 1 000
Osobní
0
0
stávající silnice I/46
Nákladní
0
0
MÚK Bohuňovice – III/4468
Celkem
0
0
Osobní
9 000 10 700
přeložka silnice I/46
Nákladní 2 500 3 000
MÚK Týneček – MÚK Bohuňovice
Celkem 11 500 13 700
Osobní
8 200 9 800
přeložka silnice I/46
Nákladní 2 310 2 700
MÚK Bohuňovice – konec stavby
Celkem 10 510 12 500

9 300
2 800
12 100
4 500
1 100
5 600
1 900
500
2 400
900
300
1 200
0
0
0
12 000
3 300
15 300
10 900
3 100
14 000

10 000
3 000
13 000
4 900
1 100
6 000
2 000
600
2 600
1 000
300
1 300
0
0
0
12 900
3 600
16 500
11 700
3 300
15 000

10 500
3 200
13 700
5 100
1 200
6 300
2 100
600
2 700
1 100
300
1 400
0
0
0
13 500
3 800
17 300
12 300
3 500
15 800

10 900
3 300
14 200
5 300
1 200
6 500
2 200
600
2 800
1 100
300
1 400
0
0
0
14 000
3 900
17 900
12 800
3 600
16 400

11 400
3 400
14 800
5 500
1 300
6 800
2 300
700
3 000
1 100
300
1 400
0
0
0
14 700
4 100
18 800
13 400
3 800
17 200

11 800
3 500
15 300
5 700
1 300
7 000
2 400
700
3 100
1 200
300
1 500
0
0
0
15 100
4 200
19 300
13 800
3 900
17 700
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. OVZDUŠÍ
TYPY ZDROJŮ EMISÍ
Podle rozmístění zdroje znečištění v prostoru lze rozdělit zdroje emisí následovně:
– bodový zdroj znečištění
– liniový zdroj znečištění
– plošný zdroj znečistění

Bodový ani liniový zdroj nebude v období výstavby významný. Posuzovaná stavba může
v průběhu realizace působit jako svérázný plošný zdroj znečištění přízemní vrstvy atmosféry
(prach, výfukové plyny těžkých stavebních mechanismů) v okolí stavebních dvorů, resp.
v místech větší koncentrace stavebních prací (např. kolem mostních objektů).
V období provozu bude přeložka silnice představovat významný liniový zdroj znečištění
atmosféry, a to především plynnými exhalacemi. K nim se nutně připojí aerosoly různého
složení, jejichž zdrojem budou chemické látky používané k udržování zimní sjízdnosti
komunikace a v malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým
provozem (otěr pneumatik aj.).

ROZLOŽENÍ EMISÍ V ČASE
Pro hodnocení znečišťování ovzduší nově připravované komunikace je třeba rozlišovat
období výstavby a období vlastního provozu, kdy se tyto vlivy kvalitativně i kvantitativně liší.
V období výstavby je blízké okolí stavby znečišťováno emisemi výfukových plynů ze
stavebních strojů a těžkých nákladních automobilů. Za rozhodující zdroj emisí do ovzduší
však lze považovat zemní práce, které tvoří podstatnou část objemu všech stavebních prací při
výstavbě silnice. Snaha o kvantifikaci množství těchto emisí, příp. jejich distribuce do
okolního prostoru, by vedla na dané úrovni projektové dokumentace k holým spekulacím.
Alespoň přibližné řešení této úlohy předpokládá znalost detailního časového plánu organizace
výstavby a stavebně technologického projektu (nasazení počtu a typů stavebních strojů, jejich
součinnost v čase, vytýčení přepravních tras pro přesun zemin a stavebních hmot, atd.).
Navíc, na množství emisí ze zemních prací (prašnost) mají rozhodující vliv okamžité
klimatické podmínky.
Projekt organizace výstavby je obvykle zpracováván na odpovídající úrovni podrobnosti až
v rámci dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavebně technologický projekt je pak
interním dokumentem provádějící stavební firmy. Na dané úrovni znalostí vstupních údajů je
proto nutno se spokojit s odhadem významnosti celkového negativního vlivu produkovaných
emisí na znečištění ovzduší v době stavby posuzovaného úseku silnice. Při posouzení této
významnosti lze pak uplatnit následující pracovní teze:
–

–

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 posuzovaného úseku silnice,
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–

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

V období provozu je zdrojem emisí (výstupů) do volného ovzduší především provoz
motorových vozidel, vlastní povrch komunikace je pak, jako každá zpevněná plocha,
druhotným zdrojem prašnosti.

DRUH A MNOŽSTVÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ
Hlavními reprezentanty škodlivin emitovaných za provozu silničních motorových vozidel
jsou oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), oxid dusičitý (NO2), prach (PM10), benzen
(C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12) – dále jen hlavní škodliviny.
K výpočtu množství emisí produkovaných automobilovým provozem byly použity jednotkové
emisní faktory osobních automobilů (eOA) resp. těžkých nákladních automobilů (eNA)
obsažené v databázi produktu MEFA v.02 (zdroj MŽP ČR). Přehled těchto jednotkových
emisních faktorů je uveden v následující tabulce, minimální hodnoty přísluší 0% podélnému
sklonu vozovky, maximální hodnoty pak 6% podélnému sklonu.
Tabulka B.5: Jednotkové emise hlavních škodlivin použité pro stanovení celkových emisí a
imisních koncentrací [g⋅km-1⋅voz-1], resp. [µg⋅km-1⋅voz-1] u benzo(a)pyrenu
CO

NOx

NO2

PM10

C6H6

C20H12

eOA 0.5456 - 0.9678 0.3168 - 0.4525 0.0063 - 0.0091 0.0029 - 0.0029 0.0064 - 0.0096 0.5057 - 1.2692
rok
2010*) eNA 2.3587 - 3.3533 1.8101 - 3.1076 0.0775 - 0.1330 0.0600 - 0.0915 0.0044 - 0.0061 2.3715 - 6.9293
Pozn.: V tabulce uvedené hodnoty jsou pro vstup do výpočtu dle metodiky SYMOS'97 interpolovány
dle reálných podélných sklonů do modelového výpočtu zahrnutých silničních úseků.

Dalším nepostradatelným vstupem, potřebným pro výpočet celkových exhalací, je prognóza
intenzit dopravy na posuzovaných silničních úsecích. Prognóza intenzit dopravy na
posuzované přeložce silnice I/46 (varianta Aktivní), resp. stávající I/46 (varianta Nulová) k
roku 2040 byla převzata z podkladu vypracovaného Ateliérem ADIAS firmy HBH Projekt,
Brno v roce 2009 (viz Kapitola B.II.4).
Celkové exhalace hlavních škodlivin ECELK [t/rok] emitované pojezdem motorových vozidel
na uvažovaných úsecích silničních komunikací jsou stanoveny podle vztahu:

Ecelk = 3,6525 ⋅ 10 −4 ( I OA ⋅ eOA + I NA ⋅ eNA ) ⋅ du [t / rok ]
kde:

IOA a INA
eOA a eNA
du

jsou intenzity dopravy osobních, resp. nákladních automobilů [voz/24h]
jsou jednotkové emisní faktory osobních resp. nákladních automobilů [g/km]
délka dílčího úseku komunikace [km]

Vstupní jednotkové emise eOA resp. eNA jsou mírně nadhodnoceny, tzn., že modelově
stanovené imisní koncentrace jsou bezpečně na straně předběžné opatrnosti, a to díky tomu,
že MEFA02 prognózuje měrné emise pouze k horizontu roku 2010, tzn., že výpočet
očekávaných imisních koncentrací za tímto horizontem již nepočítá s další progresí směrem
ke snižování exhalací.
Celkové množství emisí hlavních škodlivin vyprodukované variantou Nulovou a Aktivní je
uvedeno v následující tabulce.
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Tabulka B.6: Celkové emise hlavních škodlivin [t/rok]
CO

NOx

NO2

PM10

C6H6

C20H12

varianta Nulová
stávající silnice I/46

50,562

85,814

3,851

3,390

0,384

2,6.10-8

varianta Aktivní
přeložka silnice I/46
stávající silnice I/46
MÚK Týneček
MÚK Bohuňovice
celkem

61,198
4,449
3,617
4,440
73,704

103,036
6,089
4,730
5,829
119,684

3,588
0,330
0,250
0,309
4,456

3,152
0,282
0,215
0,266
3,915

0,502
0,031
0,026
0,032
0,590

4,8. 10-8
1,1 . 10-9
9,6 . 10-9
1,2 . 10-9
5,1 . 10-8

uvažované zdroje emisí

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Během výstavby a provozu silnice budou vznikat následující typy odpadních vod:
1.
2.
3.
4.

dešťové odpadní vody
splaškové odpadní vody
technologické a provozní odpadní vody
extravilánové odpadní vody (vznikající vlivem přívalových dešťů)

V období výstavby budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení
staveniště. Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Režim jejího vzniku a zneškodnění
bude standardní. Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu
organizace výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodržení běžných
norem a postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí.
V období provozu odtékají ze silnice srážkové vody. Pro výpočet celkového množství
odváděných srážkových vod z posuzovaného záměru bylo použito vztahu:
Vs = š . L . hs . ks
Vs ... objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok)
š
L
hs
ks

...
...
...
…

šířka zpevněné plochy vozovky
délka posuzovaného úseku vozovky
průměrný úhrn ročních srážek (m/rok)
odtokový koeficient – 0,9

Celoroční úhrn srážek v řešeném území je udáván okolo 607 mm.
Objem vod odváděných z vozovky v případě varianty Nulové činí cca 34 548 m3/rok.
Vzhledem k absenci systému odvodnění a mírným sklonovým poměrům se tyto vody vsakují
víceméně rovnoměrně podél celé komunikace.
Naopak v případě novostavby posuzované přeložky jsou (vzhledem k trasování přeložky
uvnitř, resp. po hranici CHOPAV Kvartér řeky Moravy) kladeny zvýšené nároky na odvod
odpadních vod z komunikace. Odvodnění přeložky silnice I/46 je navrženo pomocí středové
kanalizace, která bude vyústěna do Dolanského, resp. Trusovického potoka a do
bezejmenných vodotečí křížených v km 16,521 (v Oznámení EIA km 13,690) a 16,919
(v Oznámení EIA km 14,088). Kanalizace úvodního úseku přeložky bude napojena na
kanalizaci předchozího úseku přeložky silnice I/46 - Východní tangenta (dle podélného
profilu). Před zaústěním do vodotečí jsou navrženy retenční nádrže.
Předběžný odhad objemu vod odváděných z vozovky je uveden v následující tabulce.
V případě varianty Aktivní jsou rozloženy objemy odváděných vod dle recipientů navržených
v technické studii.
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Tabulka B.7: Předběžný odhad množství vod odváděných z vozovky
objem odváděných srážkových vod z
vozovky (m3)
za zimní období
za rok
X.-III. (cca 38%)

varianta Nulová
celkem

průměrné zvýšení průtoku v recipientu
(%)
za zimní období
za rok
X.-III. (cca 38%)

34 548

13 128

–

–

33 316

12 661

4,20

1,60

13 664
18 602

5 192
7 069

0,54
0,16

0,21
0,06

19 116

7 264

19,55

7,43

8 096

3 077

0,80

0,30

92 793

35 261

–

–

varianta Aktivní
odvodnění do předchozího
úseku - Adamovka

Dolanský potok
Trusovický potok
bezejmenný potok v km
16,521
(v Oznámení EIA km 13,690)

bezejmenný potok v km
16,919
(v Oznámení EIA km 14,088)

celkem

B.III.3. ODPADY
DRUH A MNOŽSTVÍ ODPADU
Při plánované stavbě posuzované silnice budou vznikat odpady, které lze rozdělit do dvou
skupin:
1. Odpady kategorie O – „ostatní“.
2. Odpady kategorie N – „nebezpečné“
Ve stupni projektové dokumentace posuzovaného záměru – technická studie – není možné
definovat ani přibližné množství odpadů. Podrobný Projekt nakládání s odpady z výstavby,
včetně množství odpadů bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

PRODUKCE ODPADŮ
Období výstavby budou v rámci stavebních činností vznikat v relativně malých množstvích
odpady vázané na provoz jednotlivých zařízení stavenišť, případně hlavního stavebního
dvora, z nichž většinu bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné odpady (N). Současně
budou během stavby vznikat v relativně velkých množstvích odpady vázané na vlastní
demoliční a stavební činnost, které bude možno zařadit do kategorie ostatní odpady (O).
Přehled odpadů je uveden v Tabulkách B.8 a B.9.
Tabulka B.8: Odpady vznikající během stavby na místě hlavního staveniště
Kód druhu
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

03 01 04

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01
04
Odpady jinak blíže neurčené (06 13 – Odpady z jiných anorganických chemických
procesů)
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

N

03 01 05
06 13 99
08 01 11
08 01 12
08 04 09

HBH Projekt spol. s r. o.

19

Brno, říjen 2009

O
O
N
O
N

Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk
Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

08 04 10
10 13 11
10 13 14
12 01 02
12 01 04
12 01 05
12 01 06
12 01 07
12 01 08
12 01 09
12 01 10
12 01 13
13 08 02
13 08 99
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
15 02 02
15 02 03
16 02
17 01 01
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 01
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09
17 04 10
17 04 11
17 05 03
17 05 04

Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10
13 10 (odpady z výroby azbestocementu)
Odpadní beton a betonový kal
Úlet železných kovů
Úlet neželezných kovů
Plastové hobliny a třísky
Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
Syntetické řezné oleje
Odpad ze svařování
Jiné emulze (13 08 – Odpadní oleje blíže nespecifikované)
Odpady jinak blíže neurčené (13 08 – Odpadní oleje blíže nespecifikované)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02
Odpady z elektrického nebo elektronického zařízení
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Zinek
Železo a ocel
Cín
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
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17 05 05
17 05 06
17 06 04
17 09 03
17 09 04

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 (tzn. izolační materiály
s obsahem nebezpečných látek)
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

N
O
O
N
O

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě stavby lze charakterizovat především
takto:
– demolice stávajících konstrukcí a vozovek
– likvidace porostů
– přeložky stávajících inženýrských sítí
– budování mostů
– pokládání jednotlivých vrstev komunikací
– dokončovací práce
– případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků)
Tabulka B.9: Odpady vznikající v prostorech stavebních dvorů
Kód
druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

Název odpadu

03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01
03 01 05
04
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10
10 13 11
13 10 (odpady z výroby azbestocementu)
12 01 02 Úlet železných kovů
12 01 04 Úlet neželezných kovů
12 01 12 Upotřebené vosky a tuky
12 01 13 Odpad ze svařování
13 01
Odpadní hydraulické oleje
13 02
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 03
Odpadní izolační a teplonosné oleje
13 08 02 Jiné emulze (13 08 – Odpadní oleje blíže nespecifikované)
13 08 99 Odpady jinak blíže neurčené (13 08 – Odpadní oleje blíže nespecifikované)
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 05 Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
15 01 07 Skleněné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
15 02 02
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03 Pneumatiky
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21

N
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
N
O

Brno, říjen 2009

Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk
Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

16 06 01
16 06 02
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 21
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 04

Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Oděvy
Textilní materiály
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Kal ze septiků a žump

N
N
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter
přípravných prací, servisních činností a administrativní činnosti a lze je shrnout do
následujících bodů:
– příprava různých komponentů pro stavbu
– nátěry konstrukcí
– běžná údržba stavebních mechanizmů
– provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby
– skladování materiálů pro stavbu
Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit
příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a
ustanoveními vyhlášek MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a č.294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu.
Za odpadové hospodářství v průběhu výstavby bude odpovědný dodavatel stavby, který bude
plnit veškeré povinnosti jako původce odpadů.
Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (t.j. bez
nebezpečných vlastností), tak o odpady kategorie "nebezpečný" (s možným výskytem některé
z nebezpečných vlastností). Množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze na
daném stupni objektivně stanovit.
V rámci dalšího stupně projektové dokumentace bude vypracován projekt nakládání s odpady
v průběhu výstavby, který bude vycházet z upřesněné materiálové bilance a zohledňovat
místní podmínky a požadavky.
V období provozu bude hlavním zdrojem odpadů úklid a údržba silnice v příslušném úseku.
Podrobněji lze tyto činnosti charakterizovat:
– úklid vozovky a parkovišť
– seřezávání a údržba zeleně ve středového pásu a krajnicích
– sekání trávy na krajnicích a středovém pásu
– údržba sjízdnosti rychlostní silnice v zimě
– čištění stok a dešťových vpustí
– čištění dešťových usazovacích nádrží včetně lapolů
– sběr TKO na odpočívkách a v SSÚD
– drobné úpravy vozovek a svahů silnice
– odstraňování znečištění z komunikace a dalších odpadů vzniklých za provozu
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Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a
musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících
zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.
V rámci následujícího stupně projektové dokumentace stavby bude vhodné upřesnit produkci
odpadů z hlediska druhového, z hlediska množství i způsobů nakládání s nimi.
Z hlediska odpadového hospodářství bude nutné především zabezpečit vhodné způsoby
zneškodnění odpadů kategorie N, znečištěné organickými (oleje, pohonné hmoty)
i anorganickými (např. barvy) škodlivinami.

B.III.4. HLUK, VIBRACE, ZÁŘENÍ
HLUK
V období výstavby bude docházet k emisím hluku v důsledku dopravy stavebních materiálů a
provádění stavebních prací. Zejména na počátku výstavby (v etapě provádění zemních prací)
lze očekávat intenzivnější pohyb těžkých nákladních vozidel a stavebních mechanizmů
(bagrů, buldozerů, nakladačů, těžkých nákladních vozidel apod.). Hluk se bude také šířit z
prostorů zařízení staveniště, kde budou situovány skládky a meziskládky stavebního
materiálu. Celková hladina akustického tlaku A bude dále záviset na výběru dodavatele
stavby, kvalitě jeho strojového a automobilového parku a na organizaci výstavby.
Dopravní obsluha stavby bude prováděna po stávajících komunikacích. Vlastní stavba bude
rozdělena na dílčí etapy, pro které bude zpracován projekt organizace výstavby. Z těchto
důvodů bude možno specifikovat vlivy hluku v období výstavby a navrhnout případná
opatření k jeho eliminaci až v dalších stupních projektové přípravy stavby.
Období provozu
varianta Nulová
Ve variantě Nulové, tzn. bez výstavby je doprava v hodnoceném území vedena v trase
stávající silnice I/46 z Týnečka ve směru na Šternberk. Trasa je vedena převážně zemědělsky
využívanou krajinou. V blízkosti Dolan prochází oboustrannou obytnou zástavbou místní
části Dolánky, která je zatížena vysokými hladinami hluku z dopravy na stávající silnici I/46.
U obytných objektů ležících bezprostředně u komunikace lze již dnes očekávat překračování
hygienických limitů pro tzv. „starou zátěž“ (viz nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) tj. 70/60 dB(A) v denní/noční době.
V případě, že by nebyla realizována přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk, dojde vlivem
přirozeného nárůstu dopravy na stávající trase I/46 k dalšímu nárůstu hlukového zatížení
zástavby Dolánek, které bude vysoce překračovat limity „stará zátěž“.
Hodnoty výhledového hlukového zatížení této lokality byly ve třech výpočtových bodech
situovaných na čelních fasádách domů v případě zachování stávajícího stavu vypočteny na
úrovni 66,0, 67,5 a 68,8 dB v noci, resp. 73,4, 74,9 a 76,2 dB ve dne (viz Grafické přílohy
H_V0_1 a H_V0_2).
varianta Aktivní
Ve variantě Aktivní je silnice I/46 vedena v nové trase mimo obytnou zástavbu Dolánek. Na
překládaném úseku jsou dvě mimoúrovňové křižovatky, MÚK Týneček a MÚK Bohuňovice.
Od MÚK Bohuňovice je pak trasa vedena ve směru na Šternberk ve stávající trase silnice I/46.
Výstavbou přeložky silnice I/46 dojde k přerozdělení dopravy mezi starou a novou trasou
silnice I/46. V intravilánu místní části Dolánky pak dojde k významnému poklesu intenzit
dopravy a tím i ke snížení hlukového zatížení obytné zástavby hluboko pod limit „staré
hlukové zátěže“. Hodnoty výhledového hlukového zatížení této lokality byly ve třech
výpočtových bodech situovaných na čelních fasádách domů v případě realizace varianty
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Aktivní vypočteny na úrovni 50,8, 52,6 a 53,5 pro noc, resp. 61,7, 63,3 a 64,4 pro den (viz
Grafické přílohy H_VA_1 a H_VA_2.

VIBRACE
Potencionálními 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.
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp.
použitím speciálních technologií (ražení pilotů). Dále mohou vznikat v souvislosti s průjezdy
těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluhy staveniště) obytnou zástavbou.
Vznik vibrací během provozu navrhované přeložky silnice I/46, který by měl vliv na obytnou
zástavbu se nepředpokládá. Naopak by se mělo výrazně snížit působení vibrací na stávající
I/46 v místní části Dolánky.

ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ
V souvislosti s plánovanou výstavbou a provozem po rychlostní silnici, se neočekávají
negativní projevy radioaktivních a elektromagnetických jevů.

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
VÝZNAMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
Posuzovaná přeložka silnice I/46 bude vedena převážně na nízkém náspu po zemědělské půdě
a významné terénní úpravy se neočekávají.
Ačkoliv není dosud známa bilance kubatur, již nyní lze konstatovat, že na budování násypu
komunikace bude nutno zajistit externí materiál.

ZÁSAH DO KRAJINY
V rovinaté krajině mezi Olomoucí a Šternberkem, pro kterou jsou typické daleké výhledy, se
bude negativně uplatňovat i nízký násyp tělesa záměru a nadúrovňové partie obou
mimoúrovňových křižovatek.

DEMOLICE
Realizace posuzovaného záměru nebude vyžadovat demolice žádných obytných ani
průmyslových objektů.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.I.1. 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 lokální (LBK, LBC).

V širším zájmovém území se nacházejí segmenty ÚSES všech úrovní. Po zalesněných svazích
Domašovské vrchoviny prochází osa nadregionálního biokoridoru NRBK 91 Raškov –
Jezernice, na něm jsou situována regionální biocentra RBC 271 Aleš a RBC 185 Hřeben.
Podél řeky Moravy naopak prochází NRBK 136 Ramena řeky Moravy –Chropyňský luh.
V samotném zájmovém území jsou situovány pouze prvky ÚSES lokální úrovně, jedná se
především o lokální biokoridory reprezentující vlhké hydrické řady, vymezené na vodních
tocích. Poloha jednotlivých prvků ÚSES je zakreslena v Grafické příloze 2.
Označení lokálních prvků je použito dle územních plánů obcí. Návaznost lokálních
biokoridorů vymezených v ÚPD jednotlivých obcí není vždy uspokojivě vyřešena (jedná se
především o nesoulad na hranici k.ú. Štarnov a k.ú. Lašťany.
Výše uvedené regionální a nadregionální prvky jsou označeny dle územně-technického
podkladu (ÚTP) Nadregionálního a regionálního ÚSES ČR.
Charakteristika prvků dotčených variantou Aktivní a Nulovou je následující (řazeno ve směru
kilometráže).
Segmenty ÚSES nacházející se v blízkosti varianty Aktivní:
LBK 1
– k.ú. Dolany u Olomouce
– funkční lokální biokoridor
– vymezený bezejmenným vodním tokem za čističkou v Dolanech a jeho břehovou vegetací
LBC 8 Za Geblovem
– k.ú. Dolany u Olomouce
– částečně funkční biocentrum
– smíšená remíz na bezejmenném vodním toku za čističkou v Dolanech
– cílový stav – rozšíření na požadovanou plochu, dosadba ekotonových společenstev
LBK 17 Dolanský potok
– rozhraní k.ú. Dolany u Olomouce a Bělkovice
– funkční lokální biokoridor
– vymezený vodním tokem Dolanského potoka a jeho doprovodnou břehovou vegetací
– cílový stav – souvislý břehový porost se skladbou dřevin tvrdého luhu
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LBK 5 Trusovický potok
– rozhraní k.ú. Bělkovice, Bohuňovice a Lašťany
– funkční lokální biokoridor
– niva Trusovického potoka se souvislými břehovými porosty
LBC 5 Louková
– k.ú. Bělkovice
– funkční lokální biocentrum
– lesní enkláva navazující na nivu Trusovického potoka
LBK 4b
– rozhraní k.ú. Bohuňovice a Lašťany
– lokální biokoridor k založení
– vedený po orné půdě a podél polní cesty
– cílový stav – vytvoření soustavy travnatých mezí
LBK 2
– k.ú. Lašťany
– lokální biokoridor k založení
– vymezený podél polní cesty a bezejmenného vodního toku
– biokoridor nemá logickou návaznost na k.ú. Štarnov
– cílový stav – výsadba souvislého pásu stromů a keřů

Segmenty ÚSES nacházející se dále v blízkosti varianty Nulové:
LBK 2-3
– k.ú. Dolany u Olomouce
– lokální biokoridor k založení, pokračování LBK 2
– spojuje LBC 8 Za Geblovem a LBC Záhumenský na k.ú. Tovéř
– cílový stav – vytvoření soustavy travnatých mezí

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).

V zájmovém prostoru ani jeho širším okolí nejsou vymezena žádná zvláště chráněná území.

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 EU. Soustavu Natura 2000 tvoří „Evropsky významné lokality
(EVL)“ a „Ptačí oblasti (PO)“.

Posuzovaný záměr neovlivní žádné lokality za soustavy Natura 2000 (viz Příloha 2).

C.I.4. 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 posuzovaném území se nenachází žádný přírodní park.
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C.I.5. 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 posuzovaném území se nenacházejí žádné významné krajinné prvky, které by byly
registrovány podle § 6, zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Nacházejí se zde však VKP tzv. „ze zákona“, které jsou definovány dle § 3, zákona
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jedná se především o vodní
toky, lesní enklávu a rybník.
VKP bezejmenný vodní tok
– významný krajinný prvek je reprezentován drobným vodním tokem (levostranný přítok
Dolanského potoka) a jeho doprovodnými břehovými porosty
– břehový porost je souvislý, tvořený listnatými dřevinami a keři (topol osika, bříza
bělokorá, slivoň obecná), podrost je silně ruderalizovaný, dominuje kopřiva dvoudomá
– koryto potoka je opevněno betonovými tvárnicemi
– potok je po obou stranách obklopen ornou půdou
VKP vodní tok – Dolanský potok
– významný krajinný prvek je reprezentován vodním tokem Dolanský potok a jeho
doprovodnými břehovými porosty
– břehový porost je souvislý, tvořený listnatými dřevinami a keři (olše lepkavá, trnovník
akát, jasan ztepilý, bez černý, slivoň obecná), podrost je silně ruderalizovaný, dominuje
kopřiva dvoudomá
– koryto potoka není uměle upraveno ani opevněno, tvoří se malé meandry
– potok je po obou stranách obklopen ornou půdou
VKP vodní tok – Trusovický potok
– významný krajinný prvek je reprezentován vodním tokem Trusovický potok a jeho
doprovodnými břehovými porosty
– břehový porost potoka je souvislý, místy se rozšiřuje v malý lesík, jedná se o listnatý
porost tvořený břízou bělokorou, jasanem ztepilý, habrem obecným, lípou srdčitou a
různými druhy vrb
– podrost porostu je převážně tvořen bezem černými a bylinným podrostem, kde převažují
ruderální druhy, potok je obklopen ornou půdou
– koryto potoka je přirozené, tvoří se meandry
VKP bezejmenný vodní tok
– významný krajinný prvek je reprezentován drobným vodním tokem (levostranný přítok
Trusovického potoka) a jeho doprovodnými břehovými porosty
– břehový porost potoka je souvislý, tvořený listnatými dřevinami a keři (převažuje slivoň
obecná), bylinný podrost je ruderalizovaný, porost souvisle navazuje na břehový porost
Trusovického potoka
VKP bezejmenný vodní tok
– významný krajinný prvek je reprezentován drobným vodním tokem tekoucím podél polní
cesty a podél stávající silnice I/46 v lokalitě U Kříže
– jedná se spíše o meliorační strouhu obklopenou po obou stranách ornou půdou
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– břehový porost je nesouvislý, místy tvořený vzrostlými ovocnými stromy, místy zcela
chybí, podrost je silně ruderalizovaný, převažuje kopřiva dvoudomá
VKP bezejmenný vodní tok
– významný krajinný prvek je reprezentován drobným vodním tokem kříženým stávající
silnicí I/46 v lokalitě Měřičné
– břehový porost je souvislý, tvořený převážně vzrostlými listnatými stromy a keři, podrost
je ruderalizovaný
– tok je obklopen ornou půdou
VKP bezejmenný vodní tok
– významný krajinný prvek je reprezentován drobným levostranným přítokem potoka Aleš
kříženým stávající silnicí I/46 v lokalitě Spodní pecoviny
– potok je po obou stranách obklopen ornou půdou, břehový porost je nesouvislý, místy
tvořený ovocnými stromy a keři, podrost je silně ruderalizovaný
VKP les – Louková
– významný krajinný prvek je reprezentován fragmentem lesního porostu v nivě
Trusovického potoka
– jedná se o listnatý porost tvořený převážně břízou bělokorou, jasanem ztepilý, habrem
obecným, lípou srdčitou a různými druhy vrb
– podrost porostu je tvořen bezem černými a bylinným podrostem, kde převažují ruderální
druhy, bezprostředně na porost navazuje orná půda

C.I.6.

ÚZEMÍ

HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO, NEBO ARCHEOLOGICKÉHO

VÝZNAMU

Z hlediska sídelní geografie náleží celé dotčené území k tzv. starému sídelnímu území, které
bylo osídleno již od nejstarších dob.
V současnosti známé archeologické lokality jsou uvedeny podle katastrálních území. Jejich
pořadí odpovídá číselnému označení uvedenému v Grafické příloze 2.
katastrální území Chválkovice
1.2. Přední kruhy (Celky) – doba bronzová – KLPP (kultura lužických popelnicových polí) –
v roce 1945 nález dvou popelnic
Lit.: Zprávy SLUKO 46,1955,5;

katastrální území Týneček
5.4. Nivy – KLPP (kultura lužických popelnicových polí); mladší lužická kultura; slezská
kultura – bronzové předměty z pohřebiště, naleziště objeveno v listopadu r. 1930, kdy zde
byly vykopány dva hroby, v jednom bylo 25 nádob, bronzový náhrdelník a dráty, ve druhém
3 nádoby
Uloženo: VMO – P 515/64, inv.č. A 71475-71568, A 71294-71385;
Lit.: Kovářová,Lib.: ČVMO 40,1930,193; Skutil,J.: Sborník Př.sp.M.O. 1930,31,35; Archiv AÚ Brno, č.j.1621/46

katastrální území Dolany u Olomouce
4.5. Lukavec (v Lukavci, Hlušovice) – doba bronzová – KLPP (kultura lužických
popelnicových polí) – kultura slezská – r. 1912 nález spony s ptáčky místo štítu, s pěti
růžicemi a se závěsky, kterou je možno datovat do mladobronzové lužické fáze komplexu
kultur lužických popelnicových polí a která je jednou z mála exemplářů svého druhu na
Moravě
Uloženo: VMO – P 627/64, inv.č. 484
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Lit.: Vyvlečka,J.: Nález velké spony bronzové v Dolanech, ČVMO 29,1912,186-7; Archiv AÚ Brno, č.j.1789/46,
2706/.5; Archiv AÚ Praha, č.j. 2121/37; Kalábek,M.: Archeologické nálezy a lokality na katastru Dolan, Střední
Morava, 20, 2005, 55 sq.

4.6. U kamenného kříže – středověk – novověk – v roce 1995 zde prováděl záchranný
archeologický výzkum ÚAPP Olomouc v rámci dohledu na stavbě optického kabelu Olomouc
– Šternberk; u odbočky ze silnice I/46 směrem na Dolany (mezi tratěmi U kamenného kříže a
Za brankou) byly nalezeny celkem 3 hroby stejné orientace od V k Z, datovány byly do 13. –
14.století, kdy tento hřbitov mohl předcházet nový hřbitov založený roku 1399 u
kartuziánského kláštera.
Uloženo: VMO – inv.č. A 85725 – A 85729, kosterní pozůstatky uloženy v Ústavu Antropos Moravského zemského
muzea v Brně;
Lit.: Archiv AÚ Brno, č.j.1024/96; Kalábek,M.: Archeologické nálezy a lokality na katastru Dolan, Střední Morava, 20,
2005, 55 sq.

4.12. Za brankou, Za Benešovo – neolit – kultura s lineární keramikou; eneolit –
jordanovská skupina; latén – kultura przeworská; středověk; novověk – při záchranném
archeologickém výzkumu ÚAPP Olomouc v roce 1997 a 1998 bylo zjištěno sídliště kultury
s lineární keramikou, eneolitické jordanovské skupiny, dále laténské a středověké až
novověké sídlištní nálezy a pohřebiště kultury przeworské (nejstarší germánské osídlení
z přelomu letopočtu) z období laténu; nalezeny byly zlomky keramiky, mazanice, uhlíky,
zrnotěrky, zvířecí kosti a na pohřebišti: keramika, mazanice, bronzové a železné předměty,
sklo, pryskyřice, kameny
Uloženo: VMO
Lit.: Kalábek,M.: Nové nálezy z Dolan, Ročenka ÚAPPOL 1997, Olomouc 1998, 112-125; Procházková,P.: in Paměti
obcí Bělkovice, Lašťany, Toveř, Dolany a Droždín, v tisku; archiv AÚ AV ČR Brno č.j. 1045/2000, 1047/2000;
Kalábek,M.: Archeologické nálezy a lokality na katastru Dolan, Střední Morava, 20, 2005, 55 sq.

4.20. Příhony – neolit – kultura s lineární keramikou – v roce 2006 při výstavbě rodinného
domu na parcele č. 895/70 na severovýchodním okraji Dolan zjištěn jeden zahloubený objekt
kultury s lineární keramikou; nalezeny zlomky keramiky a štípané industrie.
Lit.: Vrána, J.: Dolany (k.ú. Dolany u Olomouce, okr. Olomouc). „Příhony“, Přehled výzkumů 48, 2007, 342.

katastrální území Lašťany
7.3. zaniklá obec Prlov – středověk – zaniklá středověká osada Prlov stála na pomezí katastrů
Bohuňovic, Štarnova, Lhoty a Lašťan.
Uloženo: VMO – P 265/66
Lit.: Nekuda,Vl.: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno 1961, 145; Lit.: Archiv NZ AÚ Brno,
č.j.1774/70;

Celé širší zájmové území je nutno klasifikovat jako území archeologického zájmu, t.j. území
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Každou stavební činnost nebo zásahy do terénu je nutné s předstihem oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR. Ohlašovací povinnost vyplývá z § 22 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

C.I.7. ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ A NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ
Posuzovaný záměr neprochází ve variantě Nulové ani Aktivní územím s vysokou hustotou
zalidnění. I přesto že stávající silnice I/46 je vedena dlouhodobě osídleným územím.
V posuzovaném koridoru lze považovat za území nadmíru zatěžovaná vlivy z dopravy
intravilány místních částí Týneček a Dolánky, jejichž centrem je vedena stávající silnice I/46,
se všemi negativními vlivy z neustále rostoucího dopravního provozu.
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C.I.8. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽĚ
Při západním okraji obce Tovéř v lokalitě Záhumenky je jako stará ekologická zátěž evidován
areál bývalé cihelny.
Další ekologická zátěž zvaná U Trati v podobě rekultivované skládky je evidována
severovýchodně od Štarnova v lokalitě Prlov při křížení silnice III/4486 a železniční tratě ČD.

C.I.8. EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Dotčené území lze, vzhledem k jeho rovinatému charakteru a zemědělskému využití
považovat za území bez extrémních poměrů.
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C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. OVZDUŠÍ A KLIMA
IMISNÍ A EMISNÍ CHARAKTERISTIKA OVZDUŠÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Ke zpracování imisní charakteristiky zájmového území bylo využito dat z imisního monitoringu Českého
hydrometeorologického ústavu a ročenky Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2007. Mimo
těchto podkladů byly využity koncepční materiály Olomouckého kraje, konkrétně se jednalo o tyto dokumenty:
Rozptylová studie Olomouckého kraje (APAZ GROUP, 2004); Program snižování emisí a imisí znečišťujících
látek v ovzduší Olomouckého kraje (I-THERM a CITYPLAN, 2004); Aktualizace programu ke zlepšení kvality
ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN, 2006).
Ačkoliv došlo od doby zpracování všech výše uvedených studií k určitým změnám (především změny
v objemech emisí u některých významných zdrojů škodlivin), rámcové rozložení škodlivin v území se
pravděpodobně příliš nemění.

Imisní charakteristika
Výše imisních koncentrací znečišťujících látek v zájmovém území se odvíjí především od
množství produkovaných emisí (viz Emisní charakteristika) a od schopností emisí se
v ovzduší rozptýlit (zásadní vliv morfologie území a větrných poměrů).
Přímo v zájmovém území není situována žádná stanice imisního monitoringu. V širším okolí
záměru se nachází pouze dvě měřící stanice v intravilánu Olomouce. Stanice OlomoucVelkomoravská (správce Ekovia) je městská dopravní stanice situovaná při stejnojmenné
dopravně značně zatížené ulici v centru Olomouce. Druhou stanicí imisního monitoringu
v Olomouci je stanice Zdravotního ústavu Olomouc-Šmeralova. Jedná se o pozaďovou
městskou stanici situovanou na sídlišti uvnitř města. Imisní koncentrace zjištěné na těchto
měřících stanicích jsou uvedeny v Tabulce C.1.
Data z uvedených stanic imisního monitoringu ovšem nelze pro zájmové území považovat za
příliš reprezentativní. Lze předpokládat, že imisní koncentrace většiny škodlivin budou
v zájmovém území nižší než na uvedených imisních stanicích. Naopak lze předpokládat vyšší
imisní koncentrace v zájmovém území v případě přízemního ozónu.
Tabulka C.1: Imisní koncentrace získané na nejbližších měřických stanicích imisního
monitoringu v roce 2008 v [µg.m-3], resp. [ng.m-3] pro C20H12
škodlivina
doba průměrování
MOLVK
OlomoucVelkomoravská
MOLS
OlomoucŠmeralova

CO

NOx
r1)

VoL

NO2
1h

r

VoL

PM10
24h

r

PM2,5
r

C6H6 C20H12
r
r2)

–

–

0

130,5

35,1

77

96,5

37,2

–

–

–

33,6

0

111,9

21,3

17

88,1

24,3

–

–

O3
8h

VoL

–

–

–

–

166,1

29

Poznámka:
1)
limit pro ochranu ekosystémů
2)
cílový imisní limit
tučně hodnoty přesahující imisní limity stanovené Nařízením Vlády č. 597/2006 Sb.
Použité zkratky:
1h
maximální 1-hodinový průměr
8h
maximální denní 8-hodinový klouzavý průměr
24h
maximální 24-hodinový průměr
r
roční průměr
VoL
četnost překročení krátkodobého imisního limitu v roce

Vzhledem k nereprezentativnosti dat z měřících stanic v Olomouci se pro charakterizaci
imisního pozadí zájmového území jako vhodnější jeví využití dat z Rozptylové studie
Olomouckého kraje (APAZ GROUP, 2004). Ačkoliv je tato rozptylová studie již poměrně
HBH Projekt spol. s r. o.
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staršího data, rámcové rozložení škodlivin v území se pravděpodobně významně nezměnilo.
Rovněž bylo využito dat dle Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší za rok 2007
(ČHMÚ).
V rozložení většiny škodlivin lze v zájmovém území vysledovat dvě základní zákonitosti:
pokles imisních koncentrací znečišťujících látek směrem k severu (tj. směrem od města
Olomouc) a pokles množství škodlivin s rostoucí vzdáleností od stávající silnice I/46.
Imisní koncentrace pevných částic PM10 v ročním průměru se v zájmovém území (stejně jako
v celém Olomouckém kraji) pohybují pod stanoveným imisním limitem. Dle dat z roku 2007
se v zájmovém území roční imisní koncentrace PM10 pohybují v rozmezí 20 – 30 µg.m-3.
K překračování imisních limitů pevných částic PM10 v denním průměru dochází dle dat z roku
2007 v jižní části zájmového území a v obci Bohuňovice. Významným zdroje prašnosti je
především sekundární prašnost způsobená zejména silniční dopravou.
Pro imisní koncentrace tuhých částic PM2,5 je nově směrnicí Evropského parlamentu a Rady
č. 2008/50/ES stanoven imisní limit 25 µg.m-3 v ročním průměru. V současnosti není tato
škodlivina měřena nikde v Olomouckém kraji, výši imisní koncentrace této škodliviny tak lze
nepřímo usuzovat na základě poměru PM2,5/PM10.
Poměr mezi částicemi PM2,5/PM10 je značně proměnlivý v závislosti na řadě faktorů, nicméně
v okolí silnic se pohybuje obvykle okolo poměru 0,6 – 0,7. Dosahují-li průměrné roční
koncentrace PM10 v zájmovém území hodnot 20 – 30 µg.m-3, není pravděpodobné, že by
docházelo k překračování výše uvedené mezní hodnoty pro imisní koncentraci částic PM2,5.
Dle dat z roku 2007 nedochází v zájmovém území k překračování stanovených ročních a dle
starších dat z rozptylové studie ani hodinových imisních limitů oxidu dusičitého NO2.
Průměrné roční imisní koncentrace NO2 se v roce 2007 pohybovali pod 26 µg.m-3. V případě
NO2 jsou však významné především hodnoty maximálních krátkodobých koncentrací.
Maximální hodinové průměry se dle rozptylové studie v zájmovém území pohybují mezi 30 –
60 µg.m-3, přičemž více imisně zatížena je jižní část zájmového území. Ačkoliv lze
předpokládat, že v současnosti budou hodinové imisní koncentrace o něco vyšší, nebude
pravděpodobně docházet k jejich překračování.
V případě benzenu C6H6 se hodnoty imisních koncentrací pohybují dostatečně pod
stanoveným imisním limitem, a to na úrovni pod 2 µg.m-3. Obdobně hodinové imisní
koncentrace oxidu uhelnatého CO jsou dostatečně podlimitní, v zájmovém území se pohybuje
na úrovni 120 – 140 µg.m-3, kdy vyšší hodnoty opět připadají na jižní část zájmového území.
Specifická situace je ohledně přízemního ozónu O3, pro který jsou sice stanoveny limity, ale
jeho sledování je mnohem složitější. Nejedná se totiž o škodlivinu přímo emitovanou
motorovými vozidly (popř. jinými zdroji), ale jde o látku, která sekundárně vzniká
fotochemickými procesy v atmosféře. Pro přízemní ozón je specifický výskyt maximálních
imisních koncentrací na periferii, nikoliv u zdroje prekurzorů (oxidy dusíku NOX, těkavé
organické látky VOC).
Dle dat za rok 2007 je 8-hodinový klouzavý imisní limit přízemního ozónu překračován
v celém zájmovém území, imisní koncentrace se pohybují na úrovni 120 – 130 µg.m-3.
Emisní charakteristika
V rámci Olomouckého kraje se na produkci tuhých znečišťujících látek dominantním
způsobem podílí malé zdroje kategorie REZZO 3 (především lokální topeniště na tuhá
paliva). Mobilní zdroje se dominantním způsobem podílí na emisích oxidů dusíku NOx, oxidu
uhelnatého CO a těkavých organických látek. Oxid siřičitý je emitován především zdroji
kategorie REZZO 1(zvláště velké zdroje – především Teplárna Olomouc a Teplárna Přerov).

HBH Projekt spol. s r. o.

32

Brno, říjen 2009

Přeložka silnice I/46 Týneček - Šternberk
Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Znečištění ovzduší v zájmovém území souvisí především s jeho polohou na okraji města
Olomouce, v němž je situována řada stacionárních zdrojů znečištění a jenž generuje velký
objem silniční dopravy.
V samotném zájmovém území nejsou situovány žádné významné stacionární zdroje
znečištění, největším producentem emisí je tak silniční doprava, ale také malé zdroje
v podobě lokálních topenišť.
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
Zájmové území spadá do působnosti třech stavebních úřadů – Obecní úřad Dolany, Magistrát
města Olomouce a Městský úřad Šternberk. Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o
hodnocení kvality ovzduší (Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat
za rok 2007) jsou v území spadajícím do působnosti Obecního úřadu Dolany překračovány
24-hodinové imisní limity částic PM10 na 8,1% území. Na území v působnosti Magistrátu
města Olomouce dochází k překračování 24-hodinového imisního limitu PM10 na 61,3% a na
území v působnosti Městského úřadu Šternberk na 2,7% území.
Imisní limit částic PM10 v ročním průměru je překračován na 0,6% území spadajícím pod
Magistrát města Olomouce.
Cílový imisní limit pro benzo(a)pyren byl v roce 2007 překročen na 29,6% území spadajícího
pod Magistrát města Olomouce, na 2,5% území spadajícího pod Obecní úřad Dolany a na
3,2% území v působnosti Městského úřadu Šternberk.
Na základě výše uvedených dat bylo jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezena
jižní část zájmového území.

KLIMA
Zájmové území leží podle Quitt (1971) v mírně teplé klimatické oblasti (MT), resp. na
rozhraní klimatických jednotek MT9 a MT10. Klimatické jednotky se od západu díky
změnám v nadmořské výšce rychle mění, do širšího zájmového území tak ještě zasahuje od
západu klimatická jednotka T2 a od východu klimatická jednotka MT7. Charakteristika
klimatických poměrů v rámci jednotlivých klimatických jednotek je uvedena v následující
tabulce a slovním popisu
Tabulka C.1: Klimatické charakteristiky jednotek mírně teplé (MT) a teplé (T) klimatické
oblasti v zájmovém území – podle Quitt (1971)
klimatická jednotka
charakteristika
MT7
MT9
MT10
T2
Počet letních dní (Tmax ≥ 25 °C)
Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dní (Tmin ≤ -0,1 °C)
Počet ledových dní (Tmax ≤ -0,1 °C)
Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu
Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci
Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu
Průměrná teplota vzduchu ve °C v říjnu
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV – IX)
Srážkový úhrn v zimním období (X – III)
Počet dní se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dní (oblačnost větší než 8/10)
Počet jasných dní (oblačnost menší než 2/10)
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30 – 40
140 – 160
110 – 130
40 – 50
-2 – -3
16 – 17
6–7
7–8
100 – 120
400 – 450
250 – 300
60 – 80
120 – 150
40 – 50
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40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-3 – -4
17 – 18
6–7
7–8
100 – 120
400 – 450
250 – 300
60 – 80
120 – 150
40 – 50

40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-2 – -3
17 – 18
7–8
7–8
100 – 120
400 – 450
200 – 250
50 – 60
120 – 150
40 – 50

50 – 60
160 – 170
100 – 110
30 – 40
-2 – -3
18 – 19
8–9
7–8
90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50
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Slovní popis výše uvedených klimatických jednotek je následující:
MT7 – normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně
teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním
sněhové pokrývky.
MT9 – dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým
jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
MT10 – dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně
teplým podzimem, krátká zima mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
T2 – dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.

Přímo v zájmovém území se nenachází žádná klimatická stanice, k charakterizaci
klimatických poměrů je tak použito údajů z nedalekých stanic Olomouc, Holice (cca 6 km
jižně od zájmového území) a Paseka (asi 12 km severně od zájmového území). Není-li
uvedeno jinak, průměrné roční hodnoty jednotlivých veličin jsou vztaženy k normálovému
období 1961 – 1990.
Základní klimatické charakteristiky zájmového území jsou znázorněny v Grafické příloze 3.
Podle Demek – Novák (1992) je celoroční úhrn globálního slunečního záření v zájmové
oblasti v období 1971 - 1980 kolem 3800 MJ.m-2, nejvyšší průměrné úhrny globálního záření
pozorujeme v červnu (cca 580 MJ.m-2) a nejnižší v prosinci (kolem 60 MJ.m-2). Průměrná
délka slunečního svitu se mění v závislosti na ročním období a v období 1961 – 2000 se
pohybovala průměrně v rozsahu 1500 – 1700 hodin, přičemž více slunečný je jižní část
zájmového území.
Průměrná roční teplota vzduchu na klimatické stanici Olomouc, Holice činí 8,8°C, na stanici
Paseka je pak o 1°C nižší. V případě klimatické stanice Olomouc, Holice je nutno uvažovat,
že vyšší teplota (a změny dalších klimatických charakteristik) je částečně způsobena efektem
„tepelného ostrova města“. Průměrná teplota v zájmovém území se tak bude pohybovat
v rozmezí výše uvedených hodnot, přičemž mírně teplejší je jižní část zájmového území.
Nejteplejším měsícem v zájmovém území je červenec (Olomouc, Holice 18,6°C; Paseka
17,2°C), naopak průměrně nejchladněji je v zájmovém území v lednu (Olomouc, Holice
2,4°C; Paseka 2,8°C).
Teplotní poměry v území jsou rovněž charakterizovány průměrnou roční (resp. měsíční)
amplitudou teploty. Roční průměrná amplituda teploty je na stanici Olomouc, Holice
50,1°C, resp. 47,9°C na stanici Paseka. K nejmenšímu rozptylu teplot dochází v listopadu
(průměrná měsíční amplituda činí na stanici Olomouc, Holice 20,6°C) či v lednu (Paseky
19,6°C). Nejvyšších amplitud teploty v měsíčním průměru je naopak dosahováno v březnu
(Olomouc, Holice 25,3°C) či v dubnu (Paseka 24,9°C).
Zájmové území náleží z hlediska výskytu srážek v rámci ČR k podprůměrné oblasti. Na
stanici Olomouc, Holice spadlo průměrně 577 mm. Východně od zájmového území se však
celkový úhrn srážek vlivem návětrného efektu Nízkého Jeseníku rychle zvyšuje, a to až k 800
mm. Nejvíce srážek přitom obvykle spadne v červenci (Olomouc, Holice 86 mm), kdy se
srážky vyskytují zejména v podobě krátkodobých přívalových dešťů, často spojených
s bouřkovou činností. Nejméně srážek spadne naopak v únoru (Olomouc, Holice 23 mm), kdy
bývá území pod vlivem oblastí vysokého tlaku vzduchu.
Typickým znakem zimy jsou srážky v podobě sněhu. Zájmové území je z hlediska výskytu
sněžení v rámci ČR podprůměrné. Na stanici Olomouc, Holice bylo zaznamenáno průměrně
29,8 dne se sněžením, přičemž nejvíce dní, a to průměrně 8,1, sněžilo v lednu.
Charakteristiky sněhové pokrývky v zájmovém území rovněž dosahují podprůměrných
hodnot, a to jak co se týká výšky sněhové pokrývky, tak délky jejího trvání. Na stanici
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Olomouc, Holice se sněhová pokrývka udrží průměrně 40,7 dne, přičemž nejdelšího trvání
(průměrně 17,2 dne) mívá v lednu.
Roční průměr relativní vlhkosti vzduchu se pohybuje v rozmezí 77 až 79 %.
Severojižně orientovaná sníženina Hornomoravského úvalu do značné míry podmiňuje směr
převládajícího proudění v zájmovém území. V dotčeném prostoru jednoznačně dominují
jižní resp. severní větry. Území je charakteristické relativně nízkými průměrnými rychlostmi
vzduchu. Průměrná rychlost větru je v zájmovém území 2,57 m/s, bezvětří je vyskytuje
v průměru 16% roku. Pro území je rovněž charakteristická relativně nízká četnost silných
větrů, u nichž není jednoznačný převládající směr jejich proudění.
Sníženina Hornomoravského úvalu je územím s častým výskytem poměrně rozsáhlých a
vertikálně vyvinutých teplotních inverzní. Stabilní teplotní zvrstvení pak znamená zhoršení
rozptylových podmínek.
S výskytem teplotní inverze bývá často spojen výskyt mlh. Mlhy se však v rámci
Hornomoravského úvalu jako celku vyskytují poměrně málo často, průměrně méně než 60 dní
v roce. V širším zájmovém území se mlha soustředí především do blízkostí vodních toků a
ploch (zejména okolí řeky Moravy – západně od zájmového území).

C.II.2. VODA
POVRCHOVÉ VODY
Posuzovaný záměr se nachází v povodí řeky Moravy v jejím dílčím povodí 4–10–03 „Morava
od Třebůvky po Bečvu“. Zájmové území je protkáno poměrně hustou vějířovitě uspořádanou
sítí drobných vodních toků. Úklon terénu k jihozápadu určuje směr toku vodotečí v zájmovém
území ze svahů Domašovské vrchoviny do Hornomoravského úvalu přímo do řeky Moravy.
V zájmovém území se nenacházejí žádné vodní plochy.
Základní hydrologické charakteristiky jsou znázorněny v Grafické příloze 4.
Přehled dílčích povodí, která zasahují do posuzovaného území:
4-10-03-112
Bystřice
4-10-03-089
Dolanský potok
4-10-03-088
Trusovický potok (po Dolanský potok)
4-10-03-080
Grygava (od Aleše po Sitka)
4-10-03-079
Aleš
Přehled vodních toků, které odvodňují posuzované území:
bezejmenný vodní tok
– drobný vodní tok vytékající od Dolánek na západ a ústící zleva do Dolanského potoka
v lokalitě Za Lukavcem
– drobná vodoteč je důležitá především jako recipient čistírny odpadních vod Dolany
Dolanský potok
– drobný vodní tok
– pramení u obce Pohořany ve výšce 443 m n.m., ústí zleva do Trusovického potoka
– celková plocha povodí činí 17,707 km2
– správce vodního toku je ZVHS-RK Olomouc
bezejmenný vodní tok
– drobný vodní tok nad Bělkovicemi vytékající z Trusovického potoka
– zpět do Trusovického potoka ústí zleva pod obcí u čistírny odpadních vod
– správcem vodního toku je Lesy ČR
Trusovický potok
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– významný vodní tok (dle Vyhlášky č. 470/2001 Sb., v platném znění)
– pramení na jižním svahu Pomezí ve výšce 668 m n.m., ústí zleva do Moravy u Černovíru
– celková plocha povodí činí 81,7 km2, délka toku je 30,1 km, průměrný průtok při ústí je
0,45 m3/s
– správce vodního toku je Povodí Moravy, s.p.
bezejmenný vodní tok
– regulovaný drobný vodní tok s břehovým porostem v povodí potoka Aleš pramení na
svahu vrchu Komolá v nadmořské výšce 316 m n.m.
– vodoteč se do jiného bezejmenného potoka vlévá při stávající silnici I/46 v lokalitě
Měřičné
– hlavní odvodňovací zařízení ve správě ZVHS-RK Olomouc
bezejmenný vodní tok
– drobný vodní tok se souvislým břehovým porostem v povodí potoka Aleš pramení na
svahu Vlčí Hory v nadmořské výšce 368 m n.m.
– vodoteč se do jiného bezejmenného potoka vlévá při stávající silnici I/46 v lokalitě
Rybníky západně od stávající silnice I/46
– správce vodního toku je ZVHS-RK Olomouc
bezejmenný vodní tok
– regulovaný drobný vodní tok s břehovým porostem v povodí potoka Aleš pramení
v lokalitě Spodní pecoviny v nadmořské výšce 250 m n.m.
– do potoka Aleš se vodoteč vlévá zleva v lokalitě Rybník
– hlavní odvodňovací zařízení ve správě ZVHS-RK Olomouc

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
Žádná z vodotečí protékající zájmovým územím nemá vymezeno záplavové území.
K rozlivům Trusovického potoka docházelo v minulosti do polí mezi stávající silnicí I/46 a
zástavbou obce Bělkovice-Lašťany, a to vlivem malé světlosti původního mostu na silnici
I/46. Tato skutečnost byla potvrzena výpočty v rámci studie „Trusovický potok – k.ú.
Bělkovice–Lašťany, výpočet průběhu hladin pro změnu ÚP obce“ (Povodí Moravy, 2002).
Problém byl v roce 2008 vyřešen přestavbou mostního objektu přes Trusovický potok na
silnici I/46.
Rovněž na polích západně od Tovéře při stávající silnici I/46 docházelo k přechodnému
hromadění povrchové vody stékající ze svahů Radíkovské vrchoviny. Tento problém byl již
vyřešen v rámci dílčích vodohospodářských úprav v obci (retenční nádrž, zlepšení a
usměrnění odtoku srážkových vod).

PODZEMNÍ VODY
Dle hydrogeologické rajonizace prochází trasa posuzovaného záměru těmito rajóny:
– Hornomoravský úval
– Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu
Horniny Hornomoravského úvalu jsou z regionálního pohledu hydrogeologickým izolátorem,
průlinová propustnost je pouze v písčitých a štěrkovitých polohách. Průlinově propustné jsou
i písky a štěrky kvartérního pokryvu.
V posuzovaném území převládá prostředí průlinových kolektorů, ve zcela minimální míře
jsou zastoupeny puklinové kolektory. Převážnou část území zaujímá průlinový kolektor
fluviálních písčitých štěrků a hlín subrecentních stupňů údolních niv (kvartér – holocén).
V oblasti mezi Týnečkem a obcí Dolany se nachází prostředí s nepravidelným střídáním
většího počtu izolátorů a průlinových kolektorů v jílech a písčitých štěrcích pliopleistocénu.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Kvalita podzemní vody byla hodnocena z hlediska využitelnosti pro zásobování obyvatel
pitnou vodou podle ČSN 757111. Podzemní voda v zájmovém území byla zařazena do
kategorie II jako voda, která vyžaduje složitější úpravu než je dezinfekce a mechanické
odkyselení. Kritickými složkami jsou vysoký obsah Fe2+ (0,3 – 30 mg.l-1) a NO3- (0,1 –
3 mg.l-1)ve vodě.

VODNÍ ZDROJE
Vzhledem ke svému vodohospodářskému významu náleží jižní a západní část zájmového
území do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy
vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.
V širším zájmovém území jsou situována čtyři významná jímací území, jejichž ochranné
pásmo II. stupně od západu zasahuje do zájmového území. Jedná se o jímací území Černovír,
Chomoutov, Štěpánov a Moravská Huzová. Voda jímaná z těchto zdrojů v celkovém
objemu 300 l/s slouží především k zásobování města Olomouc.
V roce 2009 proběhla aktualizace ochranných pásem I. a II. stupně těchto vodních zdrojů.
Schvalování ochranných pásem probíhá v současnosti. Aktuální rozsah pásem ochrany
vodních zdrojů a vymezení chráněné oblasti přirozené akumulace vod je znázorněno
v Grafické příloze 4.

C.II.3. PŮDA
Zájmové území leží v zemědělsky intenzivně využívané oblasti s vysokým půdním
produkčním potenciálem. Posuzovaný záměr bude veden převážně po plochách orné půdy.

PŮDNÍ TYPY
Dle morfogenetického klasifikačního systému (MSK) se v zájmovém území nacházejí půdy
několika skupin a typů. Jižní část zájmového území je pokryta hnědozemí, resp. šedozemí
modální, v severní části zájmového území se uplatňuje luvizem modální. Pro okolí
Trusovického potoka je charakteristická fluvizem modální. Ze svahů Domašovské vrchoviny
do zájmového území okrajově zasahuje kambizem arenická.
Charakteristika jednotlivých půdních typů je následující:
Hnědozem – HM – půdy ze skupiny půd ilimerických, u nichž se ve větší nebo menší míře projevuje
proces eluviace, jež probíhá v podmínkách vlhčího klimatu v nadmořských výškách cca od 200 m.
Půdotvorným substrátem jsou převážně spraše a sprašové hlíny. Hnědozemě bývají hluboké až velmi
hluboké, ornice bývá středně hluboká. Hnědozemě patří k nejlepším obilnářským půdám, s vysokou
agronomickou hodnotou.
Šedozem – SM – půdy ze skupiny půd ilimerických s molickým černozemním Amč-horizontem s
méně výrazným humusoeluviálním Ame-horizontem a s výrazným luvickým (organoluvickým) Bthhorizontem a s koloidními povlaky též v celém přechodném B/C-horizontu. Půdotvorným substrátem
je spraš. Jsou to přechodné půdy mezi černozeměmi a luvisoly v oblastech lesů lesostepní zóny v
sousedství černozemí v nadmořských výškách kolem 200 – 300 m. Půdy jsou ještě sorpčně nasycené,
s mírně kyselou reakcí. Šedozemě jsou velmi úrodné půdy, v rámci ČR nepříliš hojné.
Luvizem – LM – půdy ze skupiny půd ilimerických s eluviálním luvickým El-horizontem, pod
ochrickým Ao-horizontem až melanickým Al-horizontem. Hlavním půdotvorným procesem je
illimerizace. Vyskytují se zejména v nížinných a pahorkatinných oblastech. Vznikají hlavně na
sprašových materiálech (spraš, sprašová hlína, jemné váté písky), ale v podnebí poněkud humidnějším
než u hnědozemí (550 - 900 mm). Původním společenstvem byl listnatý les (tvořený hlavně dubem,
bukem, habrem, lípou). Vyskytují se v rovinatých terénech, na plochých úpatích svahů apod., nejvýše
do 600 m n. m.
Kambizem – KM – půdy ze skupiny půd hnědých jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Typický
je proces hnědnutí (zvětrávání a metamorfóza půdního materiálu). Kvalita půd a základní fyzikální,
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chemické a biologické vlastnosti jsou velmi rozdílné, v závislosti na substrátu. Kambizemě mají
nejvíce subtypů, často charakterizujících přechodové formy k dalším půdním typům.
Fluvizem – FL – půdy ze skupiny půd nivních jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního
profilu. Vznikaly na plochách pravidelně podléhajících záplavám. Vyznačují se neostře
diferencovaným půdním profilem, pokud do něj nezasahuje glejový proces. Půdní profily nivních půd
jsou obvykle velmi hluboké. Ornice je středně hluboká, šedohnědé barvy, různé textury (podle
substrátu) a většinou porušené drobtovité struktury. 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.

TŘÍDY OCHRANY ZPF
Dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR č.j. OOLP/IO67/96 ze
dne 1.10.1996, platným dnem 1. ledna 1997, byla zemědělská půda rozdělena, podle kvality, do pěti tříd
ochrany. Tyto třídy určují různou míru možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního fondu (ZPF).
– 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 – jsou zde zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy
s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

V širším řešeném území se nacházejí půdy všech pěti tříd ochrany. Přes kvalitnější půdy
náležící do II. třídy ochrany prochází posuzovaný záměr v jižní části zájmového území. Půdy
v okolí záměru v jeho severní části jsou méně hodnotné a náleží k III. a IV. třídě ochrany.
Třídy ochrany ZPF v zájmovém území jsou znázorněny v Grafické příloze 5.

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 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.

Posuzovaný záměr nebude zabírat pozemky určené k plnění funkce lesa.

C.II.4. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
GEOLOGICKÉ POMĚRY
Geologické podloží posuzovaného koridoru je poměrně homogenní a je reprezentováno
kvartérními sedimenty výplavových kuželů, místy překrytých sprašemi.
V jižní a střední části posuzovaného koridoru převažují pleistocénní spraše, nivy
Trusovického a Dolanského potoka jsou tvořeny holocénními fluviálními písčitými hlínami
sprašového charakteru. V severní části posuzovaného koridoru se nacházejí proluviální
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hlinitopísčité štěrky (štěrky výplavových kuželů) a deluviální kamenitohlinité až
hlinitokamenité sedimenty, lokálně včetně deluviofluviálních sedimentů.

EROZE
Vzhledem k dominanci orné půdy a malému zastoupení mimolesní zeleně je zájmové území
náchylné především k větrné erozi. Ačkoliv není zájmové území výrazně výškově členité, na
plochách orné půdy situovaných v mírných svazích může docházet k plošným splachům
vyvolaných přívalovými dešti.

STABILITA ÚZEMÍ, SEISMICITA
V posuzovaném území nejsou evidovány žádné aktivní ani potencionální sesuvy.
Podle ČSN 73 0036 (Seismické zatížení staveb) se za seismické oblasti považují taková
území, v nichž se makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení
s intenzitou nejméně 6° MSK-64. V zájmovém území, které geologicky náleží do Západních
Karpat jsou účinky zemětřesení dosahující 6 – 7° MSK-64.

PŘÍRODNÍ ZDROJE
V hodnoceném území se nenacházejí žádná ložiska přírodních zdrojů.

C.II.5. FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY
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).
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 biogeografické provincii středoevropských listnatých lesů,
v podprovincii hercynské. Území spadá, dle aktuálního biogeografického členění České
republiky (Culek a kol., 1996) do bioregionu 1.12 – Litovelský bioregion.
Z typologického hlediska území spadá do následujících biochor:
3RE Plošiny na spraších 3. v.s. – homogenní – substrát tvoří převážně odvápněné spraše až
výrazné sprašové hlíny. V nivách jsou naplavené hlinité sedimenty.
Základním typem potenciální přirozené vegetace jsou hercynské černýšové dubohabřiny
(Melampyro nemorosi-Carpinetum). Podél větších potoků se vyskytují střemchové jaseniny
(Pruno-Fraxinetum),na odlesněných místech bývají louky svazu Arrhenatherion, na vlhkých
místech svazu Calthion, resp. Molinion.
V současném využití krajiny zcela dominují pole vytvářející souvislou polní krajinu
s minimem rozptýlených dřevin Pole jsou nejčastěji ohraničena komunikacemi (často
s dožívajícími ovocnými dřevinami) a zahradami na okrajích sídel.
V okolí posuzovaného záměru do této biochory spadá většina území, a to jeho jižní a severní
část.
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3RN Plošiny na zahliněných píscích 3. v.s. – similární – substrát tvoří neogenní a
pleistocénní fluviální štěrkopísky v různém stupni zahlinění, proluviální štěrkopísky,četné
jsou ostrůvky spraší.
Potenciální přirozenou vegetací na plošinách jsou zpravidla acidofilní bikové doubravy
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae), které na svazích a v terénních depresích přecházejí
v hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Podél vodních toků
se vyskytují olšové jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Na odlesněných suchých místech se
vyvinuly ovsíkové louky svazu Arrhenatherion, na ojedinělých vlhkých stanovištích najdeme
vlhké louky svazu Calthion i Molinion.
V současném využití krajiny zcela dominují pole s podprůměrným zastoupením rozptýlených
dřevin.
V zájmovém území je součástí této biochory relativně menší, střední, část zájmového území.

FAUNA A FLÓRA
Ve studovaném území převládají zemědělské kultury a výskyt planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů je vázán na drobné remízky, meze a doprovodnou vegetaci vodních toků a
melioračních příkopů. Během terénní prospekce území byly vytipovány tři lokality, na nichž
byl proveden botanický průzkum a zoologické pozorování. Prozkoumány byly lokality Za
Geblovem, Dolanský potok a Trusovický potok. Podrobný popis lokalit, stejně jako přehled
zjištěných druhů flóry a fauny je uveden v Příloze 3, rozmístění vybraných lokalit je
znázorněno v Grafické příloze 2.
Zjištění stavu fauny a flóry v území bylo provedeno na vytipovaných lokalitách terénním
průzkumem ve dnech 14.9. 2004, 18.4., 3.5., 25.5. 2005, tak aby byla podchycena
reprezentativní část vegetačního období. Aktualizace biologického průzkumu byla provedena
v průběhu roku 2009.
Během terénních průzkumů byly zaznamenány pro tento typ krajiny běžné druhy flóry a
fauny. Nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh rostlin, byly zaznamenány 4 zvláště
chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený a 2 druhy v kategorii silně ohrožený.

MIGRAČNÍ POTENCIÁL ÚZEMÍ
Pro zhodnocení migračního potenciálu dotčeného území byla na podzim 2009 zpracována
Rámcová migrační studie, jejíž výsledky jsou uvedeny níže v textu.
Posuzovaný záměr prochází rovinatým územím Hornomoravského úvalu. Dotčené území je
tvořené pouze intenzivně obdělávanou zemědělskou půdou, lesní vegetace je soustředěna
okolo drobných vodních toků a několika remízků. Z těchto lokalit lze předpokládat migraci do
okolního prostoru.
V širším kontextu krajiny zde lze rozlišit tři odlišné krajinné typy:
– západně situované lužní lesy v nivě řeky Moravy
– lesní komplexy Nízkého Jeseníku na východě
– agrární krajina vyplňující prostor mezi nimi.
Kontakt těchto typů ekosystémů s výrazně odlišnými potravními podmínkami obecně vytváří
podmínky pro vysoký migrační potenciál území, avšak pouze lokálního rozsahu v závislosti
na měnících se potravních nabídkách, sezónní přesuny mezi jednotlivými typy prostředí,
denní přesuny na loviště apod.
Podle kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrace velkých savců se zájmové území
nachází na rozhraní dvou kategorií. Území východně od řešené trasy náleží ke kategorii území
méně významné, tj. území bez výskytu jelena, rysa, losa, vlka a medvěda a s pravidelným
výskytem prasete divokého. Území západně od posuzovaného záměru náleží ke kategorii
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území nevýznamné, tj. území v blízkosti velkých městských aglomerací, kde obvykle není
třeba řešit průchodnost komunikace pro srnčí zvěř a velké druhy savců.
Území západně od trasy komunikace náleží mezi oblasti nefragmentované dopravou,
komunikace vede po hranici polygonu nefragmentované krajiny (UAT) č. 173. Převážně
zalesněné a člověkem málo ovlivněné svahy Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku představují
zdrojovou oblast migrací nadregionálního charakteru, které ale pravděpodobně probíhají ve
směru sever – jih přes lesní biotopy.
Migrační trasy se v zájmovém území jakožto agrární krajině značně mění dle měnících se
potravních podmínek v závislosti na osevním postupu a polních pracích. Lze
předpokládat volný pohyb krajinou, za a těsně po soumraku a svítání i překonávání stávající
komunikace. Obecně se většina druhů zvěře soustřeďuje v blízkosti vodotečí s vyvinutým
doprovodným porostem, který poskytuje krytové i potravní podmínky.
Dotčené druhy živočichů
Na základě terénních šetření, biologických průzkumů a Mapy rozšíření a migrací významných
velkých savců (Hlaváč, V., Anděl P , 2001) se mohou v zájmovém území vyskytnout
živočichové, jejichž seznam a podrobnější charakteristika je uvedena v Tabulce P.3.3
v Příloze 3. Uváděny jsou pouze původní druhy živočichů, pro které jsou navržena opatření
pro zachování jejich migračních tras.
Migrační profily v území
Migrační profil je místo křížení současných migračních tras živočichů s navrhovanou přeložkou
silnice I/46. Střetává se zde biotická a technická složka.

Pro lepší orientaci je u profilů uvedeno staničení dle aktivní varianty.
L-1 Za Geblovem, km 12,521 (v Oznámení EIA km 9,690)
– lokální migrační profil, lokální biokoridor
– v současnosti nevýznamná migrační trasa, migrační profil lokálního významu,
L-2 Dolanský potok, km 12,718 (v Oznámení EIA km 9,887)
– migrační profil lokálního významu, lokální biokoridor
– koryto přirozeného charakteru, místy meandrující, střídaní různě hlubokých úseků,
doprovodný porost tvořený akátem, vrbami a olšemi
– zaznamenané druhy: srnec obecný, prase divoké, koroptev polní
L-3 Trusovický potok, km 14,081 (v Oznámení EIA km 11,250)
– lokální migrační profil, funkční lokální biokoridor
– niva Trusovického potoka a přilehlé biocentrum Louková představuje v území
nejcennější lokalitu
– napřímený tok, přirozený kamenitý charakter koryta, střídání úseků s různou hloubkou
a rychlostí proudění vody
– na toku se nachází několik příčných objektů (stupně) zabraňující migrační
prostupnosti
– zaznamenané druhy: srnec, kuna, liška
L-4 Bezejmenná vodoteč I, km 16,521 (v Oznámení EIA km 13,690)
– v současnosti nevýznamná migrační trasa, migrační profil lokálního významu
L-5 Bezejmenná vodoteč II, km 16,919 (v Oznámení EIA km 14,088)
– v současnosti nevýznamná migrační trasa, migrační profil lokálního významu

EKOSYSTÉMY
V posuzovaném území zcela převažují polní ekosystémy. Travobylinné ekosystémy jsou
vázány na těsné okolí jednotlivých komunikací. Lesní ekosystémy jsou souvisle zastoupeny
až na svazích Radíkovské vrchoviny, v posuzovaném koridoru je jejich zastoupení vázané na
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drobné remízky a vegetační doprovod vodních toků. Vodní ekosystémy jsou reprezentovány
vodními toky Dolanského a Trusovického potoka a dalšími drobnými vodotečemi.
– Polní ekosystémy – míru působení negativních účinků je nutno posuzovat s přihlédnutím
na antropogenní podmínění (nepřirozenost) těchto ekosystémů
– Travobylinné 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.

C.II.6. KRAJINA
GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY
Pro širší zájmové území je charakteristický rovinatý reliéf, který je na východě poměrně ostře
ohraničen reliéfem vyšším. Podle geomorfologického členění se zde setkávají dvě základní
jednotky – celek Nízkého Jeseníku jako součást Krkonošsko-jesenické soustavy (provincie
Česká vysočina) a Hornomoravský úval jako součást soustavy Vněkarpatských sníženin
(Provincie Západní Karpaty).
Posuzovaný koridor prochází při východním okraji Hornomoravského úvalu,
v geomorfologickém okrsku Žerotínská rovina. Žerotínská rovina je tvořena náplavovými
kužely vodních toků stékajících ze západních svahů Nízkého Jeseníku směrem do ploché
akumulační roviny řeky Moravy. Povrch náplavových kuželů je částečně překryt návěji
spraše. Východní ohraničení Žerotínské roviny tvoří svahy Radíkovské vrchoviny, která již
patří do celku Nízký Jeseník.
Přehled geomorfologických jednotek je následující:
Západní Karpaty (provincie)
VIII Vněkarpatské sníženiny (subprovincie)
A – Západní Vněkarpatské sníženiny (oblast)
3 – Hornomoravský úval (celek)
D – Uničovská plošina (podcelek)
c – Žerotínská rovina (okrsek)

RÁZ KRAJINY
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje v § 12 krajinný ráz, kterým 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.

Krajina, v níž se nachází posuzovaný záměr, je dlouhodobě intenzivně využívaná, ale přesto
vykazuje některé znaky dobře dochovaného krajinného rázu.
Základní krajinný rámec této oblasti je založen na geomorfologické struktuře, která je
determinována polohou při východním okraji Hornomoravského úvalu. Charakteristický je
poměrně ostrý přechod hanácké roviny do zlomových svahů Nízkého Jeseníku. To je patrné i
při následném využití krajiny, kdy na svazích Nízkého Jeseníku převažují lesní celky,
narozdíl od rozsáhlých, převážně bezlesých polních ploch v rovině úvalu.
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Zásadní vliv na současný charakter krajiny mělo dlouhodobé osídlení této oblasti, které je
historicky spjaté se zemědělskou činností.
Pro vesnická sídla je typické ulicové uspořádání hospodářských stavení s navazujícími
zahradami a sady. Navazující zemědělské plochy jsou členěny polními cestami a vodními
toky, často se spojitým vegetačním doprovodem. Jednotlivě se vyskytují drobné remízky, či
meze, typické jsou větrolamy.
Významnou kulturní dominantu celé oblasti představuje poutní místo Svatý Kopeček
s kostelem Panny Marie, který je díky své vyvýšené poloze viditelný z dalekého okolí. Časté
jsou drobné sakrální stavby v podobě božích muk a křížů.
Pro krajinnou scénu jsou typické daleké výhledy a průhledy do sousedních krajinných
prostorů, kdy lze sledovat panoramata Hrubého Jeseníku, či Zábřežské vrchoviny.
V současné době se ve vzhledu krajiny negativně projevují především zemědělské areály na
okrajích některých obcí a blízkost výrobních areálů na okraji Olomouce a Šternberka.
Negativně může působit i rozsáhlá výstavba rodinných domů, která přiléhá k jednotlivým
sídlům a je způsobená především atraktivností této lokality, vzhledem k blízkosti města
Olomouce.
Střídání zemědělsky využívaných ploch dělených liniemi vzrostlé vegetace a obcemi
začleněnými zelení do krajiny vytváří relativně harmonickou krajinu, i když intenzivně
využívanou.

C.II.7. OBYVATELSTVO
Posuzovaný záměr je situován ve střední části Olomouckého kraje, v prostoru při
severovýchodním okraji krajského města Olomouc. Celé zájmové území spadá do správy
obce s rozšířenou působností Olomouc. Zájmové území zasahuje celkem do území pěti obcí,
resp. sedmi katastrálních území.
Stávající silnice I/46 v posuzovaném úseku propojuje město Olomouc s asi 15 km směrem na
sever vzdáleným městem Šternberk. Průměrná hustota zalidnění v zájmovém území je cca
330 obyvatel/km2 (včetně města Olomouc), resp. 150 obyvatel/km2, neuvažujeme-li Olomouc,
která hustotu zalidnění v zájmovém území neúměrně navyšuje.
Posuzovaný záměr prochází v koridoru stávající silnice I/46, avšak otevřenou krajinou mimo
zastavěná území obcí. V zájmovém území se nachází (směrem od jihu) vesnice Tovéř,
Dolany, Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany. Relativně nejblíže zástavbě se řešený záměr
dostává k místní části Dolánky (obec Dolany) a dále MÚK Bohuňovice je situována v těsné
blízkosti západního okraje zástavby Bělkovic-Lašťan.
V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace týkající se dotčeného území.
Olomoucký kraj
– celkový počet obyvatel je 641 791
– rozloha kraje je 526 700 ha
– řešený úsek přeložky silnice I/46 prochází územím pěti sídel, kde žije celkem 116 500
obyvatel (z toho 110 000 obyvatel žije v záměrem okrajově zasaženém městě Olomouc)
– ÚPD: Územní plán velkého územního celku Olomouckého kraje – schváleno zadání
12.prosince 2005
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR) – Ing. arch. Jaroslav Haluza,
Ostrava; schváleny 22.února 2008, účinnosti nabyly 28.března 2008
o Aktualizace č. 1 – Ing. arch. Jaroslav Haluza, Ostrava; schváleno zadání
29.června 2009
– přeložka silnice I/46 v úseku Týneček – Šternberk je v souladu se ZÚR Olomouckého
kraje
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–

přeložka silnice I/46 je ve čtyřpruhovém uspořádání dle ZÚR Olomouckého kraje vedena
jako veřejně prospěšná stavba nadmístního významu; je součástí rozvojové osy vymezené
v ZÚR Olomouckého kraje:
Olomouc
– celkem 26 katastrálních území, záměrem dotčené jsou k.ú. Chválkovice a k.ú. Týneček
– počet obyvatel Olomouce je 110 000
– katastrální výměra je 10 334 ha (Chválkovice – 763,28 ha, Týneček – 247,67 ha)
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Olomouc, Alfaprojekt Olomouc, a.s.; schválen
29.října 1998
o celkem schváleno 18 změn (Změna č. I – XIV a XVI – XIX, některé rozděleny do
více dílčích změn)
o Změna č. XXII – poslední změna – na přelomu října/listopadu 2009 vystaven
k připomínkování návrh zadání změny
o Návrh zadání Územního plánu Olomouc – v roce 2009 proběhlo připomínkování
a vyrovnání připomínek k návrhu zadání nového územního plánu
– záměr je ve variantě Aktivní v souladu s ÚPD města Olomouc
–
–

varianta Aktivní má na katastru Chválkovice svůj počátek v km 10,400 (v Oznámení EIA
km 7,200) a katastrální území Týneček opouští v km 10,881 (v Oznámení EIA km 8,050)
na rozhraní k.ú. Týneček a Chválkovice je navržena MÚK Týneček a přeložka doprovodné silnice
I/46

Tovéř
– k.ú. Tovéř
– počet obyvatel je 442
– katastrální výměra je 204ha
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Tovéř – Alfaprojekt Olomouc, a.s.; schválen
26.června 1998
o Změna č. 1 – Alfaprojekt Olomouc, a.s.; schválena 22.října 2002
– záměr ve variantě Aktivní je v souladu s ÚPD obce
–

na k.ú. Tovéř bude realizována přeložka stávající silnice I/46 a přeložka polní cesty

Dolany
– k.ú. Dolany u Olomouce
– počet obyvatel je 1787
– katastrální výměra je 2 366 ha
– ÚPD: Územní plán obce Dolany – Alfaprojekt Olomouc, a.s.; schválen 15. března 2000
o Změna č. 1 – Alfaprojekt Olomouc, a.s.; schválena 20. května 2002
o Změna č. 2 – Alfaprojekt Olomouc, a.s.; schválena 1. prosince 2008
o Změna č. 3 – schváleno zadání 14.září 2009
o Změna č. 4 – schváleno pořízení změny 14.září 2009
o Návrh zadání pro zpracování Územního plánu Dolany – schválen 14.září 2009
– záměr je ve variantě Aktivní v souladu s ÚPD obce Dolany
–
–

varianta Aktivní prochází k.ú. Dolany v délce 1 840 m, a to v km 10,881 – 12,721 (v Oznámení
EIA km 8,050 – 9,890)
součástí stavby je most na silnici III/44311 v km 11,826 (v Oznámení EIA km 8,995) a přeložka
silnice III/33411

Bělkovice-Lašťany
– k.ú. Bělkovice a Lašťany
– počet obyvatel je 1 971
– katastrální výměra je 1 530ha
– ÚPD: Územní plán obce Bělkovice-Lašťany – Alfaprojekt Olomouc, a.s.; schválen
14. června 2000
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–
–
–
–

o Změna č. 1 – Alfaprojekt Olomouc, a.s.; schválena 4. března 2002
záměr je ve variantě Aktivní v souladu s ÚPD obce Bělkovice–Lašťany
varianta Aktivní prochází k.ú. Bělkovice v délce 1 375 m (km 12,721 – 14,096), zbylá část hlavní
trasy posuzovaného záměru (km 14,096 – 17,216) prochází po hranici k.ú. Lašťany
součástí stavby na k.ú. Bělkovice je přeložka polní cesty Bělkovice – Trusovice a rekonstrukce
stávající silnice I/46
součástí stavby na k.ú. Lašťany je MÚK Bohuňovice, přeložka stávající silnice I/46, přeložka
silnice III/44436, přeložka polní cesty a cyklistické stezky, úprava Trusovického potoka, přeložka
polní cesty a most v km 15,311 (v Oznámení EIA km 12,480), přeložka polní cesty a most v km
16,101 (v Oznámení EIA km 13,270).

Bohuňovice
– k.ú. Bohuňovice
– počet obyvatel je 2 350
– katastrální výměra je 1 300 ha
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Bohuňovice – Stavoprojekt Olomouc, a.s.; schválen
18.září 1997
o Změna č. 1 – Stavoprojekt Olomouc, a.s.; schválena 23.září 1999
o Změna č. 2 – Alfaprojekt Olomouc, a.s.; schválena 6.října 2004
o Změna č. 3 – schváleno zadání 19.února 2009
o Návrh zadání pro zpracování Územního plánu Bohuňovice – na přelomu
října/listopadu 2009 vystaven k připomínkování
– záměr ve variantě Aktivní je v souladu s ÚPD obce Bohuňovice
–
–

varianta Aktivní prochází k.ú. v délce 3 120 m, a to v km 14,096 – 17,216 (v Oznámení EIA
km 11,265 – 14,385)
součástí stavby na k.ú. Bohuňovice je MÚK Bohuňovice, přeložka a rekonstrukce silnice
III/44610, přeložka polní cesty a cyklistické stezky, úprava Trusovického potoka, přeložka polní
cesty a mostu v km 15,311 (v Oznámení EIA km 12,480), přeložka polní cesty a mostu v km
16,101 (v Oznámení EIA km 13,270).

C.II.8. HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
HMOTNÝ MAJETEK
Výstavba posuzované přeložky silnice I/46 nevyžaduje asanaci žádných objektů.

KULTURNÍ PAMÁTKY
V širším zájmovém území se nachází řada památkových objektů. Jedná se především o
kamenné sochy, sloupy, kříže u cest a o selské statky s typickým projevem místní lidové
architektury. Přímo v zájmovém území jsou památkově chráněné objekty soustředěny
především do intravilánů sídel (především Dolany).
V blízkosti stávající silnice I/46 je situována jedna nemovitá kulturní památka. Památkově
chráněná zvonice je umístěna přímo u stávající silnice I/46 v místní části Dolánky (obec
Dolany). V těsné blízkosti zvonice je situován kamenný kříž.
Přímo v posuzovaném koridoru se nachází celkem čtyři památky místního významu. Jedná se
o boží muka a kamenné kříže.
boží muka – nachází se při křižovatce silnic I/46, III/44436 a polní cesty, západně od Bělkovic
kamenný kříž – kříž z roku situovaný při křižovatce silnic I/46, III/44436 a polní cesty,
západně od Bělkovic;
kamenný kříž – situovaný u stávající silnice I/46, trať Měřičné, cca 2 km severozápadně od
obce Bělkovice-Lašťany, v současnosti je rozpadnutý na několik částí, které
leží na původním místě
kamenný kříž – nachází se při silnici II/44610, naproti čerpací stanice pohonných hmot
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO
ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Posuzovaná přeložka silnice I/46 je vedena dlouhodobě osídleným a dopravně velmi
zatíženým územím, ve kterém převládají agrocenózy. Nejcennější ekologické segmenty
krajiny představuje doprovodná vegetace Dolanského a Trusovického potoka, větrolamy a
drobné remízky. Důležitý aspekt představuje vedení posuzovaného záměru územím
CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
Na základě provedené analýzy dotčeného území lze s ohledem na všechny složky životního
prostředí konstatovat, že dotčené území je dostatečně stabilní a realizace posuzovaného
záměru nepřekročí jeho únosné zatížení, i když se bude jednat o významnou dopravní
novostavbu.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
Tato kapitola vychází ze studie „Hodnocení vlivu stavby Přeložka silnice I/46 Týneček –
Šternberk na obyvatelstvo“, kterou zpracoval Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. jako
podklad pro tuto Dokumentaci EIA.

VLIVY NA OBYVATELSTVO (VEŘEJNÉ ZDRAVÍ)
Při identifikaci vlivů na obyvatelstvo byly použity Rozptylová a Hluková studie (Enviroad,
2009), které byly zapracovány do této Dokumentace EIA. Metodou pro posouzení vlivů na
obyvatelstvo je riziková analýza – Risk Assessment2. Podrobný popis této metody je uveden
v Kapitole D.V.
Metodický postup konvenčního hodnocení rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:
1.
2.
3.
4.

Identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification)
Určení vztahu dávka – odpověď (Dose – Response Assessment)
Hodnocení expozice (Exposure Assessment)
Charakteristika rizika (Risk Characterization)

Zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo je v posuzovaných silničních úsecích především
automobilová doprava. Hlavními faktory automobilové dopravy, potenciálně ohrožujícími
zdraví, jsou:
1.
2.
3.
4.

Hluk
Znečišťování ovzduší
Úrazy
Psychické vlivy

Další faktory (vliv na vodu, půdu aj.) jsou z hlediska ovlivnění zdraví obyvatelstva
zanedbatelné.
Navrhovaná přeložka se po celé délce vyhýbá lidským sídlům, přibližování k obytnému území
blízkých obcí je minimalizováno.
Dotčeným obytným územím jsou následující lokality:
Tovéř – západní okraj obce
Dolany – západní okraj obce
Dolánky – místní část obce Dolany, kde stávající silnice I/46 prochází oboustrannou obytnou
zástavbou
Bělkovice-Lašťany – západní okraj místní části Lašťany

2

Stanovení rizika metodou Risk Assessment má význam především tam, kde pro danou látku v příslušné složce
životního prostředí (ovzduší, vodě apod.) není stanoven limit resp. tam, kde je tento limit překročen. Limity
jsou vypracovány tak, aby s dostatečnou rezervou zaručovaly zdravotní nezávadnost, a jsou-li dodrženy,
provedení uvedené metody tuto skutečnost jen potvrdí. Pokud tedy nejsou zvláštní důvody, pak při dodržených
limitech není výpočet rizika popsanou metodou Risk Assessment obvykle prováděn.
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Hluk
1. Identifikace nebezpečnosti
Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku člověka,
touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických poruchách.
Zvýšené úrovně denního hluku vyvolávají:
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou
komunikací, spánkem aj.),
b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání
zvuků, k nimž má jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a
skupinových práv,
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout
pomoc a schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita).
Subjektivní pocit rozmrzelosti z hluku a obtěžování hlukem je dán emoční složkou vnímání.
Podrážděnost, která v této souvislosti vzniká, vede k pocitu dyskomfortu až odporu,
důsledkem je zhoršení psychické pohody. Emocionální prožitek není principielně vázán na
intenzitu hlukového podnětu. Pocity obtěžování se však vyskytují častěji v prostředí s vyššími
hladinami hluku.
Přímé zdravotní účinky nastupují až při vyšších intenzitách. Ekvivalentní hladina 65 dB v
denní době představuje krajní mez pro obytné prostředí sídelního útvaru z hlediska
zdravotních rizik. Příznivé akustické klima z hlediska akustické pohody pro regeneraci
pracovní schopnosti je dáno ve venkovním prostoru pro pobyt lidí ekvivalentní hladinou nižší
než 50 až 55 dB. Při nižších hodnotách (denních i nočních) dochází k výše popsanému
postižení psychické pohody.
Ani při dodržení základního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 %
osob i tak zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.
Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že narušují
usínání a kvalitu i délku spánku. Účinek závisí na individuální citlivosti lidí, která je značně
rozdílná, diference v ovlivnění zvukovými podněty činí až 25 i 30 dB. Vedle konstitučních
zvláštností se zde uplatňuje též věk, směrem ke stáří se vnímavost k rušení spánku značně
zvyšuje; určitou ochranou ve stáří je na druhé straně snižování sluchové ostrosti. Význam má
i frekvenční šíře hluku, širokopásmový hluk působí intenzivněji. S rostoucí intenzitou hluku
procento postižených narůstá. Na druhé straně se u některých lidí citlivost může snížit
postupným návykem.
Hladina hluku v ložnici, která prokazatelně nemění vlastnosti spánku, je 35 – 37 dB(A), nad
touto úrovní již nastupuje rušení.
Z důvodů uvedených literárních poznatků vycházíme v dalším hodnocení jednoznačně ze
základních limitů ekvivalentních hlukových hladin, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Korekce
umožňované stávajícími předpisy (nařízení vlády č. 148/2006 Sb.) mají význam právní, nikoli
fyziologický. Lidé jsou hlukem určité úrovně obtěžováni nezávisle na tom, zda v daném místě
byla korekce povolena či nikoli.
2. Určení vztahu dávka – odpověď
U denního hluku jsou v literatuře popisovány vlivy na pocity obtěžování, rozmrzelost a míru
rušení. Holandský ústav TBO Prevention and Health v Leidenu zpracoval na základě řady
epidemiologických studií z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie polynomické rovnice třetího
řádu pro vztah hladin pouličního hluku a výskytu rozmrzelosti z hluku u obyvatel ve dne a
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míru rušení spánku v noci. Tyto podklady jsou použity k charakteristice rizika pro obyvatele
žijící v blízkosti posuzovaných tras.
Vychází se zde z poznatku, že denní rušivý účinek je částečně podmíněn i hladinami nočními.
Vypočítává se proto ukazatel Ldn (day-night), který integruje denní i noční hluk a převádí jej
na společný jmenovatel silničního hluku. Pro noční dobu je označena jako Ln. Z uvedených
podkladů se pak podle doporučených rovnic vypočítává u exponovaných obyvatel
v procentech míra rušení ve třech stupních. Pro denní dobu je to LA (light annoyance) – mírné
obtěžování, A (annoyance) – středně závažné obtěžování a HA (high annyoance) – těžké
obtěžování, pro noční dobu analogicky LSD (light sleep disturbance) – mírné rušení spánku,
SD (sleep disturbance) - středně závažné rušení spánku a HSD (high sleep disturbance) těžké rušení spánku.
Pro výpočty byly použity následující rovnice:
Rovnice (1)

Výpočet Ldn = 10.log

[

1
. ( 16.10 Ld / 10 + 8.10 ( Ln +10 ) / 10
24

) ]

, kde

Ldn … hlukový ukazatel den-noc
Ld … ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro den
Ln… ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro noc

Rovnice (2)
Vztahy pro výpočet procenta osob obtěžovaných hlukem (LA – mírně obtěžovaní), A – středně
závažné obtěžovaní a HA – vysoce obtěžovaní) ze silniční dopravy.
%LA = -6,188.10-4 . (Ldn - 32)3 + 5,379.10-2 . (Ldn - 32)2 + 0,723. (Ldn - 32)
%A = 1,732.10-4 . (Ldn - 37)3 + 2,079.10-2 . (Ldn - 37)2 + 0,566. (Ldn - 37)
%HA = 9,994.10-4 . (Ldn - 42)3 – 1,523.10-2 . (Ldn - 42)2 + 0,538. (Ldn - 42)
Rovnice (3)
Vztahy pro výpočet procenta obyvatel dotčených subjektivním rušením spánku hlukem ze silniční
dopravy (LSD – mírné, SD – střední, HSD – vysoké)
%LSD = -8,4 -0,16.Lnight + 0,0108.(Lnight)2
%SD = 13,8 -0,85.Lnight + 0,0167.(Lnight)2
%HSD = 20,8 -1,05.Lnight + 0,01486.(Lnight)2.

Uvedený holandský ústav stanovil na základě epidemiologických studií také nejnižší
ekvivalentní hladiny pouličního hluku v dB(A), pod nimiž nebyly pozorovány přímé
zdravotní efekty. U denního hluku je to pro zvýšený krevní tlak 70 dB a pro ischemickou
srdeční chorobu 65 – 70 dB. U nočního hluku je takovou hladinou pro kvalitu spánku 40 dB,
pro náladu v následujícím dni necelých 60 dB a pro výkonnost v následujícím dni rovněž
necelých 60 dB.
3. Hodnocení expozice
Hlukové zátěže v obytném území při jednotlivých variantách uvádí následující tabulka. Pro
denní a noční dobu uvádí ekvivalentní hlukové hladiny v obytném území obcí a hrubé odhady
počtu obyvatel bydlících v jednotlivých pásmech hlukových hladin. V prvním sloupci je
charakterizováno příslušné pásmo hlukových hladin a v dalších hrubé odhady počtu
exponovaných obyvatel. Z hlediska ochrany obyvatel lze v rámci hlukové studie navržené
protihlukové stěny považovat za žádoucí, uvedené hlukové hladiny u varianty Aktivní
vycházejí proto ze situace s použitím navržených protihlukových stěn.
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Tabulka D.1: Pásma nadlimitních ekvivalentních hlukových hladin v oběma variantami
dotčených lokalitách a hrubé odhady počtu obyvatel v těchto pásmech
počet obyvatel
pásmo
den
noc
obec
(dB)
var.
var.
var.
var.
Nulová Aktivní*) Nulová Aktivní*)
Tovéř
Dolánky

Dolany
Lašťany

40,1 – 45
45,1 – 50
50,1 – 55
40,1 – 45
45,1 – 50
50,1 – 55
55,1 – 60
60,1 – 65
65,1 – 70
70,1 – 75
40,1 – 45
45,1 – 50
50,1 – 55
40,1 – 45
45,1 – 50
50,1 – 55
55,1 – 60
60,1 – 65

–
–
–
–
–
20
10
50
–
–
–
–
–
–
–
60
10
–

–
–
30
–
–
150
10
10
30
20
–
–
100
–
–
80
20
10

–
–
–
20
10
50
–
–
–
–
–
–
–
80
20
–
–
–

50
–
–
100
150
10
10
30
20
–
180
50
–
200
80
20
–
–

4. Charakteristika rizika
Epidemiologické studie, z nichž byly odvozeny výše uvedené účinky hluku, vycházely
z nálezů u obyvatel bydlících v jednotlivých pásmech ekvivalentní hladiny uličního hluku.
Jde tedy o průměrnou expozici lidí bydlících při silnicích s automobilovou dopravou, tak jak
je tomu i v posuzovaném území. Proto zde uvedené podklady pro hodnocení dopadu hluku na
obyvatelstvo rovněž použijeme.
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v hodnocených lokalitách při stávající silnici I/46 je ve
variantě Nulové dosahováno ve dne úrovně hluku nad 65 – 70 dB, při nichž jsou již
popisovány přímé zdravotní účinky. Stejně tak v noci je dosahováno úrovně nad 60 dB, při
nichž může narušování spánku postihnout náladu a výkonnost v následujícím dni.
Ve všech sledovaných lokalitách je značný počet obyvatel vystavován ekvivalentním
hlukovým hladinám překračujícím základní limit (50 dB ve dne a 40 dB v noci) a zatěžován
tak psychickými rušivými
účinky navozováním rozmrzelosti z hluku. Ta patří
k nejtypičtějším a nejcitlivějším ukazatelům míry rušení hlukem.
Souhrnné údaje o odhadnutých počtech lidí bydlících v jednotlivých hlukových pásmech jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka D.2: Hrubý odhad počtu osob bydlících v jednotlivých pásmech nadlimitních
ekvivalentních hlukových hladin v jednotlivých variantách
den
noc
LAeq dB
var. Nulová var. Aktivní var. Nulová var. Aktivní
40,1 – 45
45,1 – 50
50,1 – 55
55,1 – 60
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–
–
360
30

–
–
80
20
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530
280
30
10
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60,1 – 65
65,1 – 70
70,1 – 75
celkem

20
30
20
460

50
–
–
150

30
20
–
900

–
–
–
180

Z údajů uvedených v Tabulce D.2 vyplývá:
– v denní době je hlukovým hladinám s možnými přímými zdravotními účinky (65 – 70 dB
a výše) vystavováno ve variantě Nulové cca 50 obyvatel, ve variantě Aktivní nikdo;
– v noční době je hladinám s přetrvávajícími důsledky narušeného spánku (kolem 60 dB a
výše) vystavováno ve variantě Nulové cca 60 obyvatel, ve variantě Aktivní nikdo;
– varianta Aktivní je podstatně příznivější než varianta Nulová, neboť počty rušených jsou
oproti variantě Nulové ve dne i v noci podstatně nižší;
– počty rušených jsou v noci vyšší než ve dne, a to obzvláště výrazně ve variantě Nulové.
Kvantitativní míra rušení byla vypočtena použitím výše uvedeného postupu. Pro denní dobu
bylo nutno vypočíst především akustické deskriptory Ldn. Protože je k tomu nezbytné znát pro
dané výpočtové body spolehlivé údaje pro dobu denní i noční, výpočet byl proveden pro
kontrolní imisní body z hlukové studie, u nichž jsou udány denní i noční hodnoty.
Tabulka D.3: Výpočet akustických deskriptorů Ldn v referenčních bodech
varianta Nulová
varianta Aktivní
bod
den (dB) noc (dB) Ldn den (dB) noc (dB) Ldn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

47,5
48,5
51,8
55,5
55,8
53,1
57,0
58,1
56,6
59,1
59,1
74,9
76,2
59,4
61,2
73,4
62,9
77,4
65,3

40,1
41,1
44,4
48,1
48,5
45,8
49,7
50,8
49,2
51,7
51,8
67,5
68,8
52,0
53,9
66,0
55,5
70,1
57,9

48,5
49,5
52,8
56,5
56,9
54,2
58,1
59,2
57,6
60,1
60,2
75,9
77,2
60,4
62,3
74,4
63,9
78,5
66,3

45,5
46,5
49,8
48,6
49,2
48,4
53,9
53,4
50,6
53,9
53,7
63,3
64,4
56,7
55,2
61,7
57,0
68,8
59,5

37,7
39,0
42,2
40,0
40,4
39,9
46,0
45,3
41,7
45,8
45,8
52,6
53,5
48,7
46,9
50,8
48,6
58,4
50,5

46,4
47,5
50,8
49,1
49,6
49,0
54,7
54,1
51,0
54,6
54,5
63,1
64,1
57,5
55,8
61,4
57,6
68,7
59,9

Z výše uvedené tabulky je patrné, že vypočtené ukazatele Ldn jsou blízké denním hlukovým
hladinám. V případě potřeby jejich použití k výpočtům rizika můžeme proto obojí
s přijatelnou chybou zaměnit.
Vypočtené ukazatele je možno použít k hodnocení míry obtěžování hlukem v jednotlivých
kontrolních imisních bodech. Z hodnot Ldn je možno odvodit (podle výše uvedené rovnice
(2)) procenta obtěžovaných denním hlukem v exponované populaci: LA – mírné obtěžování,
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A – středně závažné obtěžování a HA – těžké obtěžování. Výpočty pro střední hodnoty
jednotlivých pětidecibelových pásem jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka D.4: Procento obyvatel obtěžovaných hlukem při různých úrovních denních
úrovních hladin Ldn
Ldn
% LA
%A
% HA
52,5
57,5
62,5
67,5
72,5

32,1
43,2
54,5
65,8
76,4

14,4
21,8
30,8
41,5
54,0

5,1
8,4
13,2
20,4
30,6

V noční době je míra narušování spánku podle výše uvedené metodiky odvozována (podle
výše uvedené rovnice (3)) přímo z nočních hlukových hladin, rovněž ve třech stupních: LSD
– mírné rušení spánku, SD – středně závažné rušení spánku a HSD – těžké rušení spánku.
Hodnoty vypočtené pro vzestupnou řadu hlukových pásem jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tabulka D.5: Procento obyvatel obtěžovaných hlukem při různých úrovních nočních
hlukových hladin Lnoc
% LSD
Ln
% SD
% HSD
42,5 *)
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5

17,9
23,6
29,8
36,5
43,8
51,7

7,8
11,1
15,2
20,1
25,9
32,5

3,0
4,5
6,6
9,6
13,2
17,6

Poznámka: *) extrapolováno mimo rozsah výpočtu

S použitím výše uvedených podkladů lze přistoupit k hodnocení rizika rušení hlukem
v dotčeném území. Srovnání varianty Nulové s variantou Aktivní pro denní dobu bylo
provedeno vynásobením počtu obyvatel v jednotlivých pásmech s procentními údaji o podílu
rušených ve střední poloze těchto pásem a součtem těchto součinů. Výsledkem je celkové
hodnocení rizika pro obě varianty uvedené v následující tabulce.
Tabulka D.6: Odhad celkových počtů lidí lehce, středně a těžce rozmrzelých z denního
uličního hluku – varianta Nulová a Aktivní
počty rozmrzelých
varianta
lehce středně
těžce
Nulová
Aktivní

174,4
61,6

87,8
31,3

35,8
12,4

Obdobným způsobem byly vypočteny v následující tabulce uvedené odhady rizika rušení
nočního spánku.
Tabulka D.7: Odhad celkových počtů lidí s lehce, středně a těžce rušeným spánkem –
varianta Nulová a Aktivní
varianta
Nulová
Aktivní

HBH Projekt spol. s r. o.

počty lidí s rušeným spánkem

lehce

středně

těžce

197,0
39,9

93,3
18,7

38,9
7,7
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Z výše uvedených tabulek je patrné, že varianta Aktivní numericky zřetelně snižují počet
rušených (ve všech kategoriích – lehce, středně i těžce) v dotčeném území ve dne a ještě
výrazněji v noci.
Z uvedených údajů je možné celkově konstatovat, že přínosem varianty Aktivní oproti
variantě Nulové je:
– odstranění hlukových úrovní, které by byly po zdravotní stránce obzvláště závažné
(65 – 70 dB ve dne, kolem 60 dB v noci), jimž je exponováno ve variantě Nulové ve dne
cca 50 obyvatel a v noci cca 60 obyvatel
– významné snížení počtu lehce, středně i těžce rušených ve dne a ještě výrazněji v noci
Podmínkou je realizace navržených protihlukových stěn.
Pozn.:Možná námitka může být vznesena i vůči skutečnosti, že hluková prognóza byla zpracována pro rok 2040,
tedy horizont časově značně vzdálený, kdy mnohé poměry mohou být oproti dnešním změněné. Uvážíme-li
však, že nová silnice má sloužit desítky resp. stovky let, je uvedený přístup přijatelný a jiné oprávněné námitky
by mohly být naopak vysloveny pro prognózy jen krátkodobé a tedy příliš vázané na současnost.

Znečišťování ovzduší
Podrobné vyhodnocení vlivů jednotlivých znečišťujících látek je následující:
OXID DUSIČITÝ (NO2)
1. Identifikace nebezpečnosti
Oxid dusičitý (NO2) patří k nejvýznamnějším a nejvíce sledovaným škodlivinám výfukových
plynů. Ve spalovacích motorech je uvolňován oxid dusnatý (NO), který se vzdušným
kyslíkem postupně oxiduje na NO2. Směs těchto dvou plynů je označována souborným
názvem oxidy dusíku (NOx). Je nejen součástí výfukových plynů, ale i emisí z každého
spalování. Její škodlivější součástí je NO2, plyn palčivého, dusivého zápachu. Čichově začíná
být patrný od koncentrací 200 – 400 µg.m-3.
Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3),
peroxyacylnitráty (PAN) a četnými dalšími sloučeninami, syntetizovanými ve znečištěném
ovzduší za účasti slunečního záření (letní smog). Již při koncentracích fotochemického smogu
kolem 200 µg.m-3 dochází u lidí ke dráždění očí. Zvláště vnímavé k dráždivým účinkům
fotochemických oxidantů jsou děti; u nich bylo prokázáno dráždění horních cest dýchacích a
spojivek již při překročení úrovně 100 µg.m-3.
Účinky vyšších koncentrací NO2 na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak akutní.
Při dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich projevů.
Akutní účinky se projeví u vysokých dávek již po krátké expozici nepříznivým ovlivněním
dýchacích funkcí.
2. Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Pokusná vyšetření účinků oxidu dusičitého opakovaně ukázala, že zdraví lidé nejsou při
krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování dotčeni koncentrací pod 1 ppm (1880 µg.m-3). Při
koncentracích 3000 – 9000 µg.m-3 nastupují změny plicních funkcí (vzestup dýchacího
odporu) u zdravých osob po 10 – 15 minutách. U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací
funkce zhoršují při 3000 µg.m-3 již po 5 minutách. Nejcitlivější jsou astmatici, u nichž byly
laboratorně zjistitelné změny dýchacích funkcí na dvou výzkumných pracovištích shodně
nalezeny po 30 – 110 minutových expozicích koncentracím 560 µg.m-3. Jiné laboratoře však
účinek tak nízkých koncentrací u astmatiků nepotvrdily. U zdravých osob byly při delší
expozici některé reakce dýchacích funkcí zjištěny při koncentracích nad 2000 µg.m-3.
HBH Projekt spol. s r. o.

53

Brno, říjen 2009

Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk
Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Limit pro NO2 činí podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. pro průměrnou roční koncentraci
40 µg.m-3 a pro hodinový průměr 200 µg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 18 x za
kalendářní rok. Zmíněné limity 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 jsou shodné s doporučením WHO.
Chronické účinky oxidu dusičitého nelze zcela spolehlivě posoudit metodou Risk
Assessment. Americký úřad US EPA (US Environmental Protection Agency), který patří k
celosvětově nejkompetentnějším institucím, zpracovávajícím metodiku Risk Assessment pro
jednotlivé chemické škodliviny, nevydal pro NO2 výpočtové koeficienty, neboť pro to zatím
neexistují zcela validní vědecké podklady. V existujících epidemiologických studiích není
možno dostatečně odlišit vliv oxidů dusíku od ostatních škodlivin přítomných v městském
ovzduší.
Je možno použít postupy orientační, ale v případě posuzovaného území nemají vzhledem
k nízkým, podlimitním imisním koncentracím význam.
3. Hodnocení expozice
V hodnocení expozice musíme u jednotlivých škodlivin brát v úvahu imisní pozadí (platí
obecně také pro další škodliviny), k němuž se imise z provozu na posuzované silnici přičítají.
Je ovšem nutno brát v úvahu, že v údajích o imisním pozadí jsou zahrnuty příspěvky
automobilové dopravy ze stávající silnice I/46.
Dle údajů v Rozptylové studii se průměrné roční imisní koncentrace NO2 v roce 2007
pohybovaly pod 26 µg⋅m-3, maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace se pohybují od 30
do 60 µg⋅m-3, přičemž je více imisně zatížena jižní část území.
Imisní příspěvky posuzované přeložky ke koncentracím oxidu dusičitého NO2 na okrajích
obytných území přivrácených k trase posuzované přeložky jsou uvedeny v následující tabulce.
Z údajů v ní uvedených vyplývá, že imisní příspěvky jsou vysoce podlimitní a oproti variantě
Aktivní prakticky nezvyšují imisní zátěž v území.
Tabulka D.8:

Imisní příspěvky oxidu dusičitého NO2 [µg.m-3] na okrajích
obytných území přivrácených k trase posuzované přeložky
varianta
Dolánky
Lašťany

Nulová
Aktivní
Nulová
Aktivní

imisní limit

koncentrace NO2
průměrná
maximální
roční
hodinová
1,0
12
0,7
12
0,9
12
1,0
12
40
200

4. Charakteristika rizika
Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO2 jsou v posuzovaném území odhadovány
na úrovni 30 až 60 µg⋅m-3. Imisní příspěvek nové silnice při okrajích nejbližších obytných
území činí 12 µg⋅m-3. Maximální imisní příspěvky zjištěné na území blízkých obcí dosahují
ve variantě Aktivní nejvýše 14,5 µg⋅m-3 a při variantě Nulové 27 µg⋅m-3. Stanovený imisní
limit 200 µg⋅m-3 tedy nemůže být překročen, a tím méně pak hladiny, při nichž se dostavují
první změny u astmatiků (kolem 500 µg⋅m-3). Výslednou situaci proto lze považovat za
zdravotně vyhovující.
Průměrné roční koncentrace NO2 se v místním pozadí v roce 2007 pohybovaly na úrovni pod
26 µg⋅m-3. Příspěvky posuzované stavby činily na západních okrajích Dolánek a Lašťan do
1,0 µg⋅m-3, na území blízkých obcí při variantě Aktivní do 1,5 µg⋅m-3 a při variantě Nulové
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do 1,9 µg⋅m-3. Stanovený imisní limit 40 µg⋅m-3 tedy rovněž nebude překročen a stav po
zdravotní stránce lze považovat za vyhovující.
PRAŠNOST (PM10)
1. Identifikace nebezpečnosti
Prašností rozumíme přítomnost a šíření tuhých znečišťujících látek (TZL) v ovzduší. Může jít
o různé prachové částice minerálního, organického nebo biologického původu. Jejich význam
pro zdraví závisí na jejich velikosti a jejich chemických, fyzikálních a případně biologických
vlastnostech.
Částečky nad 100 µm se téměř úplně zachytí v horních dýchacích cestách, nepronikají do
dolních cest a jsou tedy zdravotně méně významné. V ovzduší se dlouho neudrží, relativně
rychle sedimentují. S klesající velikostí pak narůstá podíl částic, které pronikají do plic.
Částice o průměru pod 10 µm jsou označovány jako frakce PM10, částice pod 2,5 µm jako
PM2,5. Zdravotně nejvýznamnější jsou částice kolem 1µm; pronikají v 90 i více procentech do
plicních sklípků a ovlivňují jejich stěny. Obsažené škodliviny pak snadno pronikají do
krevního oběhu.
Prachové částečky ze spalovacích procesů všeho druhu jsou významné tím, že mají malé
rozměry a pravidelně obsahují i adsorbované těžké kovy a různé uhlovodíky, včetně
karcinogenních.
2. Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Platný limit, stanovený nařízením vlády č. 597/2006 Sb., činí pro průměrné roční koncentrace
PM10 40 µg.m-3 a pro 24hodinový imisní průměr 50 µg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více
než 35 x za kalendářní rok.
3. Hodnocení expozice
Dle údajů v Rozptylové studii se průměrné roční imisní koncentrace PM10 pohybují v rozmezí
20 – 30 µg⋅m-3. K překračování limitů jejich maximálních krátkodobých (denních) imisních
koncentrací dochází v jižní části zájmového území a v obci Bohuňovice.
Imisní příspěvky posuzované přeložky ke koncentracím pevných částic PM10 na okrajích
obytných území přivrácených k trase posuzované přeložky jsou uvedeny v následující tabulce.
Z údajů v ní uvedených vyplývá, že imisní příspěvky jsou vysoce podlimitní a oproti variantě
Aktivní prakticky nezvyšují imisní zátěž v území.
Tabulka D.9:

Imisní příspěvky pevných částic PM10 [µg.m-3] na okrajích
obytných území přivrácených k trase posuzované přeložky
varianta
Dolánky
Lašťany

Nulová
Aktivní
Nulová
Aktivní

imisní limit

koncentrace PM10
průměrná
průměrná
roční
denní
0,25
2,0
0,14
1,8
0,22
0,25
2,4
2,5
40
50

4. Charakteristika rizika
Maximální krátkodobé (24hodinové) imisní koncentrace PM10 jsou překračovány jen v jižní
části dotčeného území a v Bohuňovicích. Frekvence tohoto překračování není známa, ale lze
předpokládat, že jde o situaci blížící se stanovenému limitu. Příspěvek stávající silnice
(varianta Nulová) je do uvedeného pozadí zahrnut, a je relativně malý (při okrajích Dolánek a
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Lašťan do 2,4 µg⋅m-3, do 7,1 µg⋅m-3 na území blízkých obcí). Příspěvky varianty Aktivní jsou
prakticky stejné nebo menší. Místní situaci, která je po zdravotní stránce únosná, realizace
záměru nezmění.
Průměrné roční koncentrace PM10 se podle Rozptylové studie v dotčeném území pohybují
v rozmezí 20 – 30 µg⋅m-3. Imisní příspěvky činí na okrajích a na území okolních obcí při obou
variantách nanejvýš 0,6 µg⋅m-3. V součtu s imisním pozadím se jedná o hodnotu spolehlivě
pod stanoveným limitem (40 µg⋅m-3) a obě varianty nemají zdravotní význam.
OXID UHELNATÝ (CO)
1. Identifikace nebezpečnosti
Oxid uhelnatý (CO) vzniká při nedokonalém spalování a do ovzduší je emitován ze
spalovacích procesů a z motorových výfukových plynů. Toxický účinek CO je podmíněn jeho
vazbou na molekuly krevního barviva hemoglobinu, které pak nejsou schopné přenášet do
tkání kyslík.
Oxid uhelnatý je lehčí než vzduch a proto poměrně rychle stoupá z přízemní vrstvy ovzduší
vzhůru. Je proto z hlediska lidského zdraví obvykle málo významný ve volném ovzduší.
Rizikový je především v uzavřených prostorách a dále v dopravních tunelech, v prostorách
celnic a případně i při vysoce frekventovaných křižovatkách úzkých městských ulic.
2. Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Imisní limit pro CO je u nás stanoven pouze jako maximální denní osmihodinový klouzavý
průměr, a to 10 mg.m-3, tj. 10 000 µg.m-3 (totéž doporučeno ve směrnici WHO). Přípustné
hodnoty hodinové ani roční nejsou v nařízení vlády udány. Rizikové koeficienty nejsou pro
CO v literatuře stanoveny.
3. Hodnocení expozice
Imisní koncentrace oxidu uhelnatého jsou v zájmovém území výrazně podlimitní (od 120 do
140 µg⋅m-3).
Rozpětí koncentrací imisních příspěvků oxidu uhelnatého CO je uvedeno v následující
tabulce.
Tabulka D.10 Rozpětí maximálních imisních příspěvků 8-hodinového klouzavého průměru
oxidu uhelnatého CO [µg.m-3] v dotčených obcích
varianta

maximální imisní příspěvek
CO/8h

Nulová
Aktivní
imisní limit

4,88 – 65,74
11,99 – 33,58
10 000

4. Charakteristika rizika
Pozadí osmihodinových koncentrací oxidu uhelnatého CO v dotčeném území je hluboce
podlimitní (od 120 µg⋅m-3 do 140 µg⋅m-3). Maximální imisní příspěvky z obou variant
v okolním obytném území nepřekračují 66 µg⋅m-3. Ve vztahu ke stanovenému imisnímu
limitu (10 000µg⋅m-3) se jedná o úroveň zcela zanedbatelnou. Imise CO tedy ve volném
ovzduší nepředstavují žádné zdravotní riziko.

BENZEN (C6H6)
1. Identifikace nebezpečnosti
Další škodlivinou, jejíž imise jsou v okolí silnic s automobilovou dopravou obvykle
sledovány, je benzen (C6H6). Je to čirá, bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina výrazného
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aromatického zápachu, s bodem varu 80,1 oC. V životním prostředí je všudypřítomný, vzniká
při každém hoření paliv, je součástí výfukových plynů a v relativně značném množství je
obsažen v tabákovém kouři (kuřák dvaceti cigaret denně vdechne denně 10x více benzenu než
běžný obyvatel z městského ovzduší). V motorovém benzinu je přítomný v množství mezi 0,5
a 2 %.
Ve vysokých koncentracích benzen dráždí oči, sliznice dýchacích cest a kůži a při akutních
dávkách působí toxicky na centrální nervstvo. Takové koncentrace se ovšem v posuzovaném
území nemohou vyskytnout. Při chronických expozicích vysokým dávkám benzen utlumuje
tvorbu krvinek v kostní dřeni. Z epidemiologických studií u pracovníků dlouhodobě
vystavených zvýšeným koncentracím benzenu (dříve v kožedělném a gumárenském
průmyslu) se usuzuje, že jejich dlouhodobé vdechování má kumulativní účinek a zvyšuje
riziko akutní myeloidní leukémie. Americký úřad pro ochranu životního prostředí (US EPA) i
mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí benzen mezi lidské karcinogeny.
2. Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
U nás platný imisní limit pro roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší činí výhledově
(od roku 2010) 5 µg.m-3, tj. 5000 ng.m-3.
K vyhodnocení vztahu dávka – odpověď u benzenu by bylo možno použít i metodu Risk
Assessment, a to s použitím údajů již výše jmenovaného amerického úřadu (US EPA).
Vzhledem k velmi nízkým imisním koncentracím benzenu ve sledovaném území zde tento
výpočet neprovádíme.
3. Vyhodnocení expozice
Imisní koncentrace benzenu (C6H6) se v zájmovém území pohybují dostatečně pod
stanoveným limitem, a to na úrovni pod 2 µg⋅m-3.
Rozpětí koncentrací imisních příspěvků benzenu (C6H6) je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka D.11 Rozpětí maximálních imisních příspěvků ročního průměru benzenu C6H6
[µg.m-3] v dotčených obcích
varianta

maximální imisní příspěvek
C6H6 /r

Nulová
Aktivní
imisní limit

0,0082 – 0,0542
0,0142 – 0,0637
5

4. Charakteristika rizika
Imisní koncentrace benzenu se v zájmovém území pohybují do 2 µg⋅m-3, tj. do 40 %
stanoveného imisního limitu. Imisní příspěvky z porovnávaných variant, které činí nanejvýš
0,08 µg⋅m-3, na této situaci prakticky nic nemění. Po zdravotní stránce jsou dobře přijatelné.

BENZO(A)PYREN (C20H12)
1. Identifikace nebezpečnosti
Benzo(a)pyren (C20H12, BaP) je nejznámějším a nejlépe prozkoumaným reprezentantem
skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Jde o velkou skupinu organických
sloučenin se dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry.
Jsou to látky relativně málo rozpustné ve vodě, v ovzduší se adsorbují na pevné částice. Tvoří
se hlavně v důsledku pyrolýzních procesů, zejména při neúplném spalování organických
materiálů. Do životního prostředí proto pronikají zejména v souvislosti s výrobou koksu,
spalováním uhlí při individuálním vytápění i v průmyslu, a také s výfukovými plyny
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motorových vozidel. Vysoké koncentrace PAU jsou též obsaženy v tabákovém kouři. V
ovzduší bylo identifikováno na 500 PAU, většina v literatuře uváděných měření však byla
provedena na BaP a několika málo dalších reprezentantech této skupiny. Vdechování PAU
může podle literárních údajů přispívat ke vzniku rakoviny plic.
2. Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Cílový imisní limit pro benzo(a)pyren, který má být v ČR splněn do 31. 12. 2012, je stanoven
pro roční průměr v hodnotě 1 ng.m-3. Spolehlivé rizikové koeficienty pro Risk Assessment
nejsou v případě BaP k dispozici.
3. Vyhodnocení expozice
Cílový imisní limit pro benzo(a)pyren byl v roce 2007 překročen na 2,5% území spadajícího
pod Obecní úřad Dolany.
Rozpětí koncentrací imisních příspěvků benzo(a)pyrenu (C20H12) je uvedeno v následující
tabulce.
Tabulka D.12 Rozpětí maximálních imisních příspěvků ročního průměru benzo(a)pyrenu
C20H12 [µg.m-3] v dotčených obcích
varianta

maximální imisní příspěvek
C20H12 /r

Nulová
Aktivní
imisní limit

5,5.10-7 – 5,1.10-6
1,2.10-6 – 3,9.10-6
1.10-3

4. Charakteristika rizika
Imisní limit stanovený pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu BaP činí 1 ng⋅m-3.
Tento limit byl překračován na 2,5% území spadajícího pod Obecní úřad Dolany. V jiných
dotčených lokalitách nebyl analogický odhad proveden. I když budeme předpokládat, že byl
v celém dotčeném území na stejné úrovni, vypočtené přírůstky posuzovaných silnic, které
jsou o 3 řády nižší, tento stav neovlivní. Můžeme je proto pokládat za zdravotně přijatelné.

DALŠÍ ŠKODLIVINY
Oxid dusičitý, prachové částice, oxid uhelnatý, benzen a benzo(a)pyren nejsou ovšem zdaleka
jedinými škodlivinami výfukových plynů. Zhruba souběžně s imisemi NO2 rostou vlivem
automobilové dopravy v ovzduší i další noxy ze skupiny uhlovodíků, těžkých kovů aj.
Významnou součástí výfukových plynů jsou rozmanité těkavé látky, běžně nacházené jako
komplexní směsi v ovzduší kolem dopravních tepen. Patří k nim alkany, alkeny, alkyny,
aromatické uhlovodíky, aldehydy, ketony, alkoholy, estery, některé chlorované uhlovodíky aj.
Vesměs jde o látky dráždivé, některé jsou ve velkých koncentracích i karcinogenní.
Uvedené škodliviny se vyskytují ve stopách a jsou rozptylovány víceméně paralelně s oxidem
dusičitým. V popsané situaci je možno předpokládat, že ani jejich vliv není zdravotně
rizikový.
Z výše uvedeného vyplývá, že současný stav ovzduší v dotčeném území je z hlediska výše
hodnocených škodlivin zdravotně přijatelný a příspěvky z automobilové dopravy při realizaci
varianty Aktivní jej významně neovlivní. Imisní příspěvky jsou u varianty Aktivní poněkud
nižší, ale rozdíl mezi oběma variantami není ze zdravotního hlediska významný.
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Další vlivy
K dalším dopadům automobilové dopravy na obyvatelstvo patří úrazovost a psychologické
vlivy. Automobilový provoz s rostoucí hustotou zvyšuje nebezpečí dopravních úrazů,
zejména v místech častého přechodu chodců, pohybu cyklistů apod. Má nepříznivé účinky i
na psychiku lidí. Příčinou je nejen intenzívní, nepravidelný a nárazový hluk a jím vyvolané
rušení soustředěných činností, ale i další reakce na hustou pozemní dopravu, na zápach
výfukových plynů, dále stresy při přecházení ulice na nedostatečně zabezpečených místech.
Z tohoto pohledu dojde realizací varianty Aktivní k podstatnému zlepší situace v Dolánkách.

Vlivy v době výstavby
Výstavba posuzovaného záměru může mít na přechodnou dobu některé rušivé vlivy na
obyvatelstvo (hluk, prašnost, zvýšené úrazové riziko), a to v souvislosti se zemními a
technickými pracemi a automobilovou dopravou materiálu. Obzvláště nepříznivé vlivy lze
v tomto směru očekávat v místní části Lašťany, kde bude výstavba silnice a křižovatky
probíhat v těsné blízkosti obytného území. V Dolánkách by mohlo být zvýšeno rušení
obyvatel v důsledku zvýšení dopravní frekvence o nákladní automobilovou dopravu
materiálu.
Bližší charakteristiku a závažnost těchto vlivů bude možno posoudit až v dalších fázích
projekce, kdy bude podrobně znám postup prací, dopravní nároky a dopravní trasy. Je zde
nutno požadovat, aby tyto otázky byly řešeny tak, aby nepříznivé vlivy na obyvatelstvo byly
v dosažitelné míře minimalizovány.

Sociální vlivy
Posuzovaná stavba nebude mít nepříznivé sociální dopady. Přínosem budou nové pracovní
příležitosti po dobu výstavby silnice.

Exponované obyvatelstvo
Realizací varianty Aktivní klesne oproti variantě Nulové počet lehce obtěžovaných hlukem
z cca 175 na 60, středně rušených z cca 90 na 30 a těžce rušených z cca 35 na 12. Obdobně
v noci dojde k poklesu počtu lehce rušených z cca 195 na 40, středně rušených z 95 na 20 a
těžce rušených z cca 40 na 8.
V Dolánkách dojde v důsledku realizace varianty Aktivní k poklesu nepříznivých psychických
vlivů dopravy u cca 80 obyvatel.
Znečištění ovzduší se obyvatelstva nepříznivě nedotkne.
DÍLČÍ ZÁVĚR Z POSOUZENÍ VLIVŮ NA OBYVATELSTVO
Hlukové zatížení obyvatel v dotčených obcích bude realizací varianty Aktivní výrazně
sníženo. Podmínkou je realizace předběžně navržených protihlukových stěn. Z hlediska
znečišťování ovzduší bude provoz na posuzovaném úseku silnice zdravotně nezávadný.

Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na obyvatelstvo považovat variantu
Aktivní za jednoznačně výhodnější.
VARIANTA AKTIVNÍ >> VARIANTA NULOVÁ
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D.I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
VLIV NA KVALITU OVZDUŠÍ
Tato kapitola vychází z „Rozptylové studie, Přeložka silnice I/46 Týneček - Šternberk“
zpracované firmou Enviroad jako podklad pro tuto Dokumentaci EIA.
K predikci imisního zatížení okolí jednotlivých posuzovaných variant, tj. imisních
koncentrací hlavních škodlivin emitovaných silničním provozem, byl použit modelový
výpočet dle metodiky SYMOS’97.
Základní vyhodnocení imisního zatížení škodlivinami emitovanými silničními motorovými
vozidly vychází z porovnání vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek v
referenčních bodech s povolenými imisními limity stanovenými přílohou č. 1 Nařízení vlády
č. 597/2006 Sb. z 12. prosince 2006, o sledování a vyhodnocení kvality ovzduší.
Hodnoty platných imisních limitů pro hlavní znečišťující látky exhalovaných silniční
dopravou stanovené pro ochranu zdraví lidí jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka D.13: Hodnoty imisních limitů hlavní škodliviny emitované silničními motorovými
vozidly stanovených pro ochranu zdraví lidí (dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č.597/2006 Sb.)
škodliviny
imisní limity

[µg.m-3/doba průměrování]

CO

NOx

10000/8h

30*)/r

NO2
40/r

PM10
40/r

200/1h

50/24h

C6H6

C20H12

5/r

0,001/r

*)

Imisní limit stanovený pouze pro ochranu ekosystémů
Doby průměrování: r aritmetický průměr za kalendářní rok
24h aritmetický průměr za 24 hodin
8h maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
1h aritmetický průměr za 1 hodinu

Meteorologické údaje vstupují do modelového výpočtu prostřednictvím osmiramenné větrné
růžice konstruované jako percentuální podíl směrů větru v členění na 3 třídy rychlosti a 5 tříd
stability. Odborný odhad větrné růžice reprezentativní pro zájmové území provedl
ČHMÚ Praha.
Výpočet imisních příspěvků byl proveden na souboru celkem 2 038 referenčních bodů, které
tvoří pravidelnou čtvercovou síť 150×150 m a na souboru 246 referenčních bodů umístěných
na obvodu chráněných území nejbližších sídel, jejich vzájemná vzdálenost je 100 m.
Kompletní výpočet imisních koncentrací na všech referenčních bodech byl proveden pro oxid
dusičitý (NO2) a pevné částice (PM10). Na základě těchto výpočtů byly pro obě řešené
varianty interpolovány izolinie průměrných ročních a maximálních hodinových imisních
příspěvků NO2 a průměrných ročních a denních imisních příspěvků částic PM10. Konstrukce
izolinií provedena metodou Kriging (součást software Surfer 8). Průběh izočar je znázorněn
v Grafických přílohách I_1 – I_4. Tvar a průběh izolinií pro ostatní hlavní škodliviny je v
příslušném poměru obdobný.
Vypočtená výše průměrných a maximálních imisních příspěvků je pro obě varianty uvedena
v následující tabulce, kdy nejvyšší průměrné a maximální hodnoty dané škodliviny jsou
zvýrazněny tučně.
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Tabulka D.14: Průměrné a maximální imisní příspěvky jednotlivých škodlivin [µg.m-3]
imisní příspěvek
sídlo

průměrný

maximální

var. Nulová
var. Aktivní
[µg.m-3]
% IL [µg.m-3] % IL
oxid uhelnatý (CO) v 8-hodinovém průměru
Týneček
14,730
0,14
19,130
0,19
Tovéř
11,300
0,11
9,940
0,10
Dolany
13,400
0,13
11,610
0,12
Bohuňovice
3,290
0,03
7,760
0,08
Bělkovice-Lašťany 9,810
0,10
11,770
0,12
oxidy dusíku (NOx) v ročním průměru
Týneček
2,750
9,17
2,820
9,40
Tovéř
1,770
5,90
1,710
5,70
Dolany
2,190
7,30
3,170
10,57
Bohuňovice
1,170
3,90
1,800
6,00
Bělkovice-Lašťany 2,040
6,80
3,100
10,33
oxid dusičitý (NO2) v ročním průměru
Týneček
0,380
0,95
1,350
3,38
Tovéř
0,300
0,75
0,550
1,385
Dolany
0,460
1,15
1,910
4,78
Bohuňovice
0,240
0,60
0,320
0,80
Bělkovice-Lašťany 0,320
0,80
0,910
2,28
oxid dusičitý (NO2) v hodinovém průměru
Týneček
7,560
3,78
8,360
4,18
Tovéř
7,570
3,79
7,130
3,57
Dolany
6,670
3,34
6,730
3,37
Bohuňovice
1,840
0,92
4,740
2,37
Bělkovice-Lašťany 5,390
2,70
5,080
2,54
pevné částice (PM10) v ročním průměru
Týneček
0,090
0,23
0,090
0,23
Tovéř
0,060
0,15
0,050
0,13
Dolany
0,060
0,15
0,110
0,28
Bohuňovice
0,040
0,10
0,050
0,13
Bělkovice-Lašťany 0,070
0,18
0,090
0,23
pevné částice (PM10) v 24-hodinovém průměru
Týneček
1,090
2,18
1,940
3,88
Tovéř
1,190
2,38
0,820
1,64
Dolany
1,320
2,64
0,910
1,82
Bohuňovice
0,290
0,58
0,580
1,16
Bělkovice-Lašťany 0,970
1,94
0,870
1,74
benzen (C6H6) v ročním průměru
Týneček
0,012
0,25
0,014
0,28
Tovéř
0,008
0,16
0,009
0,17
Dolany
0,014
0,29
0,011
0,22
Bohuňovice
0,005
0,11
0,009
0,18
Bělkovice-Lašťany 0,009
0,18
0,016
0,31
benzo(a)pyren (C20H12) v ročním průměru
Týneček
8,4.10-7
0,08
1,1.10-6
0,11
-7
Tovéř
5,3.10
0,05
7,1.10-7
0,07
Dolany
9,6.10-7
0,10
9,0.10-7
0,09
Bohuňovice
3,5.10-7
0,04
7,7.10-7
0,08
-7
-6
Bělkovice-Lašťany 6,1.10
0,09
0,12
1,2.10
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var.Nulová
[µg.m-3] % IL

var. Aktivní
[µg.m-3] % IL

65,740
21,370
67,130
4,880
24,360

0,66
0,21
0,67
0,05
0,24

30,620
14,680
25,610
11,990
33,580

0,31
0,15
0,26
0,12
0,34

12,100
3,830
17,020
1,820
7,180

40,30
12,80
56,70
6,10
23,90

8,190
2,880
4,940
2,850
12,170

27,30
9,60
16,47
9,50
40,57

0,440
0,330
0,390
0,350
0,470

1,10
0,83
0,98
0,88
1,18

1,030
0,490
0,720
0,490
1,460

2,58
1,23
1,80
1,23
3,65

21,85
13,45
26,94
2,610
9,640

10,93
6,73
13,47
1,31
4,82

14,530
10,170
13,220
7,5100
15,210

7,27
5,09
6,61
3,76
7,61

0,410
0,130
0,580
0,060
0,250

1,03
0,33
1,45
0,15
0,63

0,270
0,080
0,150
0,080
0,420

0,68
0,20
0,38
0,20
1,05

6,450
2,380
7,10
0,440
2,240

12,90
4,76
14,20
0,88
4,48

2,340
1,260
2,170
0,950
2,60

4,68
2,52
4,34
1,9
5,2

0,054
0,017
0,077
0,008
0,032

1,08
0,34
1,54
0,16
0,65

0,041
0,014
0,025
0,014
0,064

0,83
0,28
0,50
0,28
1,27

3,7.10-6
1,2.10-6
5,1.10-6
5,5.10-7
2,2.10-6

0,37
0,12
0,51
0,06
0,22

2,8.10-6
1,2.10-6
1,9.10-6
1,2.10-6
3,9.10-6

0,28
0,12
0,19
0,12
0,39
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Realizací posuzovaného záměru dojde k celkovému nárůstu emisí z dopravy u všech
škodlivin vyjma pevných částic PM10, kde se množství emisí prakticky nezmění. V zájmovém
území dojde k přerozdělení emisí ze silniční dopravy, proto se mírně zvýší průměrné imisní
příspěvky k imisním koncentracím a naopak u většiny škodlivin poklesnou příspěvky
extrémních hodnot (maximální imisní příspěvky). Imisní příspěvek bude snížen v sídlech
Tovéř a Dolany, naopak k navýšení imisních koncentrací sledovaných škodlivin dojde
v Bohuňovicích a v Bělkovicích–Lašťanech.
Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, imisní příspěvky (průměrné i maximální) dosahují u
všech škodlivin vyjma ročního průměru NOx nejvýše jednotek procent stanoveného imisního
limitu. V případě imisního příspěvku ročních NOx dosahují maximální hodnoty ke 40%
imisního limitu stanoveného pro ochranu ekosystémů.
Vzhledem k výši imisních příspěvků lze předpokládat, že v důsledku realizace posuzovaného
záměru nebude v zájmovém území docházet k překračování zákonem stanovených imisních
limitů u žádné ze škodlivin vyjma denních imisních koncentrací pevných částic PM10.
Imisní limit pevných částic PM10 je již v současnosti především v jižní části zájmového území
mírně překračován. Imisní příspěvek ke koncentraci této škodliviny je však, jak
z Tabulky D.14 vyplývá, poměrně malý a realizací záměru se významně nezmění.

VLIV NA KLIMA
Při hodnocení možných vlivů záměru na klima je nutno uvažovat klima v jednotlivých
prostorových měřítcích, tj. v měřítku makroklimatu, mezoklimatu, místního klimatu a
mikroklimatu3.
varianta Nulová
Stávající silnice I/46 je již dnes součástí zájmového území a její způsob a míra ovlivnění
klimatu je nevýznamná. Lze navíc předpokládat, že vzhledem k charakteru komunikace
(vedení v úrovni terénu případně na nízkém násypu) i relativně malé rozloze komunikace je
ovlivnění klimatu omezeno pouze na její nejbližší okolí. Minimální výška silnice nad terénem
tak mimo jiné nepřispívá ke zdrsnění povrchu a nepodporuje tak zavírovanost spodní vrstvy
atmosféry, která zlepšuje rozptyl škodlivin.
varianta Aktivní
S ohledem na v poznámce uvedené vymezení pojmů můžeme říci, že posuzovaný záměr
nemůže ovlivnit faktory podmiňující makroklima, tudíž ani makroklima samotné. U stavby
tohoto rozsahu lze teoreticky uvažovat ovlivnění klimatu v rámci mezo-, topo- a
mikroměřítka.

3

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).
HBH Projekt spol. s r. o.

62

Brno, říjen 2009

Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk
Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

V rámci mezoměřítka lze vyloučit, že by stavba ovlivnila teplotní charakter oblasti. V úvahu připadá
ovlivnění v rámci malého měřítka v těsné blízkosti tělesa silnice. Toto ovlivnění souvisí především se
změnou charakteru aktivního povrchu. Orná půda, po které navrhovaná komunikace téměř výhradně
prochází, má v řadě ohledů podobné vlastnosti teplotního režimu jako zpevněná plocha. Změny
teplotního režimu odvislé od změny aktivního povrchu tak budou minimální. Vzhledem k vedení
přeložky na mírném násypu, lze vyloučit ovlivnění teplotního režimu vlivem zástinu tělesa
komunikace. V malé míře toto lze očekávat v bezprostřední blízkosti nadzemních partií
mimoúrovňových křižovatek.
Realizací varianty Aktivní nelze očekávat kvantitativní, ani kvalitativní ovlivnění srážkových poměrů
v širším ani bezprostředním okolí záměru. Ovlivnění lze teoreticky předpokládat pouze v případě
sněhové pokrývky, která se může na tělesem komunikace (především vyšší části mimoúrovňových
křižovatek) zastíněných místech udržovat déle.
Posuzovaný záměr je situován v ose převládajícího severojižního proudění, vzhledem k této
skutečnosti a s ohledem na malou výškovou členitost stavby lze ovlivnění směru proudění proto
očekávat minimální. Vlastní stavba výrazněji nepřispěje ke zvýšení drsnosti aktivního povrchu, tedy
ani ke zlepšení přenosu exhalací do vyšších vrstev atmosféry. Ke zdrsnění povrchu přispějí pouze
vyvýšené partie mimoúrovňových křížení. V případě výstavby řešené přeložky rovněž není
předpoklad narušení už tak málo výrazné příčné cirkulace sníženinou Hornomoravského úvalu.
Přeložka silnice I/46 se sice vyhýbá z hlediska inverzí nejrizikovějším polohám zájmového území,
které by měly daleko výraznější negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu (mlhy,
námraza) i na parametry čistoty přízemní vrstvy atmosféry, ale s ohledem na výškové převýšení
Domašovské vrchoviny bude Uničovská plošina vždy významnou inverzní polohou.
Teoreticky lze při zvýšení prašnosti a přísunu znečišťujících částic (v průběhu stavby a po jejím
dokončení) očekávat zvýšení četnosti mlh. Ačkoliv je Hornomoravský úval charakteristický poměrně
malou větrností, nelze vzhledem k rozsahu stavby v porovnání s rozlohou sníženiny zvýšení výskytu
mlh předpokládat.

POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Realizací varianty Aktivní dojde v zájmovém území k nárůstu celkových emisí z dopravy.
Zároveň dojde k jejich přerozdělení v zájmovém území. Mírně se zvýší průměrné imisní
příspěvky, naopak dojde k poklesu maximálních hodnot imisních příspěvků.
Lze předpokládat, že v zájmovém území nebude po realizaci posuzovaného záměru docházet
k překračování stanovených imisních limitů hlavních škodlivin, vyjma mírného překračování
imisního limitu v případě denních průměrů částic PM10. Tento imisní limit je však na části
území překračován již dnes.
Vliv na klima lze u obou variant s ohledem na jejich malou vertikální členitost v prostoru,
označit za malý, omezený na bezprostřední okolí komunikace.
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na ovzduší a klima považovat varianty
za srovnatelné.
VARIANTA AKTIVNÍ = VARIANTA NULOVÁ

D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
ZPŮSOB VÝPOČTU HLUKOVÉHO ZATÍŽENÍ A POUŽITÉ LIMITY
Pro stanovení výhledového hlukového zatížení území v okolí varianty Nulové a varianty
Aktivní, výpočet a zobrazení izofon, byl použit program SoundPLAN, verze 7.0. Výpočty
byly prováděny pro intenzity dopravy ve výhledovém roce 2040 (viz kapitola B.II.4).
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Jednotlivé situace hlukového zatížení venkovního prostředí zjištěné výpočtem byly
posouzeny ve vztahu k limitům hluku, které jsou dány nařízením vlády č.148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hlukové posouzení včetně předběžného návrhu protihlukových opatření bylo provedeno ve
vztahu k následujícím hygienickým limitům hluku v chráněném venkovním prostoru a
v chráněných venkovních prostorech staveb (viz nařízení vlády č. 148/2006 Sb.):
V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující, umožňuje nařízení
vlády č. 148/2006 Sb. použít následující limity:
denní doba LAeq = 60 dB(A)
noční doba LAeq = 50 dB(A)
Pro starou hlukovou zátěž (týká se pouze varianty Nulové a okolí původní trasy I/46 ve
variantě Aktivní), jsou pak limity následující:
denní doba LAeq = 70 dB(A)
noční doba LAeq = 60 dB(A)
Pro stanovení rozsahu zatížení území hlukem z provozu na variantách Nulová a Aktivní byl v
programu SoundPLAN zpracován trojrozměrný model terénu širšího území, do kterého byly
vloženy trasy hodnocených variant a okolní zástavba. Funkční využití území bylo převzato
z platných územních plánů dotčených obcí.
Výpočtové rychlosti na jednotlivých komunikacích zahrnutých do modelu odpovídají
maximální povolené rychlosti na daném úseku komunikace.
Pro jednotlivé varianty bylo vypočteno plošné hlukové zatížení území v jejich okolí bez
protihlukových opatření. Následně byla provedena analýza aktivní varianty z hlediska
výhledového dotčení chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb
nadlimitními hladinami hluku (60 dB denní doba a 50 dB noční doba).
Na základě této analýzy byla navržena předběžná opatření pro ochranu chráněných
venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů. Návrh protihlukových stěn je
pouze rámcový. Jejich konkrétní návrh, rozsah a výšky bude navržen v dalším stupni
projektové dokumentace.

VÝSLEDKY VÝPOČTŮ
Výhledové hlukového zatížení území pro variantu Nulovou i Aktivní v denní a noční době
(včetně předběžného návrhu protihlukových stěn) je znázorněno v Grafických přílohách
H_VO_1 – H_VA_4.
varianta Nulová

Na zvyšování hlukového zatížení území v okolí trasy stávající I/46 se bude podílet přirozený
nárůst dopravy na této komunikaci.
Zachováním stávající silniční sítě budou ve výhledu roku 2040 překračovány nejvyšší
přípustní hladiny hluku ve dne i v noci ve chráněných venkovních prostorech staveb s korekcí
na „starou hlukovou zátěž“ v obytné zástavbě Dolánek (ve výpočtových bodech udávány
hodnoty 66,0, 67,5 a 68,8 dB v noci, resp. 73,4, 74,9 a 76,2 dB ve dne) a v Týnečku (ve
výpočtových bodech udávány hodnoty 57,9 a 70,1 dB v noci, resp. 65,3 a 77,4 dB ve dne).
Snížení hlukového zatížení území pod hodnoty limitu „stará hluková zátěž“ lze pak
u výhledově zasažených objektů realizovat pouze pomocí opatření na fasádách objektů bez
možnosti ochrany venkovního prostoru, neboť stávající prostorové poměry mezi komunikací
a chráněnými objekty, stavebně technický stav stávající komunikace, křižovatky s místními
komunikacemi atd., neumožňují realizaci účinných protihlukových stěn v potřebném rozsahu.
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varianta Aktivní

Výstavbou přeložky silnice I/46 bude odvedena tranzitní doprava ze stávající silnice I/46
vedené průtahy obcí Týneček a Dolany, místní částí Dolánky, mimo intravilány obcí.
Realizací posuzovaného záměru tak dojde v zájmovém území k přerozdělení hlukového
zatížení, a to tímto způsobem:
1) V zástavbě u stávající silnice I/46 v blízkosti budoucí MÚK Týneček dojde vlivem snížení
dopravního zatížení na stávající I/46 ke snížení hlukového zatížení o 7,4 a 11,9 dB(A) v noční
a o 5,8 a 8,6 dB(A) v denní době (viz Grafická příloha H_V0_1 a H_V0_2).
2) V zástavbě místní části Dolan – Dolánky dojde v důsledku realizace posuzované přeložky
k významnému poklesu intenzit dopravy a tím ke snížení hlukového zatížení obytné zástavby
hluboko pod limit „staré hlukové zátěže“. Výstavbou přeložky dojde v této lokalitě
k výraznému poklesu hlukového zatížení o cca 15 dB v noční a o více než 11 dB v denní
době. Konkrétně dle výpočtů dojde ve třech výpočtových bodech umístěných v Dolánkách
k poklesu hlukového zatížení v noční době z 68,8 na 53,5 dB, z 67,5 na 52,6 dB a z 66,0 na
50,8 dB a v denní době z 76,2 na 64,4 dB, z 74,9 na 63,3 a z 73,4 na 61,7 dB.
3) V okolí MÚK Bohuňovice jsou výhledové hodnoty hluku v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech (plochy výhledové obytné zástavby)
v denní době na hranici hygienického limitu 60 dB, v noční době je hygienický limit 50 dB
mírně překročen, a to do cca + 2 dB (viz Grafické přílohy H_VA_1 a H_VA_2).
Vzhledem k potřebě dodržení hygienických limitů byl proveden předběžný návrh
protihlukových stěn na trase přeložky silnice I/46 a větvi MÚK Bohuňovice přiléhající k obci
Bělkovice-Lašťany. Poloha navržených 3,5 m vysokých protihlukových stěn a hodnoty hluku
v území s takto navrženými protihlukovými stěnami jsou uvedeny v Grafických přílohách
H_VA_3 a H_VA_4. Rozsah a přesné parametry protihlukových stěn budou zpřesněny
v dalších stupních projektové přípravy.
Při realizaci varianty Aktivní včetně navržených protihlukových stěn dojde v porovnání
s variantou Nulovou k poklesu hlukového zatížení v nejbližší obytné zástavbě u
MÚK Bohuňovice o cca 1,5 – 3 dB v noční a o 3 – 6 dB v denní době.

OBDOBÍ VÝSTAVBY
Ve fázi výstavby bude docházet k emisím hluku v důsledku dopravy stavebních materiálů a
provádění stavebních prací.
Zejména na počátku výstavby (v etapě provádění zemních prací) lze očekávat intenzivnější
pohyb těžkých nákladních vozidel a stavebních mechanizmů (bagrů, buldozerů, nakladačů,
těžkých nákladních vozidel apod.). Hluk se bude také šířit z prostorů zařízení staveniště, kde
budou situovány skládky a meziskládky stavebního materiálu.
Celková hladina akustického tlaku A bude také záviset na výběru dodavatele stavby, kvalitě
jeho strojového a automobilového parku a na organizaci výstavby.
Vzhledem k tomu, že nejsou známy vstupní údaje pro vyhodnocení úrovně hlukového zatížení
území během výstavby, nelze hluk v tomto období v daném stupni projektové přípravy
kvantifikovat.
POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA HLUKOVOU SITUACI

Zachování stávajícího stavu bude vzhledem k nárůstu intenzit dopravy docházet k dalšímu
navyšování hlukového zatížení, které se pravděpodobně již dnes pohybuje nad hranicí
hygienického limitu korigovaného na úroveň staré hlukové zátěže.
Realizací posuzovaného záměru ve variantě Aktivní dojde v zájmovém území k přerozdělení
hlukového zatížení. Vlivem poklesu intenzit dopravy na stávající silnici I/46 dojde
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k významnému poklesu hlukového zatížení v místní části Dolánky, k poklesu hladiny hluku
dojde rovněž v zástavbě Týnečku a za předpokladu realizace navržených protihlukových
opatření také v zástavbě obce Bělkovice-Lašťany přilehlé k MÚK Bohuňovice.
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na hlukovou situaci jednoznačně
preferovat variantu Aktivní.
VARIANTA AKTIVNÍ >> VARIANTA NULOVÁ

D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
VLIV NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ OBLASTI
Povrchové vody
varianta Nulová
Stávající silnice I/46 kříží několik menších vodních toků, tyto střety jsou řešeny klasickými
způsoby – mostními objekty či propustky. Nerealizací posuzovaného záměru zůstanou
zachovány stávající odtokové poměry v území, které byly v roce 2008 optimalizovány
novým, kapacitnějším mostem přes Trusovický potok..
Přehled vodních toků křížených stávající silnicí I/46 uvádí následující tabulka.
km
3,141
4,310
6,236–6,730
6,730
7,135

Tabulka D.15: Přehled křížení varianty Nulové s vodními toky
vodní tok
správce
střet
Dolanský potok
Trusovický potok
bezejmenný vodní tok
bezejmenný vodní tok
bezejmenný vodní tok

ZVHS-RK Olomouc
Povodí Moravy
ZVHS-RK Olomouc
ZVHS-RK Olomouc
ZVHS-RK Olomouc

křížení
křížení
vedení paralelně
křížení
křížení;

varianta Aktivní

Realizací posuzovaného záměru dojde k zásahu do několika vodotečí. Přehled vodních toků,
které budou trasou navrhované přeložky silnice I/46 kříženy, uvádí následující tabulka.
km
12,521
(v Oznámení EIA
km 9,690)

12,718
(v Oznámení EIA
km 9,887)

14,075
(v Oznámení EIA
km 11,244)

14,081
(v Oznámení EIA
km 11,250)

16,101 – 16,521
(v Oznámení EIA
km 13,270-13,690)

16,521
(v Oznámení EIA
km 13,690)

16,919
(v Oznámení EIA
km 14,088)

Tabulka D.16: Přehled křížení varianty Aktivní s vodními toky
vodní tok
správce
střet
bezejmenný vodní tok

řešení

křížení

mostní objekt o jednom
poli o rozpětí 14,5 m

Dolanský potok

ZVHS-RK
Olomouc

křížení

mostní objekt o jednom
poli o rozpětí 19,5 m

bezejmenný vodní tok

Lesy ČR

přiblížení na cca 20 m

zamezení zásahů

Trusovický potok

Povodí
Moravy

křížení

mostní objekt o čtyřech
polích 15+20+15+10 m

vedení v trase přeložky

bezejmenný vodní tok

ZVHS-RK
polní cesty; vedení
Olomouc v okrajové části přeložky

bezejmenný vodní tok

ZVHS-RK
Olomouc

křížení

bezejmenný vodní tok

ZVHS-RK
Olomouc

křížení
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Podzemní vody
varianta Nulová
Teoretický úbytek podzemních vod činí při ploše vozovky 0,063 km2 a při specifickém
odtoku 5 – 7 l.s-1 z 1 km2 přibližně 0,378 l.s-1. Ve skutečnosti bude nižší, neboť odvodnění
stávající silnice je řešeno pomocí příkopů.
varianta Aktivní
Asfaltový povrch silnice zabrání vsaku dešťové vody do půdy. Celková plocha vozovky,
včetně plochy MÚK a přeložek, je přibližně 0,171 km2. Při specifickém odtoku 5 – 7 l.s-1
z 1 km2 bude teoretický úbytek podzemních vod činit cca 1,026 l.s-1.
Skutečný úbytek bude nižší, protože voda z komunikace bude svedena do recipientů a
vodních toků a také v příkopech bude mít voda možnost vsakovat. Plocha navrhované
komunikace bude zanedbatelná, vzhledem k celkovým plochám povodí, jimiž komunikace
prochází. Nelze tedy předpokládat významnější zásah do vodního režimu krajiny, ale je třeba
počítat s částečným přerozdělením odtoku a vsaku srážkových vod. Tento negativní dopad lze
však minimalizovat vhodnými technickými opatřeními (retenční nádrže, vsakovací příkopy,
apod.).

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
varianta Nulová
Zachováním stávajícího stavu uspořádání silniční sítě nedojde v zájmovém území ke změnám
v odtoku povodňových vod.
varianta Aktivní
Realizací posuzovaného záměru by, včetně situace u Trusovického potoka, nemělo dojít
k zásadním změnám odtokových charakteristik křížených drobných vodotečí.
Vzhledem k tomu, že do oblasti křížení stávající silnice I/46 a Trusovického potoka bude
umístěna křižovatková větev MÚK Bohuňovice, hrozilo částečné ovlivnění vzdouvání
povodňových vod. Tento vliv byl ovšem eliminován přestavbou stávajícího mostu na silnici
I/46 přes Trusovický potok a dostatečně dimenzovaným mostním objektem na přeložené
silnici I/46.

VLIV NA JAKOST VOD
Ochrana povrchových i podzemních vod před znečištěním bude zajištěna v souladu
s platnými předpisy pro daný typ silnice4.
Povrchové vody
varianta Nulová
Vlivem narůstající dopravy na stávající silnici I/46 poroste i riziko kontaminace povrchových
vod, především úkapy olejů, ropných látek a při haváriích. Současný charakter odvodnění,
které je řešeno pouze příkopy podél silnice, bez odlučovačů ropných látek, představuje značné
riziko při úniku polutantů v jakémkoliv množství.
varianta Aktivní

Voda, odtékající z povrchu vozovky, bude obsahovat kontaminanty, které budou mít vliv na
jakost povrchových vod. Může se jednat zejména o toxické stopové prvky (především hliník,

4

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění; Nařízení vlády č.61/2003 Sb., Vypouštění odpadních vod do
vod povrchových, v platném znění; ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic (kap.10.2).
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zinek, nikl, chrom, olovo, kadmium a měď), ropné látky (nepolární extrahovatelné látky –
NEL5), PAU6 a posypové materiály ze zimní údržby vozovky (zejména NaCl a aditiva7).
Oproti stávajícímu stavu dojde realizací přeložky ke zlepšení „kontroly“ a čištění odtékajících
srážkových vod. Na druhou stranu však tyto vody odtékající z komunikace, které jsou
v současnosti v převážné většině zasakovány podél silnice, budou z větší části přímo (resp.
přes uvedený systém čištění) ovlivňovat níže uvedené křížené recipientní toky.
Pro předběžný odhad míry možného znečištění povrchových vod v období běžného provozu
jsou použity výsledky výzkumného projektu pro Ministerstvo dopravy, který se zabýval
dopadem provozu dálnic a rychlostních silnic na recipienty a vodní útvary (2005 – 2007).
Vybrané ukazatele kvality vod odtékajících z dálnic a rychlostních silnic jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka D.17: Koncentrace vybraných sledovaných látek odváděných z vozovky
(Beránková, Huzlík, 2008)
ukazatel kvality vody
jednotka
průměr
medián NV 229/2007 Sb.2
Pb
Cd1
Ni1
Hg
Cr1
Cu
Zn
Cl
C 10 – C40
benzo[b]fluoranten
benzo[k]fluoranten
vybrané
benzo[a]pyren
benzo[ghi]perylen
prioritní
PAU indeno[1,2,3-cd]pyren
fluoranten
Suma 6 PAU

mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1

3,82
0,406
45,3
0,199
4,83
19,0
142
1095
0,145
7,66
5,87
5,63
6,29
5,69
21,2
7,66

2,40
0,190
21,8
0,140
4,50
13,7
69,0
726
0,145
3,75
3,65
2,10
3,33
3,25
9,80
3,75

14,4
0,7
40
0,1
35
25
160
250
0,1
60
60
100
30
30
200
200

1

Vyskytují se statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými sledovanými lokalitami
Nařízení vlády 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Pozn.: Dle práce „Vliv dopravy na životní prostředí – polyaromatické uhlovodíky v odtokové vodě a sedimentu
z dálničního tělesa“ (CDV, aktualizace 2004; grantový projekt MD ČR č.801/210/110) se celkový obsah PAU ve
vodě pohyboval v rozmezí stovek ng.l-1, což je ve shodě s publikovanými údaji, např. Legret et al. (1999).
Minimální hodnota 138,69 ng.l-1 byla zjištěna na D5 v červenci, maximální hodnoty opakovaně na jedné z lokalit
D1 v prosinci (8179,78 ng.l-1) a dubnu (31608,42 ng.l-1).
2

5

6

7

NEL – nepolární extrahovatelné látky; mohou pocházet z ropných produktů, z uhlí a výrobků z něho,
z produkce rostlin, živočichů, mikroorganismů atd. V souvislosti s dopravou jsou v praxi za NEL nejčastěji
považovány ropné látky, které jsou definovány jako uhlovodíky a jejich směsi, zejména benzin, motorová
nafta, benzen a jeho deriváty, petrolej, topný olej a dehtový olej.
PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky; zdroji PAU jsou otěr z asfaltu, pneumatik a brzd a především
jemné částice pocházející ze spalovacích motorů. Ve vodě odtékající ze silnic (dálnic) jsou na suspendované
látky vázány zejména polyaromáty s vyšší molekulovou hmotností, což vede k jejich následné akumulaci
v sedimentech. V povrchové vodě převažují PAU se třemi aromatickými kruhy, zatímco v sedimentech
převažují PAU se 4 kruhy.
Do posypových solí jsou přidávány protispékací přísady – zejména hexakyanoželeznaté sloučeniny (v ČR
75 mg / kg). Tyto kyanidové formy, které jsou následně ve vodním prostředí rozloženy jsou netoxické pro
člověka nebo jen mírně toxické pro vodní biotu.
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Jak již bylo zmíněno, výsledky uvedené v tabulce pochází z měření na dálnicích a
rychlostních silnicích, které jsou v porovnání s hodnoceným záměrem frekventovanější. Z
tohoto důvodu lze očekávat, že koncentrace škodlivin splavovaných z hodnoceného záměru
bude ve většině případů významně nižší, než jak je uvedeno v tabulce. Uvažování daných
hodnot ve vztahu k posuzovanému záměru je tak na straně předběžné opatrnosti.
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že koncentrace většiny sledovaných látek přítomných
ve vodě odtékající z komunikace jsou podlimitní (mnohdy výrazně) nebo se pohybují
v blízkosti limitních hodnot. Výjimku tvoří Cl–, u nichž jsou koncentrace překračovány
několikanásobně (4x vůči průměru, 3x vůči mediánu).
Odvodnění přeložky silnice I/46 je vzhledem k jejímu trasování uvnitř, resp. na hranici,
CHOPAV Kvartér řeky Moravy navrženo pomocí středové kanalizace. Před zaústěním do
vodotečí jsou navrženy retenční nádrže. K zamezení úniku kontaminovaných vod do
recipientů jsou navrženy odlučovače ropných látek.
Vody odtékající z vozovky budou vyústěny do následujících vodotečí:
Adamovka – jak vyplývá z podélného profilu posuzované přeložky, úvodní úsek v cca
km 10,400 – 12,700 bude napojen na odvodnění předchozího úseku přeložky silnice I/46
Východní tangenta, jehož recipientem v předmětném úseku je právě Adamovka; průměrný
roční průtok je v profilu předpokládaného odvodnění dle výpočtů ČHMÚ 0,026 m3/s.
Dolanský potok – předpokládá se do něj odvodnění úseku přeložky cca v km 12,700 – 13,900;
průměrný roční průtok je v profilu předpokládaného odvodnění dle výpočtů ČHMÚ
0,081 m3/s.
Trusovický potok – předpokládá se do něj odvodnění úseku přeložky cca v km 13,900 –
14,900; průměrný roční průtok je v profilu předpokládaného odvodnění dle výpočtů ČHMÚ
0,365 m3/s.
Bezejmenný vodní tok v km 16,521 – předpokládá se do něj odvodnění úseku přeložky cca
v km 14,900 – 16,500; průměrný roční průtok je v profilu předpokládaného odvodnění dle
výpočtů ČHMÚ 0,0031 m3/s.
Bezejmenný vodní tok v km 16,919 – předpokládá se do něj odvodnění úseku přeložky cca
v km 16,500 – 17,200; průměrný roční průtok je v profilu předpokládaného odvodnění dle
výpočtů ČHMÚ 0,032 m3/s.
Ačkoliv koncentrace iontů Cl– ve vodách odváděných z vozovky několikanásobně překračují
stanovený limit, po vyústění těchto vod do recipientů bude docházet k jejich naředění.
Orientační míra naředění a vypočtené konečně koncentrace iontů Cl– v recipientech jsou
uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka D.18: Vypočtené koncentrace iontů Cl– ve vodách recipientů po naředění
vod odtékajících z vozovky
konečný recipient
odvodnění do
předchozího úseku Adamovka
Dolanský potok
Trusovický potok
bezejmenný potok
v km 16,521

koncentrace Cl– ve
vodách odtékajících
z vozovky (mg.l-1 )1
průměr
medián

1095

orientačně
vypočtený
ředící
poměr

726

(v Oznámení EIA
km 13,690)

bezejmenný potok
v km 16,919
(v Oznámení EIA
km 14,088)
1

vypočtená koncentrace
Cl– po naředění
(mg.l-1 )
průměr
medián

1:24

42,76

28,35

1:187
1:619

5,83
1,77

3,86
1,12

1:5

179,09

118,74

1:125

8,72

5,78

NV
229/200
7 Sb.

250

převzato z výsledků studie Beránková, Huzlík, 2008 (viz Tabulka D.17)

Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, naředění na hluboce podlimitní hodnoty se předpokládá
v případě odvedení vod z vozovky do Dolanského a Trusovického potoka a do bezejmenné
vodoteče v km 16,919 (v Oznámení EIA km 14,088). Dostatečně podlimitní je rovněž
výsledná předpokládaná koncentrace ve vodách toku Adamovka. Avšak vzhledem k tomu, že
do Adamovky bude voda z úvodního úseku přeložky silnice I/46 Týneček – Šternberk
odváděna napojením na odvodnění předchozí stavby přeložky silnice I/46 Východní tangenta,
výsledné naředění vod vytékajících do Adamovky bude nutno řešit právě v rámci projekční
přípravy Východní tangenty.
V případě bezejmenné vodoteči v km 16,521 (v Oznámení EIA km 14,088) je dle výše
uvedených výsledků rovněž předpokládáno naředění vod na podlimitní úroveň. Avšak
vzhledem k tomu, že míra naředění byla vypočtena z dlouhodobých průměrných průtoků
v tocích, lze předpokládat, že v obdobích malých vodností toku bude docházet k překračování
stanovených limitů.
S ohledem na výše uvedené výsledky bude nezbytné v dalších fázích projektové přípravy
navrhnout systém odvodnění takovým způsobem, aby bylo zajištěno splnění limitů
stanovených Nařízením Vlády č. 229/2007 (viz výše). Nízký stupeň naředění (především u
bezejmenné vodoteče v km 16,521 je možné změnit výběrem vhodnějšího (vodnějšího)
recipientu (řešením by mohlo být odvodnění do bezejmenné vodoteče v km 16,919). Účinnou
možností, jak snížit koncentrace iontů Cl– v odtékajících vodách, je rovněž realizace
zasakovacích příkopů (voda nestéká z vozovky přímo do kanalizace, ale vsakuje se do ní přes
travnaté příkopy; viz například silnice S1 – Severní obchvat Vídně v Rakousku).
Specifickým případem, který se týká „výstupu“ odpadních vod je případ havárie, spojené
s únikem většího množství nebezpečných látek. Vzhledem k výše popsaným technickým
opatřením (retenční nádrže, odlučovače ropných látek), která jsou nutná i s ohledem na
existují ochranná pásma vodních zdrojů, je však riziko významnějšího ovlivnění vodních toků
minimální.
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Podzemní vody
varianta Nulová
Stávající silnice I/46 představuje potencionální zdroj znečištění podzemních vod posypovými
solemi v zimním období a ropnými látkami z úkapů vozidel.
Pro zimní období je předpokládáno použití 1 kg posypové soli (především chlorid sodný) na
1 m2 vozovky. Stávající silnice I/46 má plochu vozovky přibližně 70 585 m2. Spotřeba soli
pro zimní období je tedy 70 585 kg. Toto množství soli je možné snížit použitím technologie
zkrápěného solení na 70 %, tedy na 49 410 kg, která obsahuje cca 60 %, tj. 29 646 kg
chloridových iontů.
varianta Aktivní
I přes výše zmiňovaná opatření bude přeložka silnice I/46 představovat potencionální zdroj
znečištění podzemních vod posypovými solemi v zimním období a ropnými látkami z úkapů
vozidel.
Pro zimní období je předpokládáno použití 1 kg posypové soli (především chlorid sodný) na
1 m2 vozovky. Pro posuzovaný záměr je plocha vozovky, včetně MÚK přibližně 116 423 m2.
Spotřeba soli pro zimní období bude tedy 116 423 kg. Toto množství soli je možné snížit
použitím technologie zkrápěného solení na 70 %, tedy na 81 496 kg, která obsahuje cca 60 %,
tj. 48 898 kg chloridových iontů.
Toto množství rozpuštěných solí však z větší části nepronikne do půdního profilu, protože
většina bude odvedena povrchovými vodami. K průniku chloridů do podzemních vod bude
také docházet pouze nárazově v zimním období a po zbytek roku budou tyto soli postupně
vymývány dešťovou vodou.

ZMĚNY HYDROGEOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK
varianta Nulová
Silnice I/46 v současném stavu nemění hydrogeologické charakteristiky.
varianta Aktivní
Pro rámcové posouzení ovlivnění hydrogeologických charakteristik bylo zpracováno
Hydrogeologické posouzení. Na jeho základě lze konstatovat, že závažnější změny
hydrogeologických charakteristik v důsledku výstavby a provozu silnice nejsou
pravděpodobné.

VLIVY NA VODNÍ ZDROJE
varianta Nulová

Stávající silnice I/46 v úseku od počátku do km 0,030 vede po hranici pásma ochrany
II. stupně vodních zdrojů Černovír, Chomoutov, Štěpánov a Moravská Huzová.
Posuzovaný úsek stávající silnice I/46 prochází oblastí CHOPAV Kvartér řeky Moravy od
svého počátku do km 2,825, odtud stávající silnice I/46 tvoří hranici chráněné oblasti
přirozené akumulace vod.
varianta Aktivní
Trasa navrhované přeložky silnice I/46 se nedostává do střetu s žádným ochranným pásmem
vodního zdroje. V blízkosti řešené stavby je ale vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje
II. stupně společné pro jímací území Černovír, Chomoutov, Štěpánov a Moravská Huzová.
Posuzovaná přeložka silnice I/46 se dostává v celé své délce do střetu s CHOPAV Kvartér
řeky Moravy. Uvnitř této chráněné oblasti přirozené akumulace vod trasa prochází od
začátku trasy v km 10,400 (v Oznámení EIA km 7,200) (včetně MÚK Týneček) až po km
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14,300 (v Oznámení EIA km 11,469) (včetně západní části MÚK Bohuňovice). Od km 14,300
(v Oznámení EIA km 11,469) až do konce trasy přeložka vede po vnitřní hranici CHOPAV.
Ochranný režim CHOPAV je stanoven nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. Stavba silnic
není v CHOPAV zakázána, omezení mohou vyplývat až z vlastní stavební činnosti,
z geologických průzkumů apod. Při uvedených činnostech by neměl být narušen současný
režim povrchových a podzemních vod oblasti a měly by být v plném rozsahu dodržovány
požadavky příslušných vodohospodářských orgánů a ustanovení platné legislativy.
Ochrana před znečištěním podzemních vod bude zajištěna odvodněním pomocí středové
kanalizace. Dešťové vody z povrchu komunikací budou svedeny do Dolanského a
Trusovického potoka a vodotečí v km 16,521 (v Oznámení EIA km 13,690) a km 16,919
(v Oznámení EIA km 14,088). Odvodnění úvodního úseku přeložky silnice I/46 bude
zajištěno napojením kanalizace na předchozí úsek. Před zaústěním však budou vody jímány
do retenčních zařízení s funkcí regulovatelného odtoku do recipientu včetně nutného
přečištění. S ohledem na minimalizaci znečištění je doporučeno v dalším stupni projektové
dokumentace systém odvodnění doplnit o odlučovače ropných látek.
POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Realizací posuzovaného záměru nedojde ke změně odtokových poměrů v zájmovém území.
Stavbou dotčeno bude několik menších vodních toků, které nebudou za dodržení
navrhovaných opatření výrazně negativně ovlivněny. Realizace kvalitního odvodnění nové
komunikace v podobě středové kanalizace napojené přes retenční nádrž a odlučovače ropných
látek zabrání kontaminaci povrchových i podzemních vod. Lze předpokládat, že koncentrace
škodlivin v konečných recipientech budou v dlouhodobém průměru naředěny na podlimitní
hodnoty.
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na povrchové a podzemní vody označit
variantu Aktivní jako vhodnější než variantu Nulovou.
VARIANTA AKTIVNÍ
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D.I.5. VLIVY NA PŮDU
VLIV NA ROZSAH A ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ PŮDY
varianta Nulová

Ponechání silnice I/46 ve stávající trase nevyvolá potřebu záboru půdního fondu a nebude tak
mít žádný vliv na rozsah a způsob využívání půdy.
varianta Aktivní
Realizací posuzovaného záměru dojde k dočasnému i trvalému úbytku především
zemědělského půdního fondu. Stavbou dotčen bude také drobný lesní porost Louková (cca
km 14,030 – v Oznámení EIA km 11,199) evidovaný nikoliv jako PUPFL, ale v kategorii
„ostatní plocha“.
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou k dispozici podklady odpovídající přesnosti, byl proveden
pouze rámcový odhad trvalého záboru. Přesný rozsah záboru bude specifikován až
v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.
Předběžný odhad záborů byl pro celou trasu posuzovaného záměru, včetně mimoúrovňových
křižovatek a vyvolaných přeložek spočítán na 45,544 ha, z toho 45,404 ha činí ZPF a 0,140 ha
ostatní plochy. Detailnější rozdělení záboru ZPF je uvedeno v následující tabulce:
Tabulka D.19: Předběžný odhad záboru ZPF dle tříd ochrany
45,544
celkový zábor (ha)

z toho ZPF
ha
%
dle třídy ochrany
I.
0,000
0,00
II.
25,694
56,59
III.
8,023
17,67
IV.
11,687
25,74
V.
0,000
0,00
Posuzovaný záměr prochází především po pozemcích ZPF, pouze v malé míře zasahuje na
plochy v kategorii „ostatní“. Zde se jedná o lesní porost Louková, jež bude trvalým záborem
dotčen na ploše 0,140 ha.
V rámci ZPF budou trvalým záborem dotčeny především kvalitní půdy v II. třídě ochrany.
Přestože zemědělské pozemky této třídy ochrany lze vyjmout ze ZPF pouze výjimečně,
vztahuje se výjimka mimo jiné právě na liniové stavby zásadního významu. Posuzovaná
přeložka silnice I/46 svým regionálním významem mezi takovéto stavby bezesporu patří.
Aby bylo v maximální možné míře optimálně využito svrchních kulturních vrstev půdy, bude
nutno provést v následující etapě přípravy stavby podrobný pedologický průzkum za účelem
prostorového vymezení půdních představitelů (včetně kartografického zpracování).
Pedologický průzkum je nezbytný pro následné stanovení předepsané skrývky ornice, ale
i přechodných horizontů a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin.

ZNEČISTĚNÍ PŮDY
Zdrojem přímé kontaminace půdy jsou případné úkapy nebezpečných látek ze stavebních mechanizmů
v období výstavby, havárie a imise z dopravy v období vlastního provozu.
Pokud budou dodržena všechna standardní bezpečnostní opatření, která budou blíže specifikována na
základě dalšího stupně projektové dokumentace, lze možné riziko kontaminace půd během výstavby a
vlivem havárií zcela minimalizovat.
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U kontaminace vlivem imisí z dopravy lze již nyní obecně konstatovat, že negativní zatížení půd bude
zcela jistě pod limity, které stanovilo MŽP ČR. V řadě studií z osmdesátých a devadesátých let, které
se zaměřovaly na těžké kovy – olovo (Pb), měď (Cu) a zinek (Zn) byly hodnoty naměřené v okolí
komunikací mírně zvýšené, ale dle Metodického pokynu MŽP ČR i nadále zůstávaly v kategorii
Kritéria A – hodnocení znečistění zeminy a podzemní vody.
Kritéria jsou limitní koncentrace chemických látek v zemině a podzemní vodě a jsou rozděleny do
kategorií A, B a C. Porovnání hodnot koncentrací zjištěných při průzkumu znečistění s těmito kritérii
umožňuje orientačně posoudit úroveň znečistění a zařadit znečistění do kategorie podle jeho
závažnosti.
Kritéria A
– odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě.
– pokud nejsou překročena, nejedná se o znečistění, ale o přirozené obsahy sledovaných látek
– překročení hodnot se posuzuje jako znečistění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s
přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek. Pokud však nejsou překročena Kritéria B, znečistění
není považováno za tak významné, aby bylo nutné získat podrobnější údaje pro jeho posouzení, tedy
zahájit průzkum, nebo znečistění monitorovat.

Výsledky studie Zhodnocení ekologického rizika provozu dálnice D1, kterou vypracovaly
firmy EVERNIA a TOCOEN v roce 2000, tyto údaje potvrzují. Na základě výsledků
chemických analýz a výsledků biologických testů bylo překvapivě potvrzeno, že kumulace
kontaminantů z provozu dálnice nepředstavuje významné ekologické riziko pro okolní
ekosystémy.
Samostatně stojící složkou, významně se podílející na kontaminaci půdy jsou anorganické
posypové soli. Největší podíl v těchto směsích tvoří chlorid sodný. Jeho zvýšená koncentrace
se projeví posunem pH půdy do alkalické 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 nebyl tak strmý jako u těžkých kovů.
varianta Nulová
Při provozu na silnici I/46 bude docházet k výše popsaným jevům, které sice nepředstavují
významné riziko pro okolní ekosystémy, ovšem koncentrací na úzce vymezeném prostoru
(bezprostřední okolí stávající silnice I/46), budou do jisté míry negativním vlivem na životní
prostředí.
varianta Aktivní
Po zahájení provozu na přeložce silnice I/46 bude docházet k výše uvedeným jevům. Jejich
celkový negativní vliv bude ovšem mírnější, neboť zasažené území bude větší a vliv se tak
rozloží, především díky převedení hlavní části dopravy do nové trasy a zachování provozu na
stávající silnici.
POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA PŮDY

Realizací posuzovaného záměru dojde k novým trvalým i dočasným záborům půdy. Realizace
varianty Aktivní si vyžádá trvalý zábor asi na 45,5 ha z převážné většiny kvalitní půdy
zemědělského půdního fondu.
Díky kvalitnímu odvodnění navrhované komunikace dojde ke snížení kontaminace půd
především posypovými solemi v zájmovém území.
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivů na půdu jako mírně vhodnější hodnotit
variantu Nulovou.
VARIANTA NULOVÁ
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D.I.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
Navrhovaná trasa prochází v celé své délce na mírném násypu či v úrovni terénu, horninové
prostředí jako celek nebude dotčeno. K zásahu do podloží zájmového území může dojít pouze
při budování základů mostních konstrukcí.

ZMĚNA MÍSTNÍ TOPOGRAFIE, VLIV NA STABILITU ÚZEMÍ A EROZI PŮDY
varianta Nulová

Stávající vedení silnice I/46 je součástí posuzovaného území a nemá žádný vliv na stabilitu
území, ani na erozi půdy.
varianta Aktivní
Realizace přeložky silnice I/46 bude v řešeném území představovat nový antropogenní prvek,
který v blízkém okolí zemního tělesa vedeného v násypu bude mít za následek změnu
topografie území.
Stavba nebude mít negativní vliv na stabilitu a erozi půdy v okolí záměru. Dá se naopak
očekávat pozitivní vliv při zmírnění větrné eroze v území.
Možné projevy nestability na svazích násypů budou eliminovány vhodnými technickými
opatření (úprava sklonu svahu, odstupňování svahů) a následnými vegetačními úpravami.
Opatření k zajištění stability svahů vzejdou z geotechnického průzkumu trasy a
vypracovaných geotechnických pasportů násypů a zářezů, které v současné době ještě nejsou
k dispozici.

VLIVY NA PŘÍRODNÍ ZDROJE
Stávající silnice I/46, ani navrhovaná přeložka silnice I/46 neprochází žádným územím
s ochranným režimem dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství.
POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE

Posuzovaný záměr ve variantě Aktivní nepřinese výrazné zásahy do topografie území,
horninové prostředí bude zasaženo minimálně.
Vzhledem k absenci přírodních zdrojů v území nebudou tyto dotčeny.
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje
jako mírně vhodnější hodnotit variantu Nulovou.
VARIANTA NULOVÁ

≥

VARIANTA AKTIVNÍ

D.I.7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vlivy výstavby i provozu silnice na biotickou složku životního prostředí můžeme označit jako
synergické působení souboru civilizačních stresových faktorů s různou dobou trvání,
intenzitou a s různými následky (v prostoru i čase).
Pro posouzení míry zásahu do ekosystémů v posuzovaném území byly vytipovány
reprezentativní lokality a na nich byl proveden botanický průzkum a zoologické pozorování.
Popis vybraných lokalit a tabelární soupis pozorovaných rostlinných a živočišných druhů je
uveden v Příloze 3, umístění lokalit je zakresleno v Grafické příloze 2.
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VLIVY NA FLÓRU
Při botanickém průzkumu nebyly na žádné z uvedených lokalit zastiženy zvláště chráněné
druhy rostlin (viz Příloha 3). Cennost těchto lokalit je dána především tím, že představují
poslední fragmenty přírodě blízké vegetace v antropogenně využívané krajině.
Lokality budou během stavby záměru ohroženy následujícími faktory:
– části uvedených lokalit budou záměrem zničeny
– při zemních pracích dojde k obnažení zeminy a k nástupu ruderálních druhů
– hrozí nebezpečí kontaminace ropnými látkami z těžké mechanizace
Během provozu může docházet k následujícím jevům:
– obohacení substrátu imisemi bohatými na sloučeniny dusíku a k následnému prosazování
ruderálních a konkurenčně silnějších druhů
– narušení šíření semen

VLIVY NA FAUNU
Při zoologickém pozorování na vymezených lokalitách byly pozorované běžné druhy
živočichů, typické pro dané ekologické podmínky.

VLIVY NA MIGRAČNÍ POTENCIÁL ÚZEMÍ
varianta Nulová

Stávající silnice I/46 představuje výraznou migrační bariéru, jež je dána snadnou přístupností
a vysokými intenzitami provozu na komunikaci. Tato kombinace představuje výrazné riziko
střetu vozidel s živočichy a omezení jejich migračních možností.
Rostoucí intenzity dopravy na stávající silnici I/46 budou představovat zesílení negativních
vlivů na živočichy v blízkém okolí a zvětšení migrační bariéry těchto komunikací.
varianta Aktivní

Vzhledem k charakteru území, kterým posuzovaný úsek přeložky silnice I/46 prochází, lze
předpokládat negativní působení tělesa pouze na migrace lokálního charakteru (běžné pohybu
zvěře za potravou, tah živočichů podél vodních toků na rozmnožiště, pravděpodobné narušení
hnízdišť a tahových tras ptáků a netopýrů).
Během výstavby lze vlivem hluku ze stavební činnosti očekávat částečné vyprázdnění okolí
stavby a přesun živočichů do klidnějších částí krajiny. Tento stav je však pouze dočasný, po
ukončení stavby dojde k opětovnému osídlení opuštěného území.
Realizací záměru dojde na části území k vytvoření nového prvku v krajině, který
pravděpodobně nebude mít výrazný rušivý vliv na místní populace zvěře.
Kategorie a způsob vedení komunikace podobný dálnicím (mimoúrovňové křížení, střední
dělící pruh, vysoké násypy) sníží úspěšnost přeběhnutí komunikace vrchem a zvýší riziko
střetu vozidel s migrujícími živočichy (zvýšení rychlosti vozidel, střední dělící pruh jako
bariéra migrace). Lze tak předpokládat, že v počátečním období po zprovoznění komunikace
bude docházet k zvýšené mortalitě živočichů (především menších), protože místní populace
se okamžitě nepřizpůsobí novému stavu krajiny. Tento negativní vliv lze eliminovat
oplocením komunikace nebo účinně omezit odrazkami proti zvěři. V pozdějším období dojde
k adaptaci živočichů a zvýšení migračního tlaku na jednotlivé mostní objekty.
Ovlivnění migračních profilů uvedených v Kapitole C.II.5 se předpokládá následující:
L-1 Za Geblovem, km 12,521 (v Oznámení EIA km 9,690)
– po realizaci posuzovaného záměru potenciální migrační trasa podél drobné vodoteče a
mezi Dolanským potokem a polním remízem
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– objekt je svými parametry dostatečný pro zjištění prostupnosti většiny druhů místních
živočichů (omezeně pro skupinu živočichů kategorie B), vzhledem k blízkosti
zástavby (obce Dolánky) nelze očekávat velký význam tohoto objektu pro migrace
živočichů
L-2 Dolanský potok, km 12,718 (v Oznámení EIA km 9,887)
– po realizaci komunikace významná migrační trasa
– objekt je svými parametry dostatečný pro zjištění prostupnosti všech druhů místních
živočichů,
– navržená úprava podmostí (lomový kámen do betonu) však značně omezí reálný
migrační potenciál objektu, dojde k omezení funkčnosti migrační trasy představované
vodním tokem a jeho doprovodným porostem
L-3 Trusovický potok, km 14,081 (v Oznámení EIA km 11,250)
– objekt je svými parametry dostatečný pro zjištění prostupnosti všech druhů místních
živočichů, reálný migrační potenciál bude značně závislý na způsobu úpravy podmostí
L-4 Bezejmenná vodoteč I, km 16,521 (v Oznámení EIA km 13,690)
– rozměry a typ objektu je dostatečný pro zajištění průchodnosti komunikace pro
obojživelníky (možný jarní tah z lesa k soustavě rybníků U zastávky) a menších savců
do velikosti lišky (výjimečně i prase divoké)
L-5 Bezejmenná vodoteč II, km 16,919 (v Oznámení EIA km 14,088)
– rozměry a typ objektu je dostatečný pro zajištění průchodnosti komunikace pro
obojživelníky (možný jarní tah z lesa k soustavě rybníků U zastávky) a menších savců
do velikosti lišky (výjimečně i prase divoké)
Parametry mostních objektů, které tvoří migrační profily, jsou dostatečné pro zachování
migračních tras všech místních populací živočichů.

VLIVY NA EKOSYSTÉMY
Výstavbu i provoz posuzovaného záměru můžeme z hlediska stability okolních ekosystémů
považovat za stresový faktor (civilizační stresor) s krátkodobým i dlouhodobým trváním. Při
posouzení vlivu na ekosystémy je třeba vycházet ze skutečnosti, že téměř celá trasa záměru je
vedena po zemědělské půdě a cennější ekosystémy jsou vázány především na úzké lemy
podél vodních toků.
Období výstavby tělesa komunikace lze označit jako relativně krátkodobé trvání stresoru,
negativní ovlivnění cennějších ekosystémů však bude v tomto období nejvýraznější. V období
výstavby dojde ke kácení doprovodných břehových porostů a tím i k částečnému narušení
spojitosti u těchto liniových prvků. Významné bude též hlukové a prachové zatížení
v bezprostředním okolí stavby. I přes uvedené skutečnosti však lze předpokládat, že při
minimalizaci zásahu do těchto ekosystémů bude jejich zatížení únosné.
Období provozu na silnici můžeme 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.). Obecně lze konstatovat, že se vzrůstající vzdáleností od komunikace hodnoty
obsahů polutantů v biotě exponenciálně klesají. Jako vzdálenost bezprostředního vlivu
komunikace na vegetaci se v literatuře uvádí 100 – 200 m (při srovnávání s pozaďovými
hodnotami polutantů v biotě a v závislosti na místních faktorech).
varianta Nulová
Rostoucí doprava na stávající silnici I/46 bude představovat zesílení výše popsaných vlivů na
ekosystémy v blízkém okolí, zejména pro vodní a lesní, v nivách Trusovického a Dolanského
potoka.
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varianta Aktivní

Přestože trasa varianty Aktivní je vedena převážně po polní půdě, dojde k zásahu do lesní
enklávy a budou kříženy nivy vodních toků s výše popsanými účinky.
V km 14,061 – 14,111 (v Oznámení EIA km 11,230 – 11,280) bude přímo zasažena enkláva
lesa Louková.
Křížené vodní toky s doprovodnou vegetací představují Dolanský potok v km 12,718
(v Oznámení EIA km 9,887) a Trusovický potok v km 14,081 (v Oznámení EIA km 11,250).
Všechny tyto zásahy nepřekročí míru únosného zatížení a jsou pro příslušné ekosystémy
akceptovatelné.
POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY

Realizací varianty Aktivní budou zasaženy lokálně cenné biotopy. Stavbou dotčeny budou
stanoviště běžných druhů fauny typické pro dané ekologické podmínky. Není předpoklad
zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin, naopak dojde k zásahům do biotopů
zvláště chráněných druhů živočichů.
Vliv stavby na migrační trasy živočichů bude při dodržení navržených opatření únosný,
nedojde k výraznému omezení migračních tras.
Posuzovaný záměr prochází převážně po plochách orné půdy, k zásahu do jiných ekosystémů
(vodní toky s břehovými porosty, les) dojde v podstatně menší míře.
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na faunu, flóru a ekosystémy
konstatovat, že kromě ovlivnění migrace v území, vychází varianta Nulová lépe, neboť
nevyžaduje nový zásah do území.
VARIANTA NULOVÁ > VARIANTA AKTIVNÍ

D.I.8. VLIVY NA KRAJINU
VLIVY NA RÁZ KRAJINY
Problematika posouzení vlivu stavby na krajinný ráz je zatížena skutečností, že dosud neexistuje oficiálně
schválený metodický postup, přestože je pojem krajinný ráz kodifikován v § 12, zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny již od roku 1992.
V současné době představuje nejvíce propracovaný metodický postup publikace Vorel a kol. (2004), která
akcentuje vymezení znaků krajinného rázu definovaného území, na základě tohoto vymezení identifikuje
prostorové vztahy krajinné scény a následně klasifikuje nalezené znaky dle jejich projevu. Na základě zásahu do
takto definovaných znaků pak specifikuje míru zásahu do krajinného rázu území.
Zde je však nutno upozornit, že i přes použití jakéhokoliv metodického postupu zůstává hodnocení vlivu stavby
na krajinný ráz do jisté míry zatíženo subjektivním přístupem posuzovatele, neboť problematika krajinného rázu
zahrnuje většinou málo exaktní pojmy a umožňuje tak použití různého úhlu pohledu.

varianta Nulová

Stávající silnice I/46 je již dlouhodobě součástí krajiny v posuzovaném území a zachování
jejího stavu nevnese žádný nový prvek.
varianta Aktivní

Posuzovaný záměr prochází otevřenou krajinou při východním okraji Hornomoravského
úvalu. Trasa je vedena rovinatou krajinou mezi Týnečkem a Šternberkem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o starou sídelní oblast, je krajina dlouhodobě využívaná a
značně přetvořená lidskou činností. Segmenty s pozitivním krajinotvorným významem
představují především vodní toky, jejich doprovodná zeleň a izolované remízky.
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Pro krajinu v posuzovaném území jsou typické dálkové pohledy, které budou negativně
ovlivněny mostními objekty mimoúrovňových křižovatek.
Záměr bude v řešeném území výrazným novotvarem a za negativní lze z hlediska ovlivnění
krajinného rázu považovat skutečnost, že trasa je vedena skoro v celé své délce mírně nad
úrovní stávajícího terénu a může tak vytvářet pohledovou překážku v otevřené, rovinaté
krajině.

VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ KRAJINY
Rekreační využití krajiny v posuzovaném koridoru má spíše lokální charakter a je
představováno především pěší turistikou a cykloturistikou. Navrhovaný záměr zohledňuje
stávající směry cyklostezek (cyklostezka mezi Bohuňovicemi a Bělkovicemi) a polních cest.
POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA KRAJINU

Posuzovaný záměr ve variantě Aktivní bude v zájmovém území představovat výrazný nový
prvek s negativním především estetickým projevem. Jeho vedení ovlivní zejména dálkové
pohledy napříč rovinatým územím a z vyvýšených partií Domašovské vrchoviny. Avšak
především s ohledem na měřítko krajiny lze zásah do rázu krajiny označit jako únosný.
Rekreační využití krajiny nebude stavbou ve variantě Aktivní výrazněji negativně ovlivněno.
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na krajinu jako vhodnější označit
variantu Nulovou.
VARIANTA NULOVÁ

>

VARIANTA AKTIVNÍ

D.I.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
VLIV NA HMOTNÝ MAJETEK
Při realizaci posuzovaného záměru nebude nutno asanovat žádné objekty. V prostoru
MÚK Bohuňovice se sice nachází čerpací stanice pohonných hmot a motorest, jejich
funkčnost však nebude omezena a přístup k oběma objektům zůstane zachován.

VLIV NA KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
varianta Nulová
Při zachování stávajícího stavu silnice I/46 nebudou nově zasaženy žádné objekty zapsané ve
Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Při stávající silnici I/46 se nachází několik
drobných památek a vlivem narůstajícího dopravního zatížení lze očekávat zvyšování
negativních dopadů na ně.
Nerealizací posuzovaného záměru nebudou nově zasaženy žádné archeologické lokality.
varianta Aktivní
Přímo v trase varianty Aktivní se nachází památkové objekty místního významu. Na k.ú.
Bělkovice jsou to v km 13,941 (v Oznámení EIA km 11,110) boží muka a kamenný kříž,
které bude nutno, v souladu s ÚPD obce přemístit.
Na k.ú Lašťany se v km 16,446 (v Oznámení EIA km 13,615) nachází kamenný kříž, který je
však v současné době rozpadlý. Tento kříž sice nestojí přímo v trase záměru, bylo by však
vhodné jej v rámci rekonstrukce přemístit na příhodnější místo.
Na k.ú Bohuňovice, v místě napojení křižovatkové rampy MÚK Bohuňovice na silnici
III/44610 se nachází kamenný kříž, který bude nutné přemístit.
Realizací posuzovaného záměru budou narušeny archeologické památky. Je proto třeba
vycházet ze dvou zásadních skutečností:
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− všude, kde při stavbě dojde k zásahu do terénu, budou archeologické památky nenávratně
zničeny. Bude proto nutno důsledně zabezpečit záchranný archeologický výzkum a řádné
zdokumentování dotčených nálezů
− je nutno připomenout, že oblast stavby není detailně archeologicky zmapována. Vzhledem
k mimořádně vhodným přírodním podmínkám regionu lze předpokládat, že v trase stavby
dojde ke zjištění řady dalších, dosud neznámých archeologických lokalit, které budou
rovněž stavbou negativně postiženy.
V souladu se zněním zákona č. 20/1978 Sb. ve znění novel je třeba provést záchranný
archeologický průzkum, a to jak v předstihu před zahájením zemních prací, tak i v průběhu
stavby v případě archeologického nálezu.
POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Realizace posuzovaného záměru ve variantě Aktivní si nevyžádá žádné demolice. Posuzovaný
záměr si vyžádá přemístění několika drobných sakrálních staveb, dojde rovněž k narušení
archeologických památek.
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na hmotný majetek a kulturní památky
hodnotit jako vhodnější variantu Nulovou.
VARIANTA NULOVÁ

>

VARIANTA AKTIVNÍ

D.I.10. VLIVY NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PRVKY ÚSES
Pro zhodnocení míry narušení prvků ÚSES záměrem byla v následujícím textu a tabulkách
použita tato stupnice:
–
–
–

velká – biokoridor bude přerušen a jeho funkčnost nebude zajištěna ani nahrazena v blízkém
okolí; nebo záměr znemožní ekologickou funkčnost biocentra
střední – biokoridor bude) přerušen, jeho průchodnost však bude zajištěna; nebo jen bude
částečně snížena ekologická funkce biocentra
mírná – komunikace bude procházet v blízkosti biokoridoru či biocentra, nebude narušena
funkčnost těchto segmentů ÚSES

varianta Nulová

Stávající vedení silnice I/46 je zohledněno ve všech navrhovaných skladebných částech ÚSES.
Z dlouhodobého pohledu však bude negativně působit především zvyšující se dopravní zátěž a
s tím související nárůst znečišťujících složek.
Střety varianty Nulové s prvky ÚSES jsou uvedeny v následující tabulce:
Tabulka D.20: Střety varianty Nulové s prvky ÚSES
km
úroveň označení
název
povaha střetu; míra narušení
katastrální území Dolany u Olomouce
2,285
3,140

LBK
LBK

LBK 2-3
LBK 17

Dolanský potok

kříží; střední
kříží; střední

Louková
Trusovický potok

tečuje; mírná
kříží; střední

katastrální území Bělkovice
4,280 – 4,320
4,310

LBC
LBK

LBC 5
LBK 5

katastrální území Lašťany
5,540
6,750

LBK
LBK
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varianta Aktivní

Trasa posuzované přeložky silnice I/46 se dostává do střetu s prvky ÚSES na lokální úrovni.
Tabulka D.21: Střety varianty Aktivní s prvky ÚSES
km
úroveň označení
název
povaha střetu; míra narušení
katastrální území Dolany u Olomouce
12,431 – 12,521
(v Oznámení EIA
km 9,600 – 9,690)

12,521
(v Oznámení EIA
km 9,690)

12,718
(v Oznámení EIA
km 9,887)

LBC

LBC 8

LBK

LBK 1

LBK

LBK 17

Za Geblovem

míjí ve vzdálenosti cca 60 m; mírná
kříží; střední

Dolanský potok

kříží; střední

katastrální území Bělkovice
14,061 – 14,111
(v Oznámení EIA
km 11,230 – 11,280)

14,081
(v Oznámení EIA
km 11,250)

LBC

LBC 5

Louková

zasahuje; střední

LBK

LBK 5

Trusovický potok

kříží; střední

katastrální území Lašťany
15,311
(v Oznámení EIA
km 12,480)

16,521
(v Oznámení EIA
km 13,690)

LBK

LBK 4b

kříží – přerušuje; velká

LBK

LBK 2

kříží; střední

Křížení lokálních biokoridorů LBK 1 a LBK 17 Dolanský potok na k.ú. Dolany u Olomouce
je uspokojivě vyřešeno v rámci navržených přemostění vodních toků. Také přemostění
lokálního biokoridoru LBK 6 na Trusovickém potoce je dostatečně dimenzované.
Lokální biocentrum LBC 5 Louková bude tělesem záměru přímo zasaženo, a to ve své
východní části. Realizací záměru tak dojde ke zmenšení plochy biocentra o cca 1/5.
Jako problematické se jeví křížení dvou lokálních biokoridorů na k.ú. Lašťany a Bohuňovice.
Biokoridor LBK 4b, vedený po polní cestě bude přerušen a bylo by vhodné přehodnotit jeho
trasování. U křížení biokoridoru LBK 2 v km 16,522 (v Oznámení EIA km 13,691) by bylo
vhodné v dalším stupni projektové dokumentace rozšířit navrhovaný propustek tak, aby
zůstala zachována suchá i mokrá cesta pro migraci malých obratlovců. Kontinuita LBK2 na
k.ú. Štarnov však není v ÚPD zachována.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr není ve střetu se zvláště chráněnými územími.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA SOUSTAVU NATURA 2000
Posuzovaný záměr není ve střetu s lokalitami soustavy Natura 2000.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PŘÍRODNÍ PARKY
Posuzovaný záměr se nenachází ani v blízkosti žádného přírodního parku.
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VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Pro zhodnocení míry narušení významných krajinných prvků záměrem byla v následujícím
textu a tabulkách použita tato stupnice:
–
–
–

velká – VKP přestane vlivem záměru plnit své přirozené ekologicko-stabilizační funkce
střední – VKP přestane vlivem záměru z části plnit své přirozené ekologicko-stabilizační funkce
mírná – VKP je záměrem ovlivněn přímo nebo nepřímo, ale přirozená ekologicko-stabilizační
funkce nebude narušena

varianta Nulová

Stávající vedení silnice I/46 nebude mít nový vliv na významné krajinné prvky.
Z dlouhodobého pohledu však bude negativně působit především zvyšující se dopravní zátěž
a s tím související možný nárůst znečišťujících složek.
Střety varianty Nulové s významnými krajinnými prvky (VKP) jsou uvedeny v následující
tabulce:
Tabulka D.22: Střety varianty Nulové s významnými krajinnými prvky (VKP)
povaha střetu; míra zásahu
km
úroveň
název
biotop
katastrální území Dolany u Olomouce
3,140
VKP ze zákona Dolanský potok
katastrální území Bělkovice
4,280 – 4,320
VKP ze zákona
4,310

VKP ze zákona

Louková
Trusovický
potok

vodní tok

kříží; střední

les

těsně míjí; mírná

vodní tok

kříží; střední

vodní tok

vede paralelně; střední

vodní tok

kříží; střední

vodní tok

kříží; střední

katastrální území Lašťany
6,310 – 6,730

VKP ze zákona

6,730

VKP ze zákona

7,130

VKP ze zákona

bezejmenný
vodní tok
bezejmenný
vodní tok
bezejmenný
vodní tok

varianta Aktivní

Záměr se při průchodu dotčeným územím dostává do střetu s řadou významných krajinných
prvků. Střety varianty Aktivní s významnými krajinnými prvky (VKP) jsou přehledně
uvedeny v následující tabulce:
Tabulka D.23: Střety varianty Aktivní s významnými krajinnými prvky (VKP)
povaha střetu; míra zásahu
km
úroveň
název
biotop
katastrální území Dolany u Olomouce
12,521
bezejmenný
VKP ze zákona
(v Oznámení EIA
vodní tok
km 9,690)
12,718
(v Oznámení EIA
km 9,887)

VKP ze zákona

katastrální území Bělkovice
14,061 – 14,111
VKP ze zákona
(v Oznámení EIA

vodní tok

kříží; střední

Dolanský potok

vodní tok

kříží; střední

Louková

les

zasahuje; střední

km 11,230 – 11,280)
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14,081
(v Oznámení EIA
km 11,250)

Trusovický
potok

vodní tok

kříží; střední

bezejmenný
vodní tok

vodní tok

vedený v trase; střední

VKP ze zákona

bezejmenný
vodní tok

vodní tok

kříží; střední

VKP ze zákona

bezejmenný
vodní tok

vodní tok

kříží; střední

VKP ze zákona

katastrální území Lašťany
16,101 – 16,521
VKP ze zákona
(v Oznámení EIA
km 13,270 – 13,690)

16,521
(v Oznámení EIA
km 13,690)

16,919
(v Oznámení EIA
km 14,088)

Křížení záměru s VKP je řešen dostatečně dimenzovanými mostními objekty, aby jejich
ekostabilizující funkce v krajině byla zachována.
V případě drobného vodního toku (fakticky spíše silniční příkop) vedeného paralelně se
stávající silnicí I/46 dojde realizací toku k zásahu do přeložky I/46 km 16,101 – 16,521
(v Oznámení EIA km 13,270 – 13,690). V tomto úseku bude nezbytý mírný odsun koryta
k pravému okraji navržené přeložky.
POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISIKY

Realizací posuzovaného záměru ve variantě Aktivní budou zasaženy prvky územního systému
ekologické stability na lokální úrovni. Střety s prvky ÚSES jsou řešeny buď v rámci
dostatečně kapacitních mostních objektů nebo v rámci navržených opatření. Rovněž dojde
k zásahu do významných krajinných prvků „ze zákona“. Další environmentální
charakteristiky dotčeny nebudou.
Při zachování současného stavu – varianta Nulová, budou environmentální charakteristiky
stále více negativně ovlivňovány rostoucí intenzitou dopravy na stávající silnici I/46
Z hlediska vlivu na environmentální charakteristiky vycházejí varianta Nulová i varianta
Aktivní srovnatelně.
VARIANTA NULOVÁ
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Konkrétní popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných částech
Kapitolách D.I. 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).
Klima
Makroklima v regionu nebude posuzovaným záměrem ovlivněno. Mezoklimatické poměry
budou částečně ovlivněny jen v bezprostředním okolí aktivní varianty posuzovaného záměru.
Voda
U povrchových vod nedojde k výraznému zásahu do charakteru odvodnění oblasti a tím
k postižení rozsáhlého území. Na lokální úrovni budou zachovány průtočné parametry
mostních objektů, tak aby těleso nové silnice nevytvářelo odtokovou bariéru.
Navržený záměr je veden chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér
řeky Moravy. Navržená opatření tuto skutečnost plně respektují.
Půda
Posuzovaný záměr vyvolá potřebu trvalého záboru, a to především na kvalitních plochách
zemědělského půdního fondu. Ke kontaminaci půdy emisemi z dopravy dojde pouze
v bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
V řešeném území posuzovaného záměru se nenachází žádné evidované přírodní zdroje.
Horninové prostředí v ostatní části území bude ovlivněno pouze úzce lokálně a nepředpokládá
se významné negativní ovlivnění.
Fauna, flóra a ekosystémy
K přímému zasažení ekosystémů s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy
dojde pouze na lokální úrovni, při zásazích do niv vodních toků a enklávy lesa. Tyto biotopy
jsou hájené především jako VKP a některé jsou součástí lokálního ÚSES. Migrační potenciál
v území nebude významně zhoršen.
Krajina
Krajina, jako specifická součást životního prostředí bude dotčena především na úrovni
lokální, kdy dojde k zásahu působením samotného tělesa přeložky silnice I/46 a
mimoúrovňových křížení.
Hluk
Vzhledem k tomu, že povinností investora je zabezpečit ochranu zdraví obyvatel před
nadlimitními hladinami hluku, budou v dalších stupních projektové dokumentace upřesněna a
navržena protihluková opatření tak, aby hygienické imisní limity hluku v obytné zástavbě
byly dodrženy.

HBH Projekt spol. s r. o.

84

Brno, říjen 2009

Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk
Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Imise
Kvalita ovzduší bude posuzovaným záměrem významně ovlivněna, ovšem pouze na lokální
úrovni. U varianty Nulové bude docházet vlivem nárůstu intenzit dopravy ke zhoršení kvality
ovzduší v dotčených sídlech. Varianta Aktivní naopak přinese výrazné zlepšení kvality
ovzduší v obci Dolany. U obou variant je ovšem možné na základě výsledků imisního a
emisního posouzení konstatovat, že nedojde k překročení imisních limitů.

Možnost přeshraničních vlivů
Posuzovaný záměr se nachází ve vnitrozemí tudíž se nepředpokládají žádné vlivy přesahující
státní hranice.

HBH Projekt spol. s r. o.

85

Brno, říjen 2009

Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk
Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK
PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Z pohledu možných havárií existuje především riziko vlivem úniků ropných látek a olejů,
které by mohlo mít negativní vliv především na:
− hydrologii a hydrogeologii území
− cenné biotopy v území
Hydrologie a hydrogeologie území
Vzhledem k tomu, že se posuzovaná komunikace nachází v území CHOPAV Kvartér řeky
Moravy, představují největší ekologické nebezpečí pro zájmové území úniky ropných látek a
olejů a jejich vsakování do podzemních i povrchových vod. To jednak při běžném
automobilovém provozu, avšak zejména při haváriích dopravních prostředků přepravujících
nebezpečné látky, kdy je pravděpodobný únik těchto látek do podzemních vod.
Realizace záměru toto nebezpečí výrazně snižuje, neboť součástí stavby budou opatření
k eliminaci těchto rizik (silniční kanalizace, retenční a usazovací nádrže, lapoly, svodidla).
Cenné biotopy v území
Cenné biotopy v území, které by mohly být výrazně negativně ovlivněny úniky ropných látek
při havárii, se nacházejí především v nivách vodních toků. Potencionálně by mohlo dojít
k ovlivnění nivy Trusovického a Dolanského potoka.
Realizace záměru přispěje k minimalizaci těchto rizik řadou opatření, která jsou v současnosti
standardní součástí technického řešení nové čtyřpruhové komunikace (silniční kanalizace,
lapoly, svodidla atd.).
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D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z hlediska ochrany obyvatelstva
– v další fázi projekční přípravy provést podrobné vyhodnocení hlukových poměrů v místní
části Lašťany a na základě něho optimalizovat rozsah protihlukových stěn
– harmonogram prací a dopravu materiálu naplánovat tak, aby byly minimalizovány
nepříznivé vlivy na obyvatelstvo
Z hlediska ochrany před hlukovou zátěží
– v dalším stupni projektové dokumentace provést podrobné hlukové vyhodnocení
hlukového zatížení v okolí MÚK Bohuňovice a navrhnout potřebný rozsah protihlukových
stěn pro ochranu navržených ploch pro bydlení
Z hlediska ochrany vod provést
– opatření k zajištění funkce existujících odvodnění
– převedení odvodňovacích příkopů tělesem komunikace
– převedení průtoků všech existujících toků (i občasných) přes těleso komunikace
– opatření proti únikům látek ze stavebních dvorů
– realizaci opatření k zamezení úniků kontaminovaných vod z povrchu silnice do recipientů
(odlučovače ropných látek)
– systém odvodnění realizovat s ohledem na zajištění dostatečného naředění vod
odtékajících z komunikace (splnění limitů stanovených Nařízením Vlády č. 229/2007 ve
vodách cílových recipientů)
Z hlediska ochrany zemědělské půdy
– provést podrobný pedologický průzkum v dotčeném území pro zjištění mocnosti orniční
vrstvy a stanovit množství skryté ornice.
– v případě přebytku ornice (pokud nebudou skrývky použity ke zpětné rekultivaci ploch a
svahů) rozhodnout o jejich dalším využití ve spolupráci s orgánem ochrany ZPF.
– dočasné skládky orniční vrstvy zabezpečit podle příslušných předpisů před jejich
znehodnocením, zejména pak zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin a
kontaminaci půdy jejich semeny.
– veškeré skládky zemin situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení.
– povážení pozemků provádět v době vegetačního klidu.
Z hlediska ochrany památek
– celá trasa stavby musí být archeologicky prozkoumána (v rozsahu zemních zásahů).
Doporučuje se uzavřít v dostatečném časovém předstihu dohodu investora s
Archeologickým ústavem AV ČR v Brně nebo jinou oprávněnou organizací o
podmínkách provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu, a to na
základě povinnosti investora, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších ustanovení.
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– je nezbytné přemístit kamenné kříže v km 13,941 a 16,446, boží muka v km 13,941 a
kamenný kříž v MÚK Bohuňovice
Územně plánovací opatření
– zohlednění posuzované trasy přeložky I/46, jejích křižovatek a souvisejících přeložek
komunikací nižších tříd v ÚPD všech stupňů.
– v územně plánovací dokumentaci obcí:
o zvážit vyloučení navrhovaných ploch pro bydlení potencionálně zasažené negativními
dopady z provozu na komunikaci
o zvážit využití nebo vyloučení ploch pro sport a rekreaci potencionálně zasažených
negativními dopady z dopravy
o navrhované plochy pro podnikání upravit tak, aby nezasahovaly do tělesa rychlostní
komunikace včetně ploch pro terénní úpravy
Ochrana estetických hodnot
– po ukončení výstavby bude nutno provést úplnou likvidaci stavebních dvorů a účelových
komunikací a provést rekultivaci.
– v souvislosti s požadavkem začlenění trasy komunikace do krajiny je třeba provést terénní
úpravy včetně vegetačních úprav náspů a výsadby doprovodné zeleně, a to v souladu
s ochranou přírody a krajiny
– doprovodná vegetace – aleje se stromy od sebe rozmístěnými v nepravidelných
vzdálenostech tak, aby byly umožněny průhledy
Z hlediska ochrany flóry, fauny, ekosystémů a krajiny
– navrhnout autorizovanou osobou a s příslušným správním úřadem projednat lokální
úpravy územního systému ekologické stability vyplývající ze zásahů do jeho jednotlivých
prvků
– pro kompenzační výsadby je nezbytné použít geograficky původní dřeviny
(za předpokladu jejich odolnosti vůči důsledkům silničního provozu), přičemž je důležité
zohlednit stanovištní podmínky (expozice svahu, fyzikální a chemické vlastnosti půdního
substrátu)
– kompenzovat kácení vzrostlé zeleně formou výsadeb v jiných lokalitách s obdobným
ekotopem. Pro tyto lokality je nutno zvolit vhodnou dřevinnou skladbu tak, aby se jednalo
o skutečnou kompenzaci, jež bude přínosem pro ekologickou stabilitu území dotčeného
rozšířením a provozem rychlostní silnice
– kompenzovat břehové a doprovodné porosty vodních toků a vodních ploch poškozených
či zničených výstavbou rychlostní silnice jejich revitalizací, včetně výsadby domácích
dřevin odpovídajících stanovištním podmínkám
– u přeložek komunikací provést obnovu doprovodných porostů, přičemž je vhodné využít
pro výsadbu domácích stanovištně odpovídajících dřevin
– minimalizovat zásahy do křížených alejí ovocných dřevin
– řada topolů podél stávající silnice I/46 severně od Týnečka – prověřit možnost jejich
zachování
Z hlediska zachování migrační prostupnosti území
– sedimentační jímky situované před propustky s minimálně jednou pozvolnou stěnou ve
sklonu 1:2 a zdrsněným povrchem
– k zamezení vstupu zvěře na komunikaci realizovat oplocení v kombinaci s clonným typem
vegetace
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– zajistit přirozené navádění živočichů do propustků
– podmostí realizovat hlinité nebo štěrkové, vhodné je také zpestření hromadami kamení
nebo mrtvého dřeva jako úkrytů pro menší živočichy
– při úpravách Dolanského a Trusovického potoka do koryta v podmostí umístit několik
kamenů čnících ze dna toku, v případě spárování kamene betone ponechat 2 – 3 cm
hluboké spáry; pro zajištění suché migrační cesty ponechat jednu stranu podmostí
nezpevněnou (Dolanský potok); ukončení zpevnění podmostí realizovat tak, aby
nevznikla další migrační bariéra
– na Trusovickém potoce odstranit betonový stupeň v toku pod mostem na stávající silnici
I/46, např. vytvořením drsného skluzu 205 nebo úrovňovým napojením opevnění
podmostí mostu na přeložce silnice I/46
Požadavky na doplnění technického řešení
– v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout technické řešení propustků v km
16,521 a 16,919, tak aby byla zachována suchá i mokrá cesta pro drobné obratlovce
Opatření při výstavbě
– je nezbytné vyloučit jakoukoliv staveništní dopravu směrem k lokalitě Louková
– v okolí výše uvedené lokality nebudovat stavební dvory, dočasné skládky zemin, ani
přístupové komunikace ke stavbě (staveništní doprava by v těchto úsecích měla být
vedena tělesem záměru)
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD
PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ
PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
VLIVY NA OBYVATELSTVO
Vlivy jednotlivých škodlivých faktorů na obyvatelstvo byly provedeny metodickým postupem
konvenčního hodnocení rizika (Risk Assessment), který sestává ze čtyř navazujících kroků:
a) Identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification)
Jde o vstupní kvalitativní seznámení s hodnocenou lokalitou, přítomnými škodlivými faktory a
okolnostmi jejich potenciálního nepříznivého účinku na obyvatelstvo. Základním výstupem tohoto
kroku je seznam zdravotně významných škodlivin a zdůvodnění postupu, jímž byly vybrány. Seznam
je doplněn popisem základních fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností vybraných
škodlivin a jejich pohybu a přeměn v životním prostředí, cest expozice, působení v organismu člověka
a možných zdravotních efektů. Uvádějí se též charakteristiky rizikových populačních skupin (pokud
jsou přítomny), tj. skupin vystavených vyššímu riziku buď pro svoji zvýšenou vnímavost
k jednotlivým škodlivinám nebo pro vyšší míru expozice.
b) Určení vztahu dávka – odpověď (Dose – response Assessment)
V tomto kroku je identifikován vztah mezi úrovní expozice a velikostí rizika8. Toxicita škodliviny je
často vyjadřována jako celoživotní riziko při jednotkové expozici.
Z hlediska typu zdravotních efektů se škodliviny dělí do dvou základních kategorií:
– Látky s prahovým účinkem, u nichž se předpokládá, že minimální dávky až do určité úrovně
(prahu) nemají žádný nepříznivý efekt. Nad prahovou hodnotou pak závažnost účinku roste
s velikostí expozice. Do této skupiny patří většina toxických látek.
– Látky s bezprahovým účinkem, u nichž se předpokládá určitý nepříznivý efekt už od nejnižších
dávek. Riziko tak roste s expozicí od její nulové úrovně, závislost dávky a účinku se v oblasti
nízkých dávek vesměs považuje za lineární. Do této skupiny patří většina karcinogenních látek.
Jejich účinek je stochastický, tj. s velikostí dávky neroste závažnost onemocnění ale
pravděpodobnost jeho vzniku.
Některé látky mohou mít obojí účinek, prahový i bezprahový (toxický i karcinogenní). V takovém
případě vycházíme obvykle z účinku bezprahového, který bývá při nízkých úrovních škodlivin, které
jsou v životním prostředí obvyklé, závažnější.
Hodnocení rizika z prahových a bezprahových látek je principiálně odlišné. Vzhledem k podlimitním
hodnotám škodlivin v ovzduší v okolí sledovaných silnic zde nebudeme příslušné postupy dále
rozebírat.
c) Hodnocení expozice
Jde o odhad úrovní (dávek) jimiž jsou různé skupiny lidí (subpopulace) exponovány chemickým
látkám nebo jiným faktorům ze životního prostředí. Stupeň expozice závisí nejen na koncentracích
látky ve složkách životního prostředí, ale i na místě pobytu a aktivitě lidí. U inhalačních expozic záleží
např. na tom, kolik času příslušníci jednotlivých subpopulací (včetně rizikových) tráví venku a
v budovách, jak intenzivně venku dýchají (při práci resp. sportu), u orálních expozic např. na tom,
kolik pijí denně vody z místního zdroje, v jakých množstvích konzumují kontaminované potraviny
apod. Zpracovávání expozičních podkladů je mimořádně složitou záležitostí, nejobtížnější z celého
procesu hodnocení rizika. V praxi EIA se obvykle pro každý případ speciálně nevyhodnocuje, vychází
se z expozičních modelů vypracovaných shora zmíněnými kompetentními institucemi.

8

Rizikem se zde rozumí matematická pravděpodobnost, se kterou za definovaných podmínek dojde k poškození
zdraví, nemoci nebo smrti. Teoreticky se pohybuje od nuly (žádné poškození) k jedné (poškození ve všech
případech).
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d) Charakteristika rizika
V tomto posledním kroku se předpovídá zdravotní dopad na populaci resp. její dílčí skupiny na
základě integrace poznatků o nebezpečnosti jednotlivých látek a údajů o expozici. Pro látky
s prahovým účinkem se vypočte expoziční index ER (Exposure Ratio), tj. poměr odhadnuté expozice
k příslušnému expozičnímu limitu. Pokud není stanoven, může se ke srovnání použít i platný limit pro
danou látku v dané složce životního prostředí.
Numerické výpočty při hodnocení rizika vytvářejí dojem spolehlivých exaktních výsledků. Vzhledem
k povaze podkladů, z nichž byly odvozeny expoziční limity, k omezené spolehlivosti podkladů o
expozicích a k dalším okolnostem jde však jen o přibližné odhady. Proces hodnocení rizika není
soustavou exaktních důkazů, ale pouze prognózou, odborně fundovanou aproximací budoucího stavu.
Pracuje se zde s pravděpodobností, nikoli s nespornými a nevyvratitelnými fakty.
Aby pro metodické nepřesnosti nedocházelo k nepřiměřeně příznivým závěrům, vycházejí
mezinárodní metodiky hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a na zdraví ze zásady předběžné
opatrnosti, tj. z nejhorších možných variant (výsledky studií s nejzávažnějšími udávanými dopady,
účinky na nejcitlivější druhy zvířat, na nejcitlivější vrstvy obyvatelstva, odvozování ukazatelů
z horních hranic karcinogenního potenciálu aj.). Výsledky pak charakterizují vždy nejhorší
myslitelnou konstelaci a jsou vesměs horší než budoucí realita. Tento opatrný (konzervativní) přístup
spolu se zavedením dostatečných bezpečnostních pásem má zaručit spolehlivost výsledků i v podmínkách výše uvedené neurčitosti. Konzervativní hlediska použijeme i v našem hodnocení.
Závěrem této metodické stati je nutno doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem má význam
tam, kde pro danou látku v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě apod.) není stanoven
limit resp. tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou vypracovány tak, aby s dostatečnou rezervou
zaručovaly zdravotní nezávadnost, a jsou-li dodrženy, výpočet shora popsaným způsobem tuto
skutečnost jen potvrdí. Pokud pro to tedy nejsou zvláštní důvody, pak při dodržených limitech výpočet
rizika popsanou metodou Risk Assessment obvykle neprovádíme.

VLIVY NA OVZDUŠÍ
K predikci imisního zatížení okolí jednotlivých posuzovaných variant, tj. imisních
koncentrací hlavních škodlivin emitovaných silničním provozem, byl použit modelový
výpočet dle metodiky SYMOS’97.
Model je založen na aplikaci stacionárního řešení difúzní rovnice za předpokladu, že rozptyl
znečišťujících látek se řídí Gaussovým normálním rozdělením. Imisní koncentrace c [µg×m-3]
dle metodiky SYMOS'97 je pak vyjádřena matematickým vztahem upraveným pro výpočet
imisních koncentrací z mobilních zdrojů (silnice jako liniový zdroj znečišťování).
Výpočty dle metodiky SYMOS’97 vychází z následujících vstupních údajů:
– údaje o zdrojích exhalací (tj. prostorová poloha zdroje ve zvolené souřadné soustavě,
množství produkovaných emisí příslušné škodliviny a další),
– meteorologické a klimatické údaje (tj. větrné růžice v rozlišení dle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry, které jsou reprezentativní pro dotčenou oblast),
– údaje o zvolených referenčních bodech (tj. prostorová poloha těchto bodů ve zvolené
souřadné soustavě).

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
Pro stanovení výhledového hlukového zatížení území v okolí jednotlivých variant, výpočet a
zobrazení izofon, byl použit program SoundPLAN, verze 6.4. Výpočty byly prováděny pro
intenzity dopravy ve výhledovém roce 2040.
Jednotlivé situace hlukového zatížení venkovního prostředí zjištěné výpočtem byly
posouzeny ve vztahu k imisním limitům hluku daných nařízením vlády č.148/2004 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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Pro stanovení rozsahu zatížení území hlukem z dopravy na jednotlivých variantách byl
v programu SoundPLAN zpracován trojrozměrný model terénu širšího území, do kterého byly
vloženy trasy hodnocených variant a okolní zástavba. Pomocí tohoto modelu pak bylo
vypočteno hlukové zatížení území ve výšce 2 m nad terénem. Ve variantě Aktivní byla do
výpočtu zahrnuta i trasa stávající I/46.

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Odhad vlivu byl posouzen na základě provedených výpočtů a kvalifikovaným posouzením
dostupných podkladů k jednotlivým charakteristikám.

VLIVY NA PŮDU
Odhad vlivu byl posouzen na základě provedených výpočtů záborů a kvalifikovaným
posouzením dostupných podkladů.

VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Při sérii faunistických a floristických průzkumů byly použity standardní metody průzkumu
běžné pro zkoumané druhy.
Další vlivy byly hodnoceny odborným odhadem a kvalifikovanou prognózou, analogicky s
vlivem staveb obdobného charakteru na životní prostředí, v souladu s platnou legislativou a
souvisejícími předpisy.
Informace o místních podmínkách byly získány rekognoskací terénu, návštěvou dotčených
úřadů, příslušných institucí, použitím odborné literatury a odborných studií. U vlivů na faunu
a flóru byl proveden terénní průzkum na reprezentativních lokalitách.
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D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE
Posouzení vlivu záměru Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk bylo provedeno v rozsahu,
který vyžaduje Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění.
Vycházelo se z mapových a výkresových podkladů předaných projektantem, jejichž míra
podrobnosti odpovídá míře podrobnosti projektové dokumentace ve fázi technické studie.
V projekčních podkladech v úrovni technické studie nebývá řešen plán organizace výstavby,
proto byly v rámci Dokumentace EIA specifikovány pouze obecné požadavky na průběh
výstavby.
V technické studii je navržen pouze rámcový systém odvodnění komunikace do silničních
příkopů a dešťové kanalizace, ale chybí návrh záchytných a čistících zařízení (odlučovače
ropných látek, norné stěny). Jejich návrh bude specifikován až v dalším stupni projektové
dokumentace. Mimo jiné na základě podmínek vzešlých z procesu EIA.
Přesná velikost záboru bude specifikována až v dalším stupni projektové dokumentace
(dokumentace pro územní rozhodnutí). Odhadnutá velikost záboru odpovídá míře přesnosti
v úrovni technické studie.
Při všech hodnoceních a doporučeních bylo postupováno v souladu s principem předběžné
opatrnosti a rozsahy záborů se stejně, jako působení hluku, imisí a úroveň znečištění vod ze
silnice, záměrně mírně nadhodnocovaly, aby nedocházelo k opomenutí a zanedbání
negativního působení některého z vlivů.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr „Přeložka silnice I/46 Týneček - Šternberk“ byl k posouzení v rámci této
Dokumentace EIA předložen v jediné variantě Aktivní, jako referenční byla posouzena
varianta Nulová, tedy zachování stávajícího stavu silniční sítě.
Níže uvedené porovnání variant vychází z dílčích závěrů učiněných v jednotlivých
podkapitolách kapitoly D.I. Použitá sedmimístná stupnice hodnocení v maximální možné
míře objektivizuje. Posuzovaným variantám byla v rámci jednotlivých kritérií přiřazena
hodnota podle intenzity a povahy vlivu.
charakteristika
Obyvatelstvo1
Ovzduší a klima
Hluková situace
Povrchové a podzemní vody
Půda
Horninové prostředí
Fauna, flóra a ekosystémy
Krajina
Hmotný majetek a kulturní památky
Environmentální charakteristiky
Celkem
Průměr
1

varianta
Nulová
–5
–1
–5
–3
–1
0
–1
–1
0
–1
–18
–1,8

varianta
Aktivní
+3
–1
+1
+1
–3
–1
–3
–3
–1
–1
–8
–0,8

nezahrnuje hluk a imise – hodnoceno samostatně

Použitá stupnice povahy vlivu na jednotlivé charakteristiky:
+5
+3
+1
0

zásadně pozitivní vliv
pozitivní vliv
mírně pozitivní vliv
neutrální vliv

–1
–3
–5

mírně negativní vliv
negativní vliv
zásadně negativní vliv

Z uvedeného hodnocení a porovnání variant je patrné, že ponechání stávajícího stavu –
varianty Nulové, který již dnes značně zatěžuje životní prostředí, by mělo větší negativní
dopady na životní prostředí řešeného území, než pokud dojde k realizaci přeložky silnice I/46
– varianta Aktivní.
Vzhledem k tomu, že byl srovnáván existující stav a novostavba, je zřejmé, že v některých
ohledech vychází nově navrhovaný záměr značně negativně (např. zábor půdy, či vliv na
krajinu), na druhé straně však bude mít silně pozitivní vliv v oblastech jako je hlukové
zatížení, či zlepšení socio-ekonomické situace (pohoda obyvatelstva, dostupnost území, ad.).
Zlepšení oproti stávajícímu stavu se projeví také v oblasti vlivu na čistotu podzemních a
povrchových vod, neboť u nově realizované přeložky silnice bude vyřešeno odvodnění
formou kanalizace s odlučovači ropných látek.
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F. ZÁVĚR
Předkládaná Dokumentace EIA popisuje a hodnotí území v prostoru mezi Olomoucí a
Šternberkem nacházející se na severovýchodním okraji Hornomoravského úvalu, a dále
popisuje a hodnotí vlivy záměru „Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk“ na životní
prostředí.
Dokumentace EIA je zpracována na záměr v jediné variantě Aktivní, jako referenční byla
kompletně posouzena varianta Nulová (neprovedení záměru). Cílem práce bylo popsat a
vyhodnotit únosnost území z hlediska jeho možného zatížení, dále popsat a posoudit vliv
variant záměru na životního prostředí a navrhnout opatření eliminujících negativní vlivy.
Posuzovaný záměr lze označit za dlouhodobě územně stabilizovaný, jak z pohledu vazeb
v území, tak z pohledu obyvatel dotčených obcí.
Při zpracování Dokumentace EIA bylo zájmové území komplexně vyhodnoceno ve všech
požadovaných oblastech (vliv na lidské zdraví, vliv na instituty ochrany přírody, klima, voda,
půda, geologie, krajina, kulturní a archeologické památky) a také byly zohledněny všechny
připomínky které vyplynuly při místním projednávání (na dotčených obcích) a ve zjišťovacím
řízení. Možné vlivy předkládaného záměru byly posuzovány s principem předběžné
opatrnosti a pro zjištěné střety byla navržena zmírňující opatření.
Podrobné posouzení a porovnání variant prokázalo, že varianta Aktivní je při realizaci
všech navržených opatření únosná jak pro obyvatelstvo, tak pro životní prostředí a je
zpracovatelem Dokumentace EIA doporučena k realizaci.
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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 je zpracována pro záměr „Přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk“ ve stupni
technické studie.
Při zpracování Dokumentace EIA byly popsány charakteristiky území, jednotlivé složky
životního prostředí a vlivy, kterými bude posuzovaný záměr v případě realizace působit.
Silnice I/46 v úseku Olomouc – Šternberk představuje velmi zatížený tah, kde je
kombinována místní doprava s dopravou dálkovou. Trasa I/46 v úseku Olomouc – Šternberk
s pokračováním na Horní Loděnice a dále po silnici I/45 na Bruntál – Krnov a dále po silnici
I/57 na Bartultovice je jedním z dálkových tahů, vedoucích tímto regionem do Polska
(alternativa tahu Olomouc – Mohelnice – Šumperk – Rapotín – Jeseník – Mikulovice).
Kromě nevyhovující dopravní situace se tento stav promítá do zvyšování negativních vlivů
silniční dopravy na životní prostředí a obytnou zástavbu v nejbližším okolí silnice.
Stavba je zahrnuta do veřejně prospěšných staveb nadmístního významu v rámci Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje. Rovněž je jako veřejně prospěšná stavba zahrnuta do
Územního plánu VÚC Olomoucké aglomerace (dnes již neplatný) z roku 1997 i 1. změny
tohoto plánu z roku 2001.
Posuzovaná stavba se nachází v Olomouckém kraji a zasahuje katastrální území Chválkovice,
Týneček, Tovéř, Dolany u Olomouce, Bělkovice, Lašťany a Bohuňovice.
Posuzována byla jediná VARIANTA AKTIVNÍ (přeložka silnice I/46) a k ní, jako referenční
VARIANTA NULOVÁ (stávající vedení silnice I/46).

STRUČNÝ POPIS POSUZOVANÝCH VARIANT
varianta Nulová
Stávající dvoupruhová silnice I/46, šířkové uspořádání odpovídá kategorii S 9,5/80. Počátek
pomocného staničení, km 0,000, pro účely Dokumentace EIA byl umístěn na severní hranici
zastavěného území obce Týneček
varianta Aktivní
Novostavba čtyřpruhové silnice se středním dělícím pásem v délce 6,817 km, šířkové
uspořádání odpovídající kategorii S 24,5/100, součástí stavby jsou dvě mimoúrovňové
křižovatky MÚK Týneček a MÚK Bohuňovice a nutné přeložky silnic nižších tříd a polních
cest.
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STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ:
Zájmové území se nachází na rozhraní dvou geomorfologických provincií – Západní Karpaty
a Česká vysočina, při východním okraji Hornomoravského úvalu
Posuzovaný koridor leží převážně v mírně teplé klimatické oblasti s průměrnými ročními
teplotami vzduchu kolem 7,9 – 8,7 °C. Celoroční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 570 –
645 mm.
Vodní toky v oblasti patří do povodí Moravy, mezi nejvýznamnější patří Dolanský a
Trusovický potok.
Zájmové území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky
Moravy.
Posuzované území patří mezi významné zemědělské oblasti a půdy v II. stupni ochrany jsou
zde zastoupeny cca 56 %.
Z institutů ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou zde
zastoupeny VKP („ze zákona“) a ÚSES (na úrovni lokální). Tyto instituty chrání především
vodní toky a jejich doprovodnou vegetaci, enklávu lesa Louková a soustavu vodních nádrží
U zastávky.
V řešeném území se nacházejí následující sídelní útvary: Olomouc – její části Týneček a
Chválkovice a obce Tovéř, Dolany, Bělkovice-Lašťany a Bohuňovice. Navrhovaná přeložka
silnice I/46 bude obcházet Dolany, místní část Dolánky, jejíž intravilánem je vedena stávající
silnice I/46.
V trase posuzovaného záměru se nachází tři objekty uvedené v ÚPD jako památka místního
významu, které bude nutno přemístit.
V území je časté zastoupení archeologických nalezišť.

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ:
Posuzované varianty působí rozdílně v několika hlavních oblastech. Jsou to především vliv na
obyvatelstvo, jeho socio-ekonomickou situaci, vliv na zábory půdy a vlivy na podzemní vody.
Hluková situace v území, kdy jsou již dnes na některých úsecích překračovány platné
hygienické limity, se bude ještě dál zhoršovat vlivem přirozeného nárůstu dopravy na
stávající silnici I/46. Přeložka silnice I/46 odvede tranzitní dopravu z Dolan, místní části
Dolánky a v úsecích se zvýšenou hlukovou zátěží budou realizována účinná protihluková
opatření (Bělkovice-Lašťany).
Klima území bude ovlivněno na pouze na lokální úrovni. Kvalita ovzduší nebude ani u jedné
z variant negativně ovlivněna takovým způsobem, aby došlo k překročení přípustných limitů.
Výhledové zvyšování imisní zátěže vlivem nárůstu intenzit dopravy u varianty Nulové,
zejména v obci Dolany se ovšem jeví, jako problematické.
Odtokové poměry nebudou při zachování stávající silnice I/46 změněny. Obě varianty
procházejí chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy.
Ochrana tohoto území je v technické studii přeložky silnice I/46 respektována navrženými
opatřeními.
Varianta Aktivní bude mít negativní vliv na půdu, nezbytností záborů zemědělského půdního
fondu (ZPF), kdy asi 56% trvale zabrané půdy je v kategorii ochrany II.
Obě varianty mají negativní vliv na ekologicky cenné segmenty v krajině, které jsou ohroženy
negativními vlivy z dopravy. U varianty Aktivní budou navíc části některých ekosystému
zasaženy přímo vlastní stavbou záměru. Vlivy na tyto složky životního prostředí lze ovšem
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výrazně eliminovat vhodným technickým řešením a opatřeními. Zjištěné migrační trasy
živočichů zůstanou zachovány.
I když vnímání krajiny a jejich estetických hodnot je ovlivněno značnou mírou subjektivity,
lze konstatovat, že krajina a její ráz v řešeném území bude významněji zasažen
realizací varianty Aktivní.
Místní kulturní památky budou variantou Aktivní přímo ohroženy ve třech případech, kdy
bude nezbytné přemístit tři kamenné kříže a boží muka. Bude také nezbytné provést
záchranný archeologický průzkum.
Varianta Aktivní si nevyžádá asanaci žádných objektů.
Při porovnání vlivů na ÚSES bude mít více negativní vliv varianta Aktivní, kdy dojde
k zásahu do lokálního biocentra a k přerušení dvou lokálních biokoridorů.

Z výše uvedeného je patrné, že na základě výsledků, ke kterým zpracovatel
Dokumentace EIA dospěl, lze za dodržení všech definovaných podmínek a opatření
doporučit k realizaci variantu Aktivní.
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Územně-technický podklad (ÚTP) regionálních a nadregionálních ÚSES, MMR a MŽP
ČR, 1996.
územně-plánovací dokumentace dotčených obcí
Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Olomouc;
Knesl+Kyčl s.r.o., červenec 2008, Brno.
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané jako opatření obecné povahy dne
22.února 2008

Mapové podklady:
– RZM 1:10 000, 1:25 000, 1: 50 000
– Zabaged
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PŘÍLOHA 1

VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A STAVEBNÍHO ŘÁDU
– soulad se ZÚR Olomouckého kraje

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ, ODDĚLENÍ ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ

–

soulad s ÚPD sídelního útvaru města Olomouce (k.ú. Chválkovice a Týneček)

OBECNÍ ÚŘAD DOLANY
–

ODBOR VÝSTAVBY – STAVEBNÍ ÚŘAD
soulad s ÚPD obcí Bělkovice-Lašťany, Dolany, Tovéř

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK
–

ODBOR STAVEBNÍ
soulad s ÚPD obce Bohuňovice
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Přehled zjištěných druhů flóry a fauny
Botanické a zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2005 s aktualizací v roce 2009.
Jejich rozmístění v zájmovém území je znázorněno v Grafické příloze 2. Soupis rostlinných a
živočišných druhů nalezených během průzkumů je uveden v Tabulkách P.3.1 a P.3.2.
Biologické průzkumy byly provedeny na následujících lokalitách:
Lokalita č. 1: Za Geblovem
– lokalita je vázaná na bezejmenný vodní tok protékající ČOV v Dolanech
– je reprezentována vodním tokem a jeho doprovodným porostem
– doprovodný porost je tvořen hustým keřovým patrem s převahou šípku a hlohu
– je součástí lokálního biokoridoru LBK 1
Lokalita č. 2: Dolanský potok
– lokalita je vázaná na Dolanský potok
– je reprezentována vodním tokem a jeho doprovodným porostem
– doprovodný porost je tvořen nezapojeným stromovým patrem s akátem, vrbami a osikami,
v keřovém patře se nachází šípek, hloh a bez
– je součástí lokálního biokoridoru LBK 17
Lokalita č. 3: Louková
– lokalita je vázaná na enklávu lesa v nivě Trusovického potoka
– lesní porost je tvořen listnatými dřevinami s jasanem, lípou a topolem
– je součástí lokálního biocentra LBC 5 Louková

Zkratky použité v Tabulkách P.3.1 a P.3.2:
§– zvláště chráněný druh dle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/92 Sb.
O – ohrožený
SO – silně ohrožený
KO – kriticky ohrožený
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Tabulka P.3.1: Přehled pozorovaných rostlinných druhů
český název
bez černý
bodlák obecný
bolševník obecný
bršlice kozí noha
česnáček lékařský
čičorka pestrá
čistec bahenní
dětel ladní
drchnička rolní
dvouzubec trojdílný
dymnivka dutá
heřmánkovec přímořský
hloh obecný
hluchavka bílá
hrušeň obecná
chmel otáčivý
chrastavec rolní
chrpa čekánek
jasan ztepilý
ječmen myší
jetel plazivý
jetel zvrhlý
jílek vytrvalý
jitrocel kopinatý
kakost luční
kerblík lesní
klinopád obecný
kokoška pastuší tobolka
kopretina bílá
kopřiva dvoudomá
kostival lékařský
krabilice zápašná
kuklík městský
lebeda lesklá
lípa srdčitá
lipnice luční
lipnice roční
líska obecná
locika kompasová
lopuch plstnatý
lopuch větší
mák vlčí
máta dlouholistá
mochna plazivá
netýkavka malokvětá
olše lepkavá
olše šedá
opletník plotní
orobinec širokolistý
orsej jarní hlíznatý

HBH Projekt spol. s r. o.

latinský název
Sambucus nigra L.
Carduus acanthoides L.
Heracleum sphondylium L.
Aegopodium podagraria L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.)
Coronilla varia (L.) Lassen
Stachys palustris L.
Trifolium campestre Schreb.
Anagalis arvensis L.
Bidens tripartia L.
Corydalis cava (L.) Schweigger et Koerte
Tripleurospermum inodorum (L.) C. H. Schultz
Crataegus laevigata L.
Lamium album L.
Pirus communis L.
Humulus lupulus L.
Knautia arvensis (L.) Coulter
Centaurea scabiosa L.
Fraxinus excelsior L.
Hordeum murinum
Trifolium repens L.
Trifolium hybridum L.
Lolium perenne L.
Plantago lanceolata L.
Geranium pratense L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Clinopadium vulgare L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Chryzanthemum leucanthemum L.
Urtica dioica L.
Symphytum officinale L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Geum ubanum L.
Atriplex sagittata Borkh.
Tilia cordata Mill
Poa pratensis L.
Poa annua L.
Corylus avellana L.
Lactuca serriola L.
Arctium tomentosum Mill.
Arctium lappa L.
Papaver rhoeas L.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Potentilla reptans L.
Impatiens parviflora DC
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alnus incana (L.) Moench.
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Typha latifolia L.
Ficaria verna Huds.

ii

§

lokalita
výskytu
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
3
1, 2, 3
3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
3
1
3
2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
3
1, 2
3
1, 2, 3
3
3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
1, 3
3
3
2, 3
1, 2, 3
1
2, 3
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český název
ostrožka polní
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
ostřice
ovsík vyvýšený
pastinák setý
pelyněk černobýl
penízek rolní
peťour maloúborný
pcháč oset
pomněnka bahenní
psineček psí
pýr plazivý
rákos obecný
rozrazil rezekvítek
růže šípková
řebříček obecný
sedmikráska chudobka
sítina
smetanka lékařská
srha laločnatá
svízel přítula
svízel syřišťový
svlačec rolní
topol bílý
trnovník akát
vikev plotní
violka vonná
vlaštovičník větší
vlčí bob mnoholistý
vratič obecný
vrba jíva
vrbina penízková

latinský název

lokalita
výskytu

§

Consolida regalis Gray.
Rubus fruticosus
Rubus idaueus L.
Carex Sp.
Arrhenatherum elatius (L.) Presl.
Pastinaca sativa L.
Artemisia vulgaris L.
Thlaspi arvense L.
Galinsoga parviflora Cav.
Cirisium arvense (L.) Scop.
Myosotis palustris L.
Agrostis caninaL.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Phragmites australis (Cav.) Trin
Veronica chamaedrys L.
Rosa canina L.
Achillea millefolium L.
Bellis perennis
Juncus Sp.
Taraxacum officinale Web. Ex Wiggers
Dactylis glomerata L.
Galium aparine L.
Galium verum L.
Convolvulus arvensis L.
Populus alba L.
Robinia pseudoacaciaL.
Vicia sepium L.
Viola odorata L.
Chelidonium majus L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Tanacetum vulgare L.
Salix caprea L.
Lysimachia nummularia L.

1
3
3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
1, 2, 3
1, 2, 3
1
3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 3
1, 2, 3
3
1, 2, 3
2, 3
2
1, 2, 3
3
1, 2, 3
3
1
1, 2, 3
3

Tabulka P.3.2: Přehled pozorovaných druhů živočichů
český název
babočka admirál
bažant obecný
bělásek ovocný
bělásek zelný
čejka chocholatá
červenka obecná
čížek lesní
čmelák
hlemýžď zahradní
hrdlička zahradní
jantarka obecná
jepice obecná
káně lesní

HBH Projekt spol. s r. o.

latinský název
Vanessa atalanta L.
Phasianus colchicus L.
Aporia crataegi L.
Pieris brassicacea L.
Vanellus vanellus L.
Erithacus rubecula L.
Carduelis spinus L.
Bombus spp.
Helix pomatia L.
Streptopelia decaocto Friv.
Succinea putris L.
Ephemera vulgata L.
Buteo buteo L.

iii

§

O

lokalita
výskytu
3
1, 2, 3
1, 2
1, 2
1, 2, 3
3
2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
3
2
3
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český název
kněžice pásovaná
komár písklavý
konipas bílý
koroptev polní
kos černý
křižák obecný
kukačka obecná
kuna skalní
liška obecná
maloočka smaragdová
mandelinka topolová
mnohonožka
páskovka keřová
pěnkava obecná
pestřenka
plachetnatka keřová
plovatka bahenní
rehek domácí
ropucha obecná
ropucha zelená
ruměnice pospolná
sekáč rohatý
skokan hnědý
skokan zelený
skřivan polní
slunéčko dvoutečné
sojka obecná
srnec obecný
stehlík obecný
stínka obecná
stonožka škvorová
strnad obecný
střevlík fialový
svinka obecná
sýkora koňadra
škvor obecný
tiplice zelná
včela medonosná
veverka obecná
vodoměrka štíhlá
vrabec polní
zajíc polní
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latinský název
Graphosoma lineatum L.
Culex pipiens L.
Motacilla alba L.
Perdix perdix L.
Turdus merula L.
Araneus diadematus Cl.
Cuculus canorus
Martes foina Erxl.
Vulpes vulpes L.
Micromnata roseum Clerk.
Melasoma populi L.
Iulus sp.
Cepaea hortensis Mull.
Fringilla coelebs L.
Eumerus ornatus Meig.
Linyphia triangularis Cl.
Lymnaea stagnalis L.
Phoenicurus ochruros Gm.
Bufo bufo L.
Bufo viridis Laur.
Pyrrhocoris apterus L.
Phalangium opilio L.
Rana temporaria L.
Pelophylax kl. esculentus L.
Alauda arvensis L.
Adalia bipunctata L.
Garrulus glandarius L.
Capreolus capreolus L.
Carduelis carduelis L.
Porcellio scaber Latr.
Lithoforbius forficatus L.
Emberiza citrinella L.
Carabus violaceus L.
Armadillidium vulgare Latr.
Parus major L.
Forficula auricularia L.
Tipula oleraceae L.
Apis mellifera L.
Sciurus vulgaris L.
Hydrometra stagnorum L.
Passer montanus L.
Lepus europaeus Pall.

iv

§

O

O
SO

SO

O

lokalita
výskytu
3
1, 2, 3
3
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3
3
2
2
3
3
3
1, 2, 3
3
1, 2, 3
2
2, 3
3
1, 2
3
1, 2, 3
3
1
3
1, 2, 3
2
3
1, 2, 3
2
3
3
2
3
3
2, 3
1, 2, 3
3
1, 2
3
3
1, 2
1, 2, 3
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Migrační potenciál území
Tabulka P.3.3: Živočichové dotčeni stavbou z hlediska migrací
Druh

Charakteristika
Význam lokality, nutnost
Výskyt na
Aktivita druhu v
druhu ve vztahu
optimalizace trasy pro
dotčené lokalitě dotčeném území
k migracím
zjištění průchodnosti druhu

Jelen
evropský

sezónní migrace
z potravních
důvodů, přesuny
v době říje;
migrace do
nových oblastí

Srnec obecný

mimo zimní
období přesuny v
rámci
domovského
okrsku, v zimě
přesuny tlup
většího rozsahu

Prase divoké

velice pohyblivý
druh, nedodržuje
teritoria, migrace
za potravou až 40
km za noc, často v
blízkosti lidských
sídel

Liška,
kunovité
šelmy, zajíc

teritoriální druhy,
migrace lokálního
rozsahu

Ptáci,
netopýři

noční lov hmyzu
nad otevřenými
vyhřátými
plochami a okolí
vodních toků

Obojživelníci

sezónní tahy v
blízkosti vodních
toků a
podmáčených
míst mezi
rozmnožišti,
letními stanovišti
a zimovišti
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nevýznamné území, nelze
přepokládat migrace tohoto
druhu do tohoto území; není
nezjištěna
nutné optimalizovat stavbu pro
zajištění průchodnosti tohoto
druhu
střední význam území,
přeložka umožní bezkolizní
běžné denní pohyby
překonání komunikace
především mezi
(podchody), místní populace
lesními remízky a
jsou zvyklé na přítomnost
běžně se
lesním okrajem
komunikace, naučí používat
vyskytující druh
Nízkého Jeseníku,
migrační objekty o menších
výskyt v blízkosti
parametrech, nutné opatření
stávající silnice
pro zabránění vstupu do
vozovky
střední význam území,
přeložka umožní bezkolizní
překonání komunikace
běžné denní pohyby
(podchody), místní populace
především mezi
jsou zvyklé na přítomnost
méně se
lesními remízky a
komunikace, naučí používat
vyskytující druh
lesním okrajem
migrační objekty o menších
Nízkého Jeseníku
parametrech, nutné opatření
pro zabránění vstupu do
vozovky
v blízkosti
menší význam lokality, nutné
lesních okrajů,
běžné denní pohyby opatření pro zabránění vstupu
doprovodných
za potravou
do vozovky v kombinaci s
porostů vodotečí
několika propustky
a remízů
pravděpodobně významná
pouze na místech křížení
doprovodné
komunikace s doprovodnými
porosty vodních
nezjištěna
porosty vodních toků.
toků
V dalším stupni projektové
přípravy je nutné provést
podrobnější průzkum
pravděpodobně
v okolí toků
významná v okolí toků
s břehovými
sezónní tahy mezi
přirozenějšího charakteru,
porosty, nutné
rozmnožišti (vodní
V dalším stupni projektové
provést podrobný
plochy U trati u
přípravy je nutné provést
průzkum
obce Štarnov) a
podrobnější průzkum
v dalším stupni
letními stanovišti
především v době jarního tahu.
projektové
přípravy

nezaznamenán,
nejbližší výskyt
v lesních
komplexech
Nízkého Jeseníku

v
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Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Obrázek 1: Pohled na stávající silnici I/46 od severu směrem
k obci Týneček (v pozadí vlevo) do prostoru navrhované
MÚK Týneček. Řada topolů bílých podél stávající silnice
bude vykácena.

Obrázek 2: Pohled od západu na lokalitu Za Geblovem (vpravo)
v km trasy 12,521 a lokalitu Dolanský potok (vlevo)
v km 12,718. V pozadí je situována místní část Dolánky
(součást obce Dolany).

Obrázek 3: Lokalita Za Geblovem je reprezentována
bezejmenným vodním tokem protékajícím čističkou
odpadních vod v Dolanech a jeho doprovodnou vegetací.

Obrázek 4: Dolanský potok s jeho doprovodnou vegetací je
trasou přeložky křížen v km 12,718.

Obrázek 5: Dolanský potok a jeho doprovodný břehový
porost.

Obrázek 6: Stávající silnice I/46 prochází intravilánem obce
Dolany, místní částí Dolánky.

HBH Projekt spol. s r. o.
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Obrázek 7: V těsné blízkosti stávající silnici I/46 je v místní
části Dolánky situována památkově chráněná zvonice a při ní
kamenný kříž.

Obrázek 8: Vlevo od stávající silnice I/46 při odbočce na
Bělkovice se nachází kamenný kříž a boží muka. Památky
situované v trase záměru (km 13,941) bude nutno přemístit.

Obrázek 9: Osu lokality Louková tvoří významný vodní tok
Trusovický potok obrostlý menším lesním celkem.

Obrázek 10: Most na stávající silnici I/46 přes Trusovický
potok byl v roce 2008 přestavěn tak, aby umožnil hladký
průchod povodňových průtoků (pohled od západu).

Obrázek 11: Pohled do prostoru navrhované křižovatky MÚK Bohuňovice ve směru od východu z polní cesty propojující
stávající silnici I/46 se zástavbou Bělkovic-Lašťan. V pozadí vlevo je situován lesní porost Louková, vpravo se nachází čerpací
stanice ÖMV a za ním motorest U Vrtule. Napojení objektů bude i po realizaci přeložky silnice I/46 zajištěno.
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Obrázek 12: Pohled ke stávající silnici I/46 (na snímku vlevo) a do prostoru navrhované MÚK Bohuňovice od severozápadu, na
snímku vpravo čerpací stanice ÖMV a motorest U Vrtule. Navrhovaná přeložka od MÚK Bohuňovice sleduje stopu stávající
silnice, dochází de facto k jejímu rozšíření o dva jízdní pruhy, a to nalevo (k západu) ve směru staničení.

Obrázek 13: Občasná bezejmenná vodoteč vede vpravo při
stávající silnici I/46 v km 16,101-16,521 varianty Aktivní.
Vodoteč bude nutné přeložit.

Obrázek 14: Zájmové území je charakteristické více či méně
souvislými alejemi ovocných stromů podél cest. Jednu takovou
okrajově kříží trasa přeložky v km 16,101 (na snímku pohled od
stávající silnice I/46 k západu).

Obrázek 15: Posuzovaný záměr v km 16,522 kříží
biokoridor LBK 2 vedený podél bezejmenné vodoteči (na
snímku pohled od západu ke stávající silnici I/46).

Obrázek 16: V km 16,919 posuzovaný záměr kříží
bezejmennou vodoteč (na snímku pohled od západu od stávající
silnici I/46 směrem k svahům Domašovské vrchoviny).
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Hodnocení dynamických procesů

plochy s výraznějším zhoršením provětrávání a zvýšenou četností
přízemních inverzních situací v důsledku stavby komunikace

17.0 0.0

plochy s možným zhoršením provětrávání a zvýšenou četností
přízemních inverzních situací v důsledku stavby komunikace

!

základní směry přízemního katabatického stékání většinou malých
objemů chladného vzduchu ze svahů s přenosem případných
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dodo
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16.5

7.0

základní směry přízemního katabatického stékání velmi malých
objemů chladného vzduchu ze svahů s přenosem případných
atmosférických příměsí do níže položených míst

16.0

!
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15.5

6.0

základní trajektorie přemisťování chladných vzduchových hmot
do níže položených míst – koncentrovaný proud chladného vzduchu
při radiačním počasí s negativní energetickou bilancí místního
významu s předpoklady k přenášení atmosférických příměsí do
níže položených míst

!

15.0

plochy s výrazným vlivem větru na krajinu (vírová proudění
podporující přenos exhalací do vyšších vrstev atmosféry) a
významnější dopady úžinových efektů
(koncentrace proudnic lokálního významu)

!

Teplotní inverze a kondenzační jevy

MÚK
Bohuňovice

!

plochy s velkými předpoklady pro častou tvorbu místních teplotních
inverzí a častý výskyt místních kondenzačních jevů a pro zvýšenou
kumulaci případných atmosférických exhalací z různých zdrojů
plochy s velkými předpoklady pro velmi častou tvorbu místních
teplotních inverzí a relativně častý výskyt místních kondenzačních
jevů a pro zvýšenou kumulaci případných atmosférických exhalací
z různých zdrojů

14.0

plochy s předpoklady pro častější tvorbu místních teplotních inverzí
a častější výskyt místních kondenzačních jevů a pro kumulaci
případných atmosférických exhalací z různých zdrojů

14.5

5.0

plochy s předpoklady pro tvorbu místních teplotních inverzí a
výskyt místních kondenzačních jevů

4.0

!

plochy s častým výskytem místních teplotních inverzí a místních
kondenzačních jevů a se zvýšenou kumulací případných
atmosférických exhalací z různých zdrojů

plochy s velmi častým výskytem místních teplotních inverzí a
místních kondenzačních jevů a se zvýšenou kumulací případných
atmosférických exhalací z různých zdrojů

13.5

!

3.0

Vymezené areály nelze považovat za přesně ohraničené. Jejich velikost
se dynamicky mění v závislosti na konkrétní makroklimatické situaci.
Vymezené liniové směry jsou orientační a představují předpokládaný
průměrný stav. Jejich aktuální směr a dynamika procesu, který
představují, se pak mění v závislosti na konkrétní makroklimatické situaci.
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